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ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิชาการผู้ศึกษาด้าน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้คนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้มี
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และพร้อมกับการประชุมใหญ่สามัญแต่ละ
ครั้งได้จัดให้มีการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติขึ้น มีเพ่ือเป็นเวทีวิชาการเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากผู้น าเสนอ
บทความที่มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทุกภูมิภาคในประเทศไทยในการประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๐ นี้ มีบทความน าเสนอ จ านวน ๘8 บทความ โดยแบ่งเป็นหัวข้อการน าเสนอ
บทความทางวิชาการเป็น ๗ หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ๑) การบริหารรัฐกิจ  ๒) การบริการทรัพยากรมนุษย์ ๓) การ
บริหารองค์การ ๔)การคลังสาธารณะและการบริหารรัฐกิจ  ๕) นโยบายสาธารณะ ๖) การบริหารงานท้องถิ่น  
๗) บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจทั้งนี้ ในแต่ละห้องน าเสนอบทความยังได้รับเกียรติในการวิพากษ์เพ่ือการ
พัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในแวดวงรัฐประศาสนศาสตร์มาอย่างยาวนาน การประชุมวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๐ นี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเครือข่ายของสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้ความสนับสนุนทั้งงบประมาณบุคลากร สถานที่ 
และความช่ วย เหลื อ ในรู ปแบบ อ่ืนๆ  ในการจั ดการประชุ มวิ ช าการนี้  ได้ แก่  คณะรั ฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สาขาวิชา
วิ ทยาการจั ดการมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช  คณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
สถาบันพระปกเกล้า และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการร่วมน าเสนอบทความ
วิชาการและงานศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เวทีวิชาการนี้ยังเกิดขึ้นได้โดยนักวิชาการและผู้สนใจศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

ทั้งนี้  คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณทีมงานทุกคนและเจ้าหน้าที่  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยสนับสนุน เสียสละทั้งเวลาและแรงกายในการจัดงาน
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้เกิดข้ึนและด าเนินกิจกรรมได้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ที่นี้ 

คณะผู้จัดท า 
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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สำรจำกนำยกสมำคมรฐัประศำสนศำสตร์แห่งประเทศไทย 

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่ง ที่สมำคมรัฐประศำสนศำสตร์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาการบริการสาธารณะด้าน 
วิชาการและบริการสังคม เพ่ือยกระดับสถานภาพและพัฒนาการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของ
ไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยผ่านกลไกการท างานของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เป็นเวที
กลางทางวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการและสังคมไทย  
 ในส่วนของกิจกรรมทางวิชาการนั้น สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ขยายเครือข่ายทาง
วิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกสถาบันมาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือขยายความร่วมมือ
และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันในเครือข่าย ด้วยการจัดเวทีวิชาการระดับชาติในพ้ืนที่
ภูมิภาค ให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์และผู้สนใจได้เข้าถึงกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมได้อย่าง
ทั่วถึงในประเทศไทย 
 กิจกรรมหลักส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้จัดติดต่อกันมา
ทุกปีควบคู่ไปกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี คือ การประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา
อย่างกว้างขวาง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงก าหนดจัดการประชุม
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการให้ใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าว และได้รับ
ความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทย รวมไปถึงนักวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนเป็นองค์กรที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ฐานะที่เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ 
   หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๐ ครั้งนี้ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  วิขารั ฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยสถาบันในเครือข่าย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพระปกเกล้า และผู้ให้การ
สนับสนุนรายบุคคล ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดร.วีร์อิส เพ่ิมไพบูลย์ และนางสาวมณีชัชวาล มณีศรี ผู้ให้
การสนับสนุนงบประมาณ บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ที่มอบสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียนส าหรับแจกผู้เข้าร่วมประชุม 
ซึ่งดิฉัน ในฐานะนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ต้องขอบพระคุณรายนามที่กล่าวมาข้างต้นที่
ให้การสนับสนุนสมาคมในการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้  
   นอกจากนั้น ดิฉันต้องขอขอบพระคุณบุคคลส าคัญที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ นี้  ซึ่ งประกอบด้ วย  คณะผู้ บริหาร  คณาจารย์และทีมงานของสาขาวิทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม ประธานคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ าเนียร ราชแพทยาคม ดร.สุวิดา นวมเจริญ ดร.พนมพัทธ์    
สมิตานนท์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป อุปนายกสมาคม รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิร
ภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  กรรมการบริหารสมาคมทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ รวมถึงอาจารย์ สุรชัย 
คงประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ร้อยเอก ดร.จารุพล เ รืองสุวรรณ คณรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ด ารงพล แสงมณี อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาที่มาร่วมกันทดลองพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการหลักสูตรอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับนัก
บริหารที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ งทางทีมงานได้เตรียมพัฒนาออกมาให้บริการ
อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคมท่ีจะถึงนี้  
 ในนามของสมาคม ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย  
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529 

 045  ระบบการออมและการท างานเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 
  ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

530 

 067  แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพของกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือ 
  การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 
  (Disruption) 

531 

ห้องท่ี ๗ การคลังสาธารณะ และบริหารรัฐกิจ 532 
 ๐๐๙  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพ 
  ริมน้ า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

532 

 027  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด 
  สระแก้วกรณีสภาพความขัดแย้งเรื่องท่ีดินในช่วงปี 2557-2562  

541 

 051  ด้วยเหตุใดพันธบัตรท้องถิ่นจึงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย? : กรอบแนวคิด 
  สังคมวิทยาเศรษฐกิจและการวิจัยแบบผสม 

554 

 080  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จก่อน 
  ก าหนดเวลาของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

572 

 ๐๘๕  การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วย 
  กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
  จังหวัดเชียงใหม่ 

581 

 ๐๘๖  ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 582 
 ๐๘๗  หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพสู่ความเป็นพลเมือง 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๑๕๖๐ 

585 

ห้องท่ี ๘ นโยบายสาธารณะ 587 
 004  ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
  เพ่ือแสวงหาแนวทางและการวางนโยบายที่มีประสิทธิผล: บทเรียนจากการ 
  ทบทวนวรรณกรรมและการแสวงหาแนวทางเพ่ืองานวิจัยในอนาคต 

587 

 013  การประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่พิเศษ : กรณีโครงการพัฒนาคุ้งบางกระเจ้า 597 
 020  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัด  
  ภาคตะวันออก 1 

624 

 ๐๓๒  นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษาโรงเรียนใน 
  สังกัดเทศบาลนครตรัง 

635 

 052  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตกกับการน ามาประยุกต์ส าหรับ 
  ภาครัฐ ในประเทศไทย 

643 

 063  การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี 660 
 072  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด  
  โรงพยาบาลต ารวจ 
 

671 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

8 
 

 หน้า 
ห้องท่ี ๙ การบริหารท้องถิ่น ๑ 682 
 ๐๖๙  การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริการจัดการที่ดี 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

682 

 003  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับการศึกษาที่เท่าเทียม 700 
 008  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริการจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
  2561  : กรณีศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต 

710 

 012  ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาสภา 
  องค์กรชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 

723 

 018  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี 

724 

 026  การจัดการชุมชน: การพัฒนาระดับฐานรากในมิติรัฐประศาสนศาสตร์ 738 
 028  ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง 
  จังหวัดพิษณุโลก 

752 

 029  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  ในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

760 

 ๐๗๐  การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

770 

ห้องท่ี ๑๐ การบริหารท้องถิ่น ๒ 782 
 042  การเมืองภาคประชาสังคม กับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่ 
  เป็นตัวตั้ง 

782 

 044  ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
  ขยะมูลฝอยกรณีศึกษา กลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอ (Clusters)  
  เทศบาลต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

789 

 060  คุณภาพชีวิตของผู้อายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย  
  อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

790 

 061  ความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

799 

 064  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ผ้าทอมือหนึ่งต าบลหนึ่ง 
  ผลิตภัณฑ์ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

160 

 066  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ าในเขตพ้ืนที่ของ 
  ต าบลบางพระหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

813 

 075  ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 815 
 081  ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
  ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

826 

ห้องท่ี ๑๑ การบริหารรัฐกิจและเอกชน 838 
 021  Human Resource Transformation กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน : 
  กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 

838 
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 หน้า 
 024  ข้อจ ากัดของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มและการร่วมทุนกับเอกชน 
  ในประเทศไทย 

839 

 033  การศึกษาปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ 
  ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

847 

 040  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะคา  
  จังหวัดล าปาง 

866 

 057  ผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) ในกลุ่ม 
  สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย 

875 

 058  แนวโน้มของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการบริหารงานองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลในพื้นที่ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 

889 

 059  การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของผู้ตามที่พยากรณ์ผล 
  การปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

891 

 ๐๘๔  การรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน 

901 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
วันพุธที่ 25 มีนำคม 2563 ณ อำคำรพิทยพัฒน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 
เวลำ กิจกรรม 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
09.0๐-09.05 น. 
 
๐๙.๐๕-๐๙.๑๕ น. 
 
09.๑5-09.๒๐ น. 
 
๐๙.๒๐-๐๙.๔๕ น. 
09.๔5-10.๓0 น. 
 
10.๓๐-11.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.๓๐-12.30 น. 

ลงทะเบียน ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
กล่าวต้อนรับโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคา้ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
กล่าวรายงานวตัถุประสงค์ในการจัดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธ ารงลักษณ์ 
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ 
ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “กำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่นในยุคผลิกผัน” 
 (Disruptive Local Governance) 
โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดตีนายกรัฐมนตรี 
เสวนาทางวชิาการ เร่ือง “กำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่นในยุคผลิกผัน”  
(Disruptive Local Governance)  
วิทยากร : (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่                                            
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

             (2) ศาสตราจารย์วฒุิสาร ตนัไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า  
             (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม  
                  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   
                  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ผู้ด าเนนิการอภิปราย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสทุธิรัตน์ 
ประชุมสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓  
โดยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธ ารงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  

๑๒.3๐-๑๓.3๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.3๐-๑๖.๓๐ น. การน าเสนอผลงานทางวชิาการแบ่งกลุ่มตามห้องย่อย  
ห้องที่ 1 - 3 การบริหารรัฐกิจ  
ห้องที่ 4-5 การบริการทรัพยากรมนุษย ์
ห้องที่ 6 การบริหารองค์การ  
ห้องที่ 7 การคลังสาธารณะและการบริหารรัฐกิจ  
ห้องที่ 8 นโยบายสาธารณะ  
ห้องที่ 9-10 การบริหารงานทอ้งถิ่น  
ห้องที่ 11 บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ 
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กำรแบ่งห้องย่อย กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ครั้งท่ี 10 

ห้อง กลุ่มห้องย่อย ชื่อ – สกุล หัวข้อที่จัด ผู้ประเมินประจ ำห้อง 

1 การบริหารรัฐกิจ 1 001 นิภาพรรณ  เจนสันติกุล คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: สถานการณ์และแนว
ทางการจัดสวัสดิการในประเทศไทย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

รศ.ดร.จีระ  ประทีป 
รศ.สีดา สอนศรี 
 

006 ณัฏฐพล  บุณยพิพัฒน์ 

 

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของ
สงครามเย็นครั้งใหม ่

014 วิศท์  เศรษฐกร 

 

แนวทางการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

015 สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ : นวัตกรรมสังคมเพ่ือคนสูงวัย 
022 รัฐกิตติ์  กิตติธ ารงกุล องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความเป็น

พลเมืองประชาธิปไตยของส านักงาน กศน. 
025 ชิษณุพงศ์  ปัญญ์ชยธร ธุรกิจหวยปิงปอง: โครงสร้าง การจัดการและ

พฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง ในหมู่บ้าน
แห่งความหวัง 

030 ประยูร  อิมิวัตร์ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัด
เชียงราย 

031 พิชญา  วิทูรกิจจา ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการปลูกมันส าปะหลัง 

088 พนมพัทธ์  สมิตานนท์ การติดตามและประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตร                           
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหาร
การปกครองท้องถิ่นที่หลักสูตรความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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2 การบริหารรัฐกิจ 2 ๐๓๔ เหมรัตน์  ศิริพงษ์ เครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน 

รศ.ดร.เทพศักดิ์   
บุณยรัตพันธุ์ 
รศ.ดร. ธันยวัฒน์  
รัตนสัค 039 ทสิตา  สุพัฒนรังสรรค์ ความ (ไม่) โรแมนติกของ "ไฟ จาก ฟ้า" ปัญหา

ความไม่ เ สมอภาคทางสั งคม เชิ งน โยบาย 
กรณีศึกษา การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของบ้านวังวน 
ต าบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

041 วรัญญู  เสนาสุ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค: 
การบริหารปกครองพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง 

046 วิวัฒน ์ฤทธิมา ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 

047 วสันต์ ปวนปันวงศ์ การช่ ว งชิ งความหมายอ านาจสถาปนาใน
รัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตย
ผ่านเส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ 

050 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ ข้อมูลเปิดภาครัฐ  :มาตรฐานการพัฒนา และการ
ใช้งาน 

055  ชวดล จรุงวิภู ความเหลื่อมล้าในสังคมเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา 
สังคมในโลกภาพยนตร์ เรื่อง  
ซูโทเปีย (Zootopia)  

056 ธีรวุฒ ินิลเพ็ชร์ แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนด้านการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ของผู้ต้องหาเพ่ือให้สอดรับตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนในกองบังคับ
การต ารวจ 
นครบาล 9 
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3 การบริหารรัฐกิจ 3 065 อดิญาดา  ศรีบุญแสน ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า กั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัย 
ประธานาธิบดีบารัคโอบามา (ค.ศ. 2009-
2016) 

ศ.ดร. อัมพร ธ ารงลักษณ์ 
ผศ.ดร.บุษบง  
ชัยเจริญวัฒนะ 

071 นฤพนธ์ ศรีโรจน์ การประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

076 วิชชาญ จุลหริก  การศึกษาสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอัตลักษณ์เรื่องราว
เรื่องเล่าของชุมชน  
หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลา 

077 เชาวน์วัฒน ์มูลภักดี การจัดสรรอ านาจระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่นในกระบวนการกระจาย 
อ านาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 
และพ.ศ. 2560 

078 สิทธิชัย  มีบุตร ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562  
ของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

082 ปิยะวดี ปิยะเสถียร การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลห้วย
กะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

083 ภควรรณ ไชยป๋าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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4 การบริหาร
ทรัพยากร 
มนุษย์ 1 

002 สุริยา  เสนา ทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้าย
งานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ไตรรัตน์ 
โภพลากรณ์ 
รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ 
มีสมนัย 
 

005  เจษฎาภรณ์  รัตนะ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562  
ของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

016  ธนากร  มูลพงศ์ การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการจ่ายค่าตอบแทนตาม 
ผลงานเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การภาครัฐและภาค 
เอกชนใน 18 ประเทศ: บทเรียนส าหรับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐไทย 

036  ใหม่  ปุยพรม แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

๐๔๓ บุญธรรม  บุญชูวงศ ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

048  กอบกุลณ์ ค าปลอด การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในยุค Disruptive Change 

049 จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน ์ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในการพัฒนา
ประเทศสิงคโปร์ 

068 กนกรัตน์ ท่าหลวง ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร 
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5 การบริหาร
ทรัพยากร 
มนุษย์ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๐๗ อรุณี  เครือระยา  การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง 

รศ.มานิต  ศุทธสกุล 
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ 
วงศ์ทองดี 

017 กิตติศักดิ์  ทัพน้อย การสังเคราะห์ความรู้ด้านภาวะผู้น าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐๓๕ มานิตา  วนิชาชีวะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การ ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๐๕๓ ชุลีพร รัมยะรังสิ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๖๒ สุภวชิญ์  ทะมังกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 

๐๗๓ พิชชาวีร์  โอบอ้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ต ารวจ 

๐๗๔ ภิรตา ประสงค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พ่ี
เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : 
กรณีศึกษา เปรียบเทียบสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ปากเกร็ดกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

๐๗๙ รัฐ กายปานิช สมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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6 การบริหารองค์การ ๐๑๐ ประวีณ  ถาวรจิตร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุคสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รศ .ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต  
รศ.ดร.นภเรณู 
สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 

011 สิริยา  มิตรากูร ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 

๐๒๓ ธัญวลัย ปิยทรัพย์กุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
ต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น 

๐๓๗ เติมศักดิ์  สุวรรณศักดิ์ การมีส่วนร่วม ความผูกพัน และการรับรู้ถึงการ
สนับสนุนจากองค์การกับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

๐๓๘ วรวิทย์ เปรมสมบัติ ความสัมพันธ์ของความโปร่งใสกับผลการ
ด าเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

๐๔๕ นิติพัฒน์  ถิรธนกุล ระบบการออมและการท างานเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษาข้าราชการครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

๐๖๗ สุวิศิษฏ์ แสงเอ้ืออังกูร แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพของกอง
นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ  
เกษตรกรรมยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกผัน (Disruption) 
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7 การคลังสาธารณะ
และบริหารรัฐกิจ 

๐๐๙ ไพลิน  เตชะเต่ย การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่น  
ที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพริมน้ า ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

รศ.ดร.นพดล 
อุดมวิศวกุล 
ดร.ด ารงพล  แสงมณี 

๐๒๗ วชิรศักดิ์   
ติยะวิสุทธิ์ศรี 

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว กรณีสภาพความ
ขัดแย้งเรื่องที่ดินในช่วงปี 2557-2562 

๐๕๑ ภาวิณี  ชว่ยประครอง Why Does a Municipal Bond Market Not 
Emerge in Some Developing Countries?:  
A Conceptual Framework with Economic 
Sociology and Mixed Methods 
Methodology 

๐๘๐ จันทร์จิรา  โสภาวรรณ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อ
จัดจ้างส าเร็จก่อนก าหนดเวลา ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๐๘๕ นุชประภา  
โมกข์ศาสตร์ 

การจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๐๘๖ อภิญญา ดิสสะมาน   ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลและการ
ขับเคลื่อยยุทธศาสตร์ 

๐๘๗ ธนาชัย  
สุนทรอนันตชัย 

หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิสรีภาพ
สู่ความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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8 นโยบายสาธารณะ ๐๐๔ อิษฎา  เกตุสุวรรณ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตรา   
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อแสวงหาแนวทางและการ
วางนโยบายที่มีประสิทธิผล: บทเรียนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
งานวิจัยในอนาคต 

ผศ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ 
ดร.ณัฐภัทร์ รัดวงศ์วาน 

๐๑๓ มณีชัชวาล  มณีศร ี การประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่พิเศษ : กรณี
โครงการพัฒนาคุ้งบางกระเจ้า 

๐๒๐ พรพรรณ   
กิติสุธาธรรม 

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

๐๓๒ วิสุทธิณี  ธานีรัตน์ นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน 
กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

๐๕๒ พิเชษฐ พิณทอง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตกกับ
การน ามาประยุกต์ส าหรับภาครัฐในประเทศไทย 

๐๖๓ เอกธนัช ทันจันทร์ การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาล
เมืองสระบุรี 

๐๗๒ กีรติ ครุฑรา ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.
หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ 
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9 การบริหารท้องถิ่น 
๑ 

๐๖๙ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.นราธิป  ศรีราม 
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร 
วงศ์ธนวส ุ

๐๐๓ ลภัสรดา  เวียงค า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับการศึกษา
ที่เท่าเทียม 

๐๐๘ ปภาวดี  มนตรีวัต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการ
ที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 : กรณีศึกษา
เทศบาลนครภูเก็ต 

๐๑๒ อนุสรณ์  พัฒนศาสติ์ ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเชิง
พ้ืนที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ ตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาสภา
องค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 

๐๑๘ สถาพร  เสนาวงค์ การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี 

๐๒๖ ณัฏฐ์ดนัย   
ประเทืองบริบูรณ์ 

การจัดการชุมชน: การพัฒนาระดับฐานรากในมิติ
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๐๒๘ เบญจพรรณ บุญพยอม ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

๐๒๙ วราภรณ์  รัตนวงค ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

๐๗๐ ธัญญรัตน์  ค ามูล การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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10 การบริหารท้องถิ่น 
2 

๐๔๒ สุพัฒพงศ์  แย้มอ่ิม การเมืองภาคประชาสังคม กับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์  
เมธาสุทธิรัตน์ 
ผศ.ดร.อรทัย 
เลียงจินดาถาวร 

๐๔๔ เมธาวี  คมคาย ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา กลุ่ม
พ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) เทศบาล
ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๐๖๐ พัทธ์ธีรา จันทรัตน์ คุณภาพชีวิตของผู้อายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

๐๖๑ วงศกร  ชาวป่า ความต้องการและความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 

๐๖๔ รณชัย ทองเท่ียง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ผ้าทอ
มือหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต าบลเนินขาม 
อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

๐๖๖ รสสุคนธ์ นุชรอด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าในเขตพ้ืนที่ของต าบล บางพระ
หลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๐๗๕ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 

๐๘๑ จิดาภา แก้วกลิ่น ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
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11 บริหารรัฐกิจและ
บริหารธุรกิจ 

๐๒๑ รักชาติ  แจ่มจันทร์ Human Resource Tranformation กับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน: กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงไทย 

รศ.ดร.กิตติพงษ์ 
เกียรติวัชรชัย 
ว่าที่ร้อยเอก ดร.จารุพล 

๐๒๔ ภูมิ   
เพชรกาญจนาพงศ์ 

ข้อจ ากัดของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่ม
และการร่วมทุนกับเอกชนในประเทศไทย 

๐๓๓ วิทวัส  ศรีขวัญ การศึกษาปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๐๔๐ สุภะรัฐ  ยอดระบ า การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดล าปาง 

๐๕๗ พรนิภา รัตนบุษย์ ผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต 
(Growth Mindset) ในกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจ
เครือข่าย 

๐๕๘ จักรกฤษ กมุทมาศ แนวโน้มของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลในพื้นที่ขอนแก่น
เมืองอัจฉริยะ 

๐๕๙ หทัยชนก แสงชัน การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพ
ของผู้ตามที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

๐๘๔ ธีระวัฒน์ แก้วลังกา การรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดล าพูน 
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กำรรวบรวมบทคัดย่อในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ครั้งท่ี 10 

กลุ่มกำรบริหำรรัฐกิจ 1 

คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ: สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรจัดสวัสดิกำรในประเทศไทย 
ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Email address: nipajen@kku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลกระทบและ
น าเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ และด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ พบว่า 1. สถานการณ์ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปี และพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ 1) ระบบและรูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีขอบข่ายจ ากัด 2) ปัญหาจากการได้รับค่าตอบแทนน้อย 3) ลักษณะนโยบายของ
ผู้สูงอายุขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการ
รับรู้และขาดความเข้าใจในสิทธิของตน 2. แนวทางการจัดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
พบว่า 1) ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุ 2) การจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุควรครอบคลุมการมีสุภาพอนามัยที่ดี การมีการศึกษาที่ดี การมีที่อยู่อาศัย การมีงานท า การมีรายได้ 
และการมีสวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางรายได้ นันทนาการ และการบริการสังคมทั่วไป 3) รัฐบาล
ควรให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 4) ควรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ การพัฒนา 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of academic article were to present the situation of the elderly in 
Thailand, and to present guidelines for appropriate welfare for the elderly to improve the 
quality of life.  By studying used data from academic documents and content analysis. The 
analysis shows that 1 .  The situation of the elderly in Thailand tends to increase every year. 
The problems related to the elderly, namely 1 )  the system and forms of social welfare for 
the elderly have limited scope 2)  problems from receiving less compensation 3)  the policy 
characteristics of the elderly lacking integration and the lack of continuity in the 
implementation of the policy. 4 )  The majority of the elderly lack awareness and lack of 
understanding of their rights. 2 .  Welfare guidelines for improving the quality of life of the 
elderly found that 1) There should be a specific unit that is responsible for the elderly. 2)The 
welfare for the elderly should cover politeness and good hygiene, having a good education, 
having residence, employment, income and welfare, stability of income, recreation and 
general social services. 3 )  The government should provide assistance to organizations that 
employ the elderly. 4) The law on welfare systems for the elderly should review and improve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Quality of life, Elderly, Development 
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บทน ำ 
 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% 
หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ตั้งแต่ปี 2548 และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า 
สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจากจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปมากกว่า 20%  หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปเกินกว่า 14% คาดว่าในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้
อายุเกิน 60 ปี 23.5% (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 1) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 1. สถานะด้านการคลัง พบว่า ภาครัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ  เพ่ือดูแล
ประชากรสูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นตามไป น าไปสู่การขาดดุลงบประมาณและเกิดหนี้สาธารณะ โดยงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ครอบคลุมเบี้ยยังชีพ (แบบขั้นบันได) กองทุนการออมแห่งชาติ กิจกรรมการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์จัดการศพ บ านาญข้าราชการ และการประกันสังคม ซึ่งเมื่อศึกษาผลการประมาณการ
รายจ่ายสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในช่วงปี 2555-2564 พบว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอด 
โดยโตขึ้นเกือบสามเท่าในช่วงเวลา 10 ปี ซึ่งมีเหตุผลหลักเนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น รายจ่ายสวัสดิการ
ผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่างมากคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามมาด้วยรายจ่ายเพ่ือหลักประกันรายได้อันได้แก่บ านาญ
ข้าราชการ บ านาญประกันสังคม และบ านาญกองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งนี้รายจ่ายในส่วนที่อยู่อาศัยและ
กิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และคณะ, 2555: 58) 
 2. ภาคการผลิตของประเทศ พบว่า ด้านอุปสงค์ คือ ระดับรายจ่ายเพ่ือการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับระดับ
รายได้ผู้สูงอายุ รูปแบบการบริโภคในสังคมผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และด้านอุปทาน  คือ ข้อมูล
อาชีพผู้สูงอายุในที่ท างานที่มีทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ มีการค้า
ร้อยละ 16.7 พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านร้อยละ 16.4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
ประมงร้อยละ 11.8 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการร้อยละ 10.6 ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ใช้ฝีมือในด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 67.0 รองลงมา 
เป็นพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 19.9 และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้า ร้อยละ 6.8 เป็นต้น ซึ่งภาครัฐบาลและเอกชนต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่มี
แนวโน้มลดลง ภาครัฐบาลควรมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของประชากรในกลุ่ม
ประชากรสูงวัย ให้ระบบการจ้างแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานและการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ต้องการท างานเพ่ือเป็นรายได้ในการเลี้ยงชีพ เช่น การจ้างงานภาคราชการโดยขยายการ
เกษียณอายุให้มีขอบเขตครอบคลุมกับกลุ่มลูกจ้างหลายกลุ่ม เป็นต้น ส าหรับในส่วนภาคเอกชน พนักงานที่มีอายุ
มากอาจได้รับแรงกดดันให้เลิกท างานก่อนวัยเกษียณโดยเหตุผลอันเนื่องมาจากสภาพการท างานหรือเป็นเพราะ
ฐานเงินเดือนที่สูงซึ่งท าให้บริษัทมีความสนใจที่จะจ้างพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ (พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล, 
ม.ป.ป.; ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 1) 
 3. ด้านนโยบายรัฐบาลที่มีจุดอ่อน คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงพบ
ปัญหาดา้นความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ (พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระ
กุล, 2560: 111) 
 จากสถานการณ์และปัญหาข้างต้นเป็นที่มาของบทความวิชาการเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : 
สถานการณ์และแนวทางการจัดสวัสดิการในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลกระทบและน าเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

 1. นโยบำยด้ำนแรงงำนของกระทรวงแรงงำน: กรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 กระทรวงแรงงานได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนระยะ 5 ปี แรกของ
การพัฒนาประเทศ ในการนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความ
ยั่งยืน” แบ่งการด าเนินการเป็น 4 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นวางรากฐานด้านแรงงานที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยการ ขจัดอุปสรรค เร่งพัฒนา เดินหน้าขับเคลื่อน เร่งรัดการรับมือกับปัญหาเติมทักษะใหม่ 
(re-skill) และเติมทักษะด้าน STEM (ย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์  4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
หมายถึง องค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน ) ให้แก่แรงงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านในโลกของการท างานที่ราบรื่น (smooth transition) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไปผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี 2 มิต ิคือ 
 มิติคน: แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะหลากหลาย (multi-skill) มีทักษะใหม่ (re-skilled) มี
ทักษะด้าน STEM สามารถท างานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น  
 มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  (New Engines 
of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานที่เป็นมาตรฐานสากล 
 ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569) มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่
เป็นประชาชนของโลก (Global citizen) โดยการปรับปรุง สร้างระบบการจ้างงาน รวมทั้งการพัฒนาแรงงาน
ให้มีความพร้อมในการทางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการจ้างงานข้ามแดน 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี 2 มิต ิคือ มิติคน: แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ที่สามารถท างานในยุคที่ภาคเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น มิติ
มาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน: มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบเป็นระบบที่ยืดหยุ่นเหมาะสม
กับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท 
 ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2574) มุ่งเน้นทรัพยากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างาน เพ่ือสร้างความยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิต
ภาพ  (Productivity) และมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า  (Decent Work) มีทักษะด้าน  STEM ทักษะ  R&D 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) มี
การจ้างงานที่เต็มที่ (Full Employment) มีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า 
(Decent Work) 
 ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) มุ่งเน้นสังคมการท างานแห่งปัญญาโดยการเพ่ิม
จ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน  STEM และใช้สติปัญญาในการท างานที่มูลค่าสูง  (High Value) 
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ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: 
MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน 
 โดยสรุปกระทรวงแรงงานได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพ่ิมศักยภาพแรงงานให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน ด าเนินการโดย 1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้
มาตรฐานสากล 2) ด าเนินการเชิงรุกควบคู่กัน 3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย 4) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษาฝีมือต่ าและค่อนข้างต่ า (Unskilled & Semi Skill) ใน
ระยะแรก และในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันไป 5) มุ่งเน้นพัฒนาคนเพ่ือรองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry) กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตและการ
ท างานที่เน้นให้มีผลิตภาพสูงตลอดช่วงวัยรวมถึงส านักงานประกันสังคมได้มีการศึกษาเพ่ือการปฏิรูประระบบ
บ านาญให้สามารถรองรับกับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น สิทธิประโยชน์กรณีรับเงินบ านาญเพ่ือให้
ผู้ที่รับบ านาญได้รับเงินบ านาญที่เพียงพอกับการยังชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ระยะเวลาที่จะเกษียณอายุ ทั้งนี้
กลุ่มผู้สูงอายุควรมีการพัฒนาทักษะการท างานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและขยายโอกาสการสร้างงานที่
เหมาะสม การส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยควบคุม/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่ก าหนด
สุขภาพ สร้างความตระหนักและรอบรู้เรื่องสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัย การสร้างสภาพแวดล้อม/นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อสังคมสูงวัย และพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนาให้เป็นฐานในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพโดยสร้างความอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบรรทัดฐานในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนาใน
การส่งเสริมศีลธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2559: 2-3) 
 2. รูปแบบสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุในประเทศไทย  
 นักวิชาการไทยสรุปรูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ 
 สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2557: 77-81) ได้อธิบายถึงรูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
 1. การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตและ
คุ้มครองลูกจ้าง ปัญหาการขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุการท างาน สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวน้อยลง ปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังส่งผลให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง  
 ระบบประกันสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ดังนี้ 1) กองทุนประกันสังคมกรณีชรา
ภาพ เป็นการส่งเสริมการออมส าหรับกลุ่มแรงงานที่เป็นลูกจ้างในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน 2) กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เป็นการออมภาคบังคับส าหรับกลุ่มข้าราชการ 3) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียน (กสจ.) ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ เงินบ าเหน็จลูกจ้างและ
เงินที่สมาชิกส่งสบทบเข้ากองทุน 4) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการออมแบบสมัคร
ใจ 5) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นการออมแบบสมัครใจ ส าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีก าลังการออม
มาก 6) กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นเป็นการออมภาค
บังคับ 7) กองทุนทวีสุข เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือส่งเสริม
ให้เกษตรกรออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัว 8) กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการส่งเสริม
การออมในระดับชุมชน เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และ 9) กองทุนการออมชราภาพ (กอช.) กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดตั้ง
กองทุน เป็นกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพขั้นพ้ืนฐานแบบสมัครใจ  
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 2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าส าหรับผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เนื่องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคม และไร้ที่พ่ึง รูปแบบของสวัสดิการที่มีอยู่
คือ 1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจ่ายเงินแบบให้เปล่า ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 
ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาทต่อเดือน ผู้
ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 
1,000 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 2) กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่
ขาดที่พ่ึง โดยส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกรณีเดือดร้อนจากการ
ทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมายและถูกทอดทิ้ง  การสนับสนุนการจัดการงานศพ
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย อาหาร
และเครื่องนุ่งห่ม 3) การได้รับค าปรึกษาในทางคดี การช่วยเหลือจากการทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง โดย
กระทรวงยุติธรรมให้ค าแนะน า ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องในทางคดีส าหรับผู้สูงอายุ 4) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่
ของรัฐ โดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ ฯ ให้ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี 5) การช่วยเหลือ
ด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม โดยกระทรวงคมนาคม ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยรถไฟ/
รถไฟฟ้า/รถ บขส./ขสมก. ลดค่าโดยสารครึ่งราคาและการบินไทยลดค่าโดยสารภายในประเทศ ร้อยละ 15  
 3. การบริการสังคม (Social Service) เป็นระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนประกอบด้วยบริการด้าน ต่าง ๆ 5 ด้าน คือ  
 3.1 ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย 1) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนทุกคน ให้บริการครอบคลุมด้านการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ด าเนินงานโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2) การบริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขจาก พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2545-2564) มี
การจัดช่องทางเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก 3) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล เป็นโครงการดูแลสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  บนพ้ืนฐาน
แนวคิด “หุ้นส่วนการดูแล” ประกอบด้วยประชาชนในพ้ืนที่ สถานบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) การดูแลที่บ้าน (Home Care) เป็นบริการส าหรับผู้สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วย
ผู้สูงอายุที่อาการไม่รุนแรงและไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล  การลดค่าเดินทางของ
ผู้ใช้บริการ และผู้สูงอายุส่วนมากพึงพอใจที่จะรับการรักษาพยาบาลที่บ้าน 5) โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง ถูกละเลย
เพิกเฉย และผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง โดยอาศัยการสร้างอาสาสมัคร จากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือประชาชนในชุมชนที่สมัครใจท าหน้าที่เป็นผู้ให้การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
 3.2 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 1) การศึกษา นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ส่งเสริม
การศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนส าหรับ
ผู้สูงอายุตามความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับผู้สูงอายุ การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ เป็นต้น 2) การศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น “ชมรมการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Old 
People Playing Young Club: OPPY)” เป็นชมรมที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องจ่ายค่าบริการเอง  
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 3.3 ด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย การสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยและการดูแลเป็นบริการในสถานสงเคราะห์
ส าหรับผู้สูงอายุที่ครอบคลุมความจ าเป็นด้านปัจจัย 4 รวมทั้งบริการด้านการรักษา พยาบาล กายภาพบ าบัด 
ศาสนกิจ งานอดิเรก นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ของรัฐ 21 แห่ง  
 3.4 ด้านการมีงานท าและการมีรายได้ ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) จัดท าโครงการที่ยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นแกนน าในการก าหนดและตัดสินใจร่วมกัน
ในการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุกันเอง  
 3.5 ด้านบริการสังคมและนันทนาการ ประกอบด้วย 1) ชมรมผู้สูงอายุ รูปแบบบริการทางสังคมสา
หรับผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ชมรมผู้สูงอายุเป็นการรวมกลุ่มกันทางสังคมของผู้สูงอายุที่
มีความสนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพ
ทั้งทางกาย จิต และสังคม เพ่ือให้ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยมีสภา
ผู้สูงอายุและกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ แต่ผู้บริหารจัดการและด าเนินการหลัก คือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ การด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในลักษณะเครือข่าย ท าให้งานด้านผู้สูงอายุเข้มแข็งมากขึ้น 2) ศูนย์
อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมขององค์การ ชุมชน ผู้สูงอายุ เพ่ือจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพ สังคม จิตและปัญญา โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการ การดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุ และการจัดบริการแบบองค์รวม 3) ศูนย์ชุมชนเพ่ือผู้สูงอายุ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้สูงอายุ การบริการที่จัดให้ เช่น กายภาพบ าบัด อาชีวบ าบัด ออกก าลังกาย ศาสนกิจ กิจกรรมนันทนาการ 
ตลอดจนกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 4) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยมีวัดหรือสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรม และ 5) กองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนอุดหนุนโครงการส าหรับองค์กรของผู้สูงอายุหรือองค์กรที่
ท างานด้านผู้สูงอายุเพ่ือคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ มีความมั่นคง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
 4. การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน  เป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยกลุ่มต่าง  ๆ เป็น
ผู้ด าเนินการหลัก เช่น การจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กลุ่มออมทรัพย์ ที่มีรูปธรรม
ก้าวหน้าชัดเจนทั้งเชิงองค์ความรู้ กลไก และพ้ืนที่ด าเนินการ ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจเอกชนที่เดิมมุ่งหวัง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้ปรับบทบาทเข้ามาช่วยเหลือร่วมรับผิดชอบปัญหาสังคมมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการโดยปัจเจกชน อาทิ การซื้อประกันชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจการ
ประกันภัยของเอกชน ซึ่งเข้ามาช่วยเติมเต็มหรือยกระดับสวัสดิการในภาพรวมให้สมบูรณ์มากขึ้นอย่างมาก  
 3. กฎหมำยและนโยบำยด้ำนผู้สูงอำยุเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสุขภำพ  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพในต่างประเทศ สามารถ
สรุป  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 กฎหมายด้านผู้สูงอายุเก่ียวกับการจัดบริการสุขภาพ 

ประเทศ กฎหมำย ลักษณะกำรดูแล 
โดยรัฐบำล โดยลักษณะอ่ืน 

สิงคโปร์ หลักประกันกองทุน Singapore’s Central 
Provident Fund: CPFพระราชบัญญัติการ
ดูแลบิดามารดา (The Maintenance of 
Parents Act (Cap 167B) 

 

ออมเงินเพ่ือใช้ในยามชรา
ภาพโดยผู้มีรายได้จะต้อง
จ่ายเงินรายได้ 20 % เข้า

กองทุน Central 
Provident Fund และ
นายจ้างร่วมจ่ายเพิ่มอีก 

16 % CPF 

ฟ้องศาลเพื่อให้บุตร
ตนดูแลจ่ายเงินราย

เดือนหรือจ่ายเงินก้อน 
จัดตั้ง Family 

Medicine Clinics ที่
รัฐเป็นเจ้าของแต่ผู้
ปฏิบัติจากมาจาก

เอกชนได้ 
สหราช

อาณาจักร 
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (The Human 
Rights Act) 

เคารพสิทธิและการ
ให้บริการทางสาธารณสุข

และทางสังคม 

- 

สหรัฐอเมริกา 
 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุชาวอเมริกัน (the 
Older Americans Act: OAA) 

ขยายโครงการโภชนาการ
เพ่ือผู้สูงอายุและจัดสรร
เงินทุนให้ระหว่างการ
บริการรัฐและท้องถิ่น 

- 
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ประเทศ กฎหมำย 
ลักษณะกำรดูแล 

โดยรัฐบำล โดยลักษณะอ่ืน 
ไทย 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ.  2546 
4. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 
2545-2564) 

นโยบายการให้การ
รักษาพยาบาลฟรีแก่

ผู้สูงอายุ การจัดให้มีเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ 

การน าร่องศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดย

ชุมชน การจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ 

และการสนับสนุนให้มี
ชมรมผู้สูงอายุ การตั้ง

หน่วยงานเพื่อรองรับงาน
ด้านผู้สูงอายุ เช่น  

- 

ไทย )ต่อ(   กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

สถาบันเวชศาสตร์ การจัด
ช่องทางเฉพาะส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

- 

ที่มา: ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558: 53-54. 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 ผู้เขียนด าเนินการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เอกสาร โดยจ าแนกตามที่มาของเอกสาร คือ 1) เอกสาร
ชั้นต้น ได้แก่ เอกสารที่เป็นข้อมูลหรือหลักฐานโดยตรงถือเป็นต้นฉบับ ประกอบด้วย นโยบายด้านแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน: กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 2) 
เอกสารชั้นรอง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่ได้มาจากแหล่งอ่ืนที่มีผู้รวบรวมไว้ 
ผู้เขียนค้นหาและคัดเลือกโดยใช้ค าส าคัญ คือ ผู้สูงอายุ และสวัสดิการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หรืออ้างอิง  และ
ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารด้วยการจัดกระท ากับข้อมูล  การจัดหมวดหมู่ การจ าแนกข้อมูลและการ
เปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน (บุษกร 
เชี่ยวจินดากานต์, 2561: 110) 

บทวิเครำะห์ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิชาการ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 1. สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2561) ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี) อยู่ราว ๆ 
11.3 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย) แบ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ 
44.9 และผู้สูงอายุเพศหญิง ร้อยละ 55.1 (วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, 2562: 43) และเมื่อพิจารณาถึงสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่า 1) ระบบและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีขอบข่ายจ ากัด และ
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แผนการให้บริการก็ยังไม่เป็นระบบและรูปแบบที่ดีพอส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุเพียงบางกลุ่มเท่านั้น  
ไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงและตอบสนองต่อความต้องการแท้จริงของผู้สูงอายุบริการต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นยังมี
ลักษณะไม่กระจายตัว การด าเนินงานในส่วนขององค์การภาครัฐหรือเอกชนค่อนข้างจะจ ากัดทั้งในด้านปริมาณ
และรูปแบบ การให้บริการแก่ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงและไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง (สุชรินทร์  พีรยานันท์ และไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2559: 60) 
สอดคล้องกับ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และคณะ (2561: 105) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุด้อยโอกาสยังเข้าไม่ถึง
สวัสดิการสังคมตามนโยบายที่รัฐจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริการสุขภาพ เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อ
การยังชีพขาดหลักประกันด้านรายได้เพราะไม่มีอาชีพ นโยบายกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ิม
รายได้ให้ผู้สูงอายุด้อยโอกาสในเมืองมากกว่าชนบท นโยบายที่ด าเนินการโดยรัฐขาดการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการบางส่วนซ้ าซ้อนท าให้รับสวัสดิการสังคมทั้งแง่มากเกินจ าเป็นและน้อยกว่า
จ าเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับได้รับการเสนอแนะจากหลายการศึกษาว่าควรทบทวนและปรับปรุง 2) ผู้สูงอายุ
ที่เป็นแรงงานในระบบส่วนใหญ่มีปัญหาจากการได้รับค่าตอบแทนน้อยร้อยละ 59.4 รองลงมา เป็นงานที่ท า
แล้วไม่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง ร้อยละ 14.5 การท างานหนัก ร้อยละ 14.0 ไม่มีสวัสดิการร้อยละ 4.2 เป็นต้น 
ส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่มีปัญหาการได้รับค่าตอบแทนน้อยเช่นเดียวกัน  ร้อยละ 
48.5 รองลงมาเป็นการท างานหนักร้อยละ 24.1 งานที่ท าไม่ได้รับการจ้างที่ต่อเนื่องร้อยละ 13.8 ไม่มี
สวัสดิการ ร้อยละ 6.0 ไม่มีวันหยุดร้อยละ 4.9 และท างานไม่ตรงตามเวลาปกติร้อยละ 1.7 (พภัสสรณ์ วร
ภัทร์ถิระกุล, ม.ป.ป.) 3) ลักษณะนโยบายของผู้สูงอายุขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องในการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร 4) ด้านการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ขาดการรับรู้และขาดความเข้าใจในสิทธิของตนและการจัดบริการที่ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมท าให้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ (วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และคณะ, 2561: 98) โดยสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในประเทศไทย 
เกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความรู้ สังคม สังคม จิตใจ ครอบครัว และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาพที่ต้องการผู้ดูแล สมาชิกของครอบครัว จึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวได้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยมีขนาดครัวเรือนลดลง ท าให้ครอบครัวมีความ
อ่อนแอจนไม่สามารถดูแล (กัญญาณัฐ ไฝค า, 2561: 21) 
 2. แนวทางการจัดสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า 1) ควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุ 2) การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุควรให้ความส าคัญกับ
การมีสุขภาพอนามัยที่ดี การมีการศึกษาที่ดี การมีที่อยู่อาศัย การมีงานท า การมีรายได้ และการมีสวัสดิการ
แรงงาน การมีความม่ันคงทางรายได้ นันทนาการ และการบริการสังคมทั่วไป สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์ มีชะนะ 
และคณะ (2560: 259) ที่ระบุว่าควรส่งเสริมในเรื่องรายได้ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ ได้แก่ การฝึกอาชีพ
เสริม การเรียนรู้การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และประชากรก่อนวัยสูงอายุควรหาอาชีพเสริมท าก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุ ฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นประจ า ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุ โดยสรุปคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน คือ การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ  
(Psychological Well-Being) ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Competence) สิ่งแวดล้อม
ขอ งบุ คคล  (Objective Environment) แ ล ะกา ร รั บ รู้ คุ ณ ภ า พชี วิ ต  (Perceived Quality of  Life) 
(Rojanadhamkul, 2018: 229) ในขณะที ่Srithanee (2017: 290) ระบุเพ่ิมเติมว่า อายุ ระดับการศึกษา
และสถานภาพสมรสมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3) รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรที่มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุด้วยการพิจารณามาตรการต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษี การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรหรือ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างานของผู้สูงอายุ  การเลื่อนการเกษียณอายุ เป็นต้น (Zhang & Zhao, 
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2012: 1) 4) ควรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการให้เหมาะสม โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
และกฎหมายฝ่ายบริหารจ านวน 1 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการ
ประกอบอาชีพหรืออาชีพที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาดี ลิ่มสกุล (2558: 28) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง
กฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า กฎหมายสวัสดิการของไทยมี
ข้อจ ากัดด้านบทบัญญัติเชิงบริหารจัดการ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
ใน 9 ประเด็น ได้แก่ เจตนารมณ์ของกฎหมายสวัสดิการสังคม โครงสร้างคณะกรรมการสวัสดิการสังคมใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น อ านาจหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการสังคมในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานและอ านาจหน้าที่ด้านการปฏิบัติของรัฐ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ การบริหารกองทุน
ด้านสวัสดิการสังคม การตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกฎหมายสวัสดิการสังคม ควรปรับปรุงทั้ง 9 ประเด็น ทั้งนี้ในงานวิจัยของฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ (2558: 
149) ที่ได้อธิบายถึงกลไกการพัฒนานโยบายส าหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย มี 3 ระดับ คือ 1) ในระดับชาติ 
มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามแนวทางการพัฒนานโยบายแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ในระดับกระทรวง กระทรวงที่เป็นหลักในการจัดบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุคือ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  และ 3) ในระดับ
ปฏิบัติการ หน่วยงานส่วนภูมิภาคพัฒนาบริการตามกรอบและการสนับสนุนวิชาการ จากหน่วยงานส่วนกลาง 
ภาพรวมจากกฎหมายสู่การจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต้องท าแบบองค์รวม  และบูรณาการทั้งในมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง การจัดการความเข้มแข็งชุมชนให้เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยส่งเสริม
และพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ  
 

บทสรุป 
 ความเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์มีผลกระทบในระดับมหภาค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) การจ้างงาน/ผลิตภาพแรงงาน และผลกระทบในระดับจุลภาค ได้แก่ ขาดแรงงานในธุรกิจบริการ ขาด
แรงงานส าหรับชีวิตประจ าวัน (เช่น แม่บ้าน คนขับรถ ก่อสร้าง เป็นต้น) ฯลฯ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้ก าหนดนโยบายควรมีการจัดท าทะเบียน
ผู้สูงอายุ ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และจัดบริการที่สามารถตอบสนองการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  โดย
จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและขยายโอกาส
การท างานของผู้สูงอายุ ขยายอายุเกษียณการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ
โดยบูรณาการร่วมกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนท าการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายสวัสดิการ
ของไทยการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุ การศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุ
และปัญหาอุปสรรคในการน ามาตรการต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษี การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรหรือ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างานของผู้สูงอายุ การเลื่อนการเกษียณอายุมาใช้ในสถานประกอบการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและน าไปสู่การก าหนดนโยบายและการน านโยบายด้าน
ผู้สูงอายุไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
 

 “องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่” เป็นการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน   
โดยมุ่งความสนใจไปที่ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 หลังจากการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียตในปี พ.ศ. 1991 จนน าไปสู่การยุติสงครามเย็น การประกาศระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา และ
การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันทางทหารกับสหรัฐ โดยเฉพาะความร่วมมือกับรัสเซียใน
การก่อตั้ง “องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้” 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ1) พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีน รัสเซีย  และสหรัฐอเมริกา 2) 
ก าเนิดพัฒนาการและโครงสร้างขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การความ
ร่วมมือ เซี่ยงไฮ้ในการต่อต้านการคุกคามของตะวันตก โดยมีสมมติฐานในการศึกษาอยู่ว่า  อ านาจของโลกมี
การกระจายตัวคล้ายกระดานหมากรุกแบบ 3 มิติอันซับซ้อน บนสุดเป็นอ านาจทางการทหารของสหรัฐ ฯ 
กระดานตรงกลางคือจีน กระดานล่างสุดเป็นบริษัทข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้าย เกิดการย้ายสนามดุลอ านาจมาสู่
เอเชีย จีนกับรัสเซียก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ในขณะที่สหรัฐต้องการรักษาฐานะเจ้าโลก จะท าให้เกิด
สงครามเย็นครั้งใหม ่
 ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา จีนกับรัสเซียจะ
กลับมาเป็นมิตรต่อกันโดยโดดเดี่ยวสหรัฐ แต่ทั้ง 3 ประเทศก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน การขยาย
อ านาจขององค์การนาโต้เข้าสู่ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ จีนและรัสเซียร่วมมือ
กันจัดตั้งองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เมื่อผนวกเข้ากับความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนและรัสเซีย “องค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ข้ึนมา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ  สงครามเย็น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ระเบียบโลกใหม่ ดุลอ านาจ นาโต้ 
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ABSTRACT 

The study of the author’s attention to International Relations System in the 21st 
Century. “After the fall of the Soviet conditions in 1991. leading to the end of the Cold War. 
Ner World Order announcement of The United State of America And the People’s Republic 
of China emerged as a military rival to the United States. In particular, cooperation with Russia 
in the founding “Shanghai Cooperation Organization” 
 The opjectives of the stude are 

1) To develop the relationship between China, Russia and the Unted States. 
2) Origin, development and structure of the Shanghai Cooperation Organization 

            3) To analyze the role of the Shangthai Coopetation Organization in combating 
the threat of the West.  
 There are assumptions in the study  that the power of the world is scattered like a 
complex 3D chess board The top is the Us military authority. The central board is China The 
battom is a multinational company 
 Terrorist group Moving the balance of power to Asia. China and Russia establish 
Shanghai Cooperation Organiztion while the US wants to maintain the status. Will cause a new 
Cold War. 
 The study found that the development of relations between China, Russia snd the 
United States, China vs. Russia to return friendly by US isolation but all three countries have 
economic benefits. Expanding the power of  NATO into Eastern Europe And Central Asia It is 
the key foctor. China and Russia Collaborate to Extabish Shanghai Cooperation Organization 
 When combined with the geopolitical advantage of China and Russia.“The Shanghai 
Coopernation Organization is an important variable that will bring about a new Cold War.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Cold War Cooperation Organization Shanghai New World Order Balanced of Power 
NATO 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับได้ว่าเป็นศตวรรษของบรรดาองค์การระหว่างประเทศ
ทั้งหลาย  ซึ่งจะเข้ามาแก้ไขปัญหาใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ การทูต การทหาร อาจกล่าวได้ว่าไม่มีประเทศใดอีก
แล้ว ที่จะอยู่ได้ในโลกโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
(ขจิต จิตตเสวี, 2553) 

 อาจกล่าวในเบื้องต้นได้ว่า การถือก าเนิดขึ้นขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั้นมีเหตุ
ปัจจัยพ้ืนฐานมาจากความพยายามแข่งขันทางอ านาจและอิทธิพลระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
สหรัฐอเมริกาตามแนวทางสัจนิยมทางการเมือง แต่การแข่งขันทางอ านาจดังกล่าวนั้นก็มีองค์ประกอบส าคัญ
ส่วนหนึ่งเป็นความมุ่งหวังที่จะสร้างดุลแห่งอ านาจเพ่ือน ามาซึ่งสันติภาพและความสงบเรียบร้อยในเวที
การเมืองโลก โดยให้สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งอภิมหาอ านาจที่จะสามารถคานอ านาจ
ของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการจะบรรลุเป้าประสงค์อันยิ่งใหญ่ในการสถาปนาระเบียบโลก
ใหม่ที่มีขั้วอภิมหาอ านาจ 2 ขั้วดังกล่าวนี้ได้ สาธารณประชาชนจีนก็จ าเป็นจะต้องอาศัยหลักการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันเพ่ือสถาปนาระบอบความมั่นคงที่จะช่วยสนับสนุนสถานภาพของตนในฐานะอีกหนึ่งอภิมหาอ านาจ
ของโลก และระบอบความม่ันคงดังกล่าวนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ นั่นเอง จะ
เห็นได้ว่าการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ น าไปสู่ภารกิจแฝงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบโลก 

วัตถุประสงค์และสมมติฐำน 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ ประการแรกคือ ศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง
จีน รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ประการที่สองจะศึกษาก าเนิด พัฒนาการและโครงสร้างขององค์กรความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้  ประการที่สามเมื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในการต่อต้านการคุกคามของ
ตะวันตก  โดยที่มีสมมติฐานในการศึกษาอยู่ว่า  จีนกับรัสเซียร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้  ในขณะ
ที่สหรัฐต้องการคงความเป็นเจ้าโลก  จะท าให้เกิดภาวะสงครามเย็นครั้งใหม่ข้ึนมา 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 โดยจะศึกษาตั้งแต่จุดก าเนิดการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ จนถึงปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 ส าหรับในการศึกษานี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษาว่า บทบาทและภารกิจอค์การความร่วมมือเซี่ยง
ไฮ้จะส่งผลกระทบต่อดุลอ านาจทางการเมืองโลก ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือดุลจนก่อให้เกิดสงครามเย็นครั้ง
ใหม่ข้ึนมา 
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ประโยชน์ในกำรศึกษำ 

 ส าหรับนักวิชาการที่สนใจเรื่องจีนศึกษา รัสเซียศึกษา และ อเมริกาศึกษา และความสันพันธ์ของสามชาติ  

พัฒนำกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำง จีน  รัสเซีย  และสหรัฐอเมริกำ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างจีน  รัสเซีย  และสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามเย็นนั้น  
แม้สหรัฐอเมริกาจะวางต าแหน่งของตัวเองให้เป็นชาติมหาอ านาจที่ไม่มีใครท้าทายได้  และพร้อมที่จะตอบโต้
กับทุกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตน  ซึ่งท่าทีเช่นนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกภายหลังเหตุการณ์  11 กันยายน พ.ศ. 
2544  และสหรัฐอเมริกาก็มีท่าทีที่หวาดระแวงมาเป็นเวลานานว่าทั้งคู่จะกลายมาเป็นประเทศคู่แข่งทาง
การทหารของตนในอนาคต  แต่เมื่อในปัจจุบันทั้งสามประเทศยังต้องสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจท าให้มีความพยายามในการรักษาท าทีที่สร้างสรรค์ระหว่างกันเองไว้  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, 2557) 
สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถครองความเป็นเจ้าในปัจจุบันก็ดูประหนึ่งว่าจะมีความรู้สึกไปในทิศทาง
เช่นนี้ด้วยเหมือนกัน  แต่ก็ต้องพยายามหาทางบอนไซอ านาจของประเทศที่ตนคาดว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นหอก
ข้างแคร่ของตน  จึงได้ด าเนินการในลักษณะที่เป็นทวิลักษณ์กับจีนและรัสเซีย กล่าวคือ แม้ในฉากหน้าจะมี
ความพยายามแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ มีความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ  หรือกระทั่งแม้นแต่ในทาง
การทหาร เช่น การเชิญให้รัสเซียมาเป็นพันธมิตรในนาโต้ก็ตาม แต่ในอีกทางหนึ่งก็ได้ด าเนินการปิดล้อมทั้งจีน
และรัสเซียเอาไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือผนึกไม่ให้ชาติทั้งสองสามารถด าเนินการแผ่อิทธิพลได้สะดวกนัก เช่น 
ท าสงครามการค้ากับจีน แซงชั่นทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย  แต่การด าเนินการของสหรัฐบ่อยครั้งก็เกินเลยไปจะ
กลายเป็นลักษณะคุกคามอย่างชัดเจน  ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้จีนและรัสเซียต้องหา
วิธีการตอบโต้สหรัฐอเมริกาในทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็ต้องการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับท่ีแน่นแฟ้นเป็นอย่างยิ่ง ภายในชื่อองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 

องค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : ก ำเนิด พัฒนำกำร โครงสร้ำง 

 องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นองค์การสร้างความร่วมมือของรัฐบาลระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในเบื้องต้นเพ่ือมุ่งรักษาความมั่นคงร่วมกัน ประเทศแกนหลักในการก่อตั้งองค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้ก็คือ จีน และรัสเซีย 

 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544  นี้ถือเป็นการประชุมสุดยอด
ผู้น าองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ครั้งแรก จากนั้นในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544  ประเทศสมาชิก
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ด าเนินการร่างกฎบัตรองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ขึ้น ที่กรุงอัลบาต์ 
(Almatarg) ประเทศคาซัคสถาน  โดยหลักการส าคัญในกฎบัตรดังกล่าว ได้แก่ (โกวิท  วงศ์สุรวัตน์, 2554) 

- ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
- การมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
- การมีความเท่าเทียมกัน 
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- การปรึกษาหารือร่วมกัน 
- การเคารพในอารยธรรมที่แตกต่างกัน 
- การมีความม่ังคั่งร่วมกัน 

 กฎบัตรดังกล่าวได้รับการลงนามรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ นครเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Peterburg) ประเทศรัสเซีย กฎ
บัตรนี้ระบุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ โครงสร้างองค์การ และรูปแบบของการด าเนินงาน และตามกฎบัตรนี้
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

 โดยมีสมาชิก 8 ประเทศ คือ  จีน  รัสเซีย  ดาซัดสถาน  ก็ร์ก็ซสถาน  ทาวิกิสถาน  อุทบสถาน  
อินเดีย  และปากีสถาน 

 โครงสร้างองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้  ที่ประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ (Council of Heads of 
state) เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในโครงสร้างขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้  สภาประชุมแห่ง
รัฐนี้จะมีการประชุมกันในช่วงของการประชุมสุดยอดประจ าปี ซึ่งผู้เข้าร่วมในการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้น าสูงสุดของประเทศสมาชิก 

 หน่วยงานที่มีอ านาจรองลงมาจากที่ประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ ก็คือ ที่ประชุมสภาหัวหน้ารัฐบาล 
(Council of Heads of Government) สภาแห่งนี้ถือเอาการประชุมสุดยอดประจ าปี เป็นเวลาในการประชุม
เพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับพหุพาคี ทั้งนี้ สภาหัวหน้ารัฐบาลนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มี
อ านาจในการอนุมัติงบประมาณให้แก่องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วย 

 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ มีรอบการประชุมปกติในการประชุมสุดยอดประจ าปี โดยจะประชุม
เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน และจะเปิดประชุมอีกเมื่อองค์การความร่วมมือเซี่ยง
ไฮ้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

 อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญ  ได้แก่ ที่ประชุมผู้ประสานงานระหว่างชาติ ท าหน้าที่
ประสานงานในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือตามกฎบัตรองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (โกวิท  วงศ์สุรวัตน์, 2554) 

 เลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นผู้บริหารหลักขององค์การมีหน้าที่หลักในการตัดสินใจ
ทางด้านธุรการขององค์การ ก าหนดกฎระเบียบภายในองค์การ  ด าเนินการด้านเอกสารขององค์การ เช่น ร่าง
ประกาศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ จัดท าวาระการประชุม เป็นต้น จัดท ากิจกรรมพิเศษให้แก่บุคลากร
ภายในองค์การ  ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้ ส านักงาน
เลขาธิการองคก์ารร่วมมือเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง  
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 ประเด็นทางวิชาการก็คือ โครงสร้างขององค์การ จะเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียทาง
การทหารและความม่ันคง เพ่ือจะถาวงดุลกับตะวันตก โดยเน้นไปที่สหรัฐอเมริการเป็นส าคัญ 

บทบำทขององค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 

 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นี้ มีการเติบโตขึ้นทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก ในเชิงกว้าง คือ การที่
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้  ได้แสวงหาพันธมิตรเพ่ือเติมในรูปของประเทศผู้สังเกตการณ์ในองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้  และประเทศคู่เจรจา 

 ส่วนการขยายในเชิงลึกขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ คือ การขยายตัวด้านการกิจขององค์การ
ออกไป จากเดิมที่เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านพรมแดนของประเทศสมาชิกร่วมกัน การแก้ปัญหากลุ่มหัว
รุนแรง กลุ่มแบ่งแยกดินแดน  กลุ่มก่อการร้ายสากล  ตลอดจนขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ไปสู่ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  และความร่วมมือด้านความมั่นคง  กระทั่งมีการซ้อมรบร่วมกันของประเทศสมาชิก  
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ภายใต้รหัส  “ภารกิจเพ่ือสันติภาพ”  (Peace Mission) จนกระทั่งการซ้อมรบ
ทางทะเลร่วมกันภายใต้กรอบองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ของจีนและรัสเซีย 

 ส าหรับการต่อต้านการคุกคามจากชาติตะวันตกนั้น หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ยุค
สงครามเย็นนั้น ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีปฏิสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียทั้งในฐานะที่เป็นมิตร และ
ในฐานะที่เป็นภัยคุกคาม สลับไปมาตามแต่ผลประโยชน์ของชาติจะเป็นตัวก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะสิ้น
ยุคสงครามเย็นไปแล้ว สหรัฐอเมริกาก็ยังหวาดระแวงทั้งจีนและรัสเซีย พร้อมกับความพยายามในการสร้าง
แนวปิดล้อมจีนและรัสเซียมาโดยตลอด ทางฝ่ายของจีนและรัสเซียเองก็เช่นเดียวกัน ในยุคสงครามเย็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอาจจะเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างการเป็นมิตรและการเป็นศัตรู แต่เมื่อสิ้นสุดสงคราม
เย็นแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ทั้งจีนและรัสเซียต่างก็ตระหนักดีว่าการเป็นมิตรและ
การร่วมมือกันเป็นหนทางที่ดีกว่า เพราะอย่างไรเสียทั้งสองประเทศก็ล้วนถูกปิดล้อมและกดดันจากชาติ
ตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าเช่นเดียวกัน กระบวนการคุกคามและกดดันจากชาติตะวันตกนั้น ท าให้จีน
และรัสเซียต้องด าเนินการการตอบโต้ต่อการคุกคามนั้น 

สรุป : บทบำทขององค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 

 ท าให้ทั้งจีนและรัสเซียได้มีโอกาสกระชับความร่วมมือในการตอบโต้ภัยคุกคามดังกล่าวได้มากขึ้น 
รวมทั้งมีเวทีระหว่างประเทศในการแสดงท่าทีของตนต่อการด าเนินการของชาติตะวันตกด้วย 

 นอกจากนี้ การที่องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางเป็นสมาชิกและมี
แนวโน้มจะขยายประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้ออกไปอีก  ก็เป็นการกดดันกลับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่ง
ก าลังทหารเข้ามาในเอเซียกลางนับตั้งแต่มีการท าสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน 
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 อย่างไรก็ตามเมื่อประมวลปัจจัยต่าง ๆ แล้วจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั้น
มีพลานุภาพเพียงพอที่จะยืนหยัดต้านทานการแผ่อ านาจอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรตะวันตก
เข้ามาในภูมิภาคเอเชียกลางและภูมิภาคใกล้เคียงได้ดีพอควร รวมทั้งการผนึกก าลังกันของชาติ สมาชิกองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ โดยเฉพาะชาติแกนน าได้แก่จีนและรัสเซีย ก่อให้เกิดอ านาจต่อรองในภูมิภาคที่สูงขึ้นมาก 
แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่นับปัจจัยด้านอาวุธนิวเคลียร์แล้ว  ยังไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากนักว่าองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นอภิมหาอ านาจที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับสหรัฐอเมริกา แต่ก็เป็นมหาอ านาจที่มีอัตราการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการทหารหรือก าลังรบของชาติเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นเป็นอภิมหาอ านาจในทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพราะ
ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาขัดความสามารถของกลุ่มให้มีความพร้อมในด้านก าลังรบเทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ 

 แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังเป็นอภิมหาอ านาจขั้วเดียวในปัจจุบันแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ยุทธศาสตร์เชิง
รุกในภูมิภาคเอเชียได้อย่างง่ายดายเหมือนดังช่วงทศวรรษแรกหลังสิ้นสุดสงครามเย็น  เพราะยุทธศาสตร์เชิง
รับ และความเป็นอภิมหาอ านาจระดับภูมิภาคขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้  กลายเป็นเสมือนหนึ่งก าแพง
เหล็ก  ที่คอยต้านทางอ านาจจากชาติตะวันตกและค้ าจุนเสถึยรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอย่างมั่นคงขึ้น
เรื่อย ๆ 

 นอกจากนี้ ที่ตั้งขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่จ านวนมาก ก็จะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้มหาอ านาจตะวันตกต้องกังวลกับ “ศักยภาพในการสร้างอ านาจ” และ “ศักยภาพของจุด
ยุทธศาสตร์”  ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ไม่น้อยเลยทีเดียว 

 ดังนั้น  แม้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันจะยังอยู่ ในฐานะก้ ากึ่งของความเป็น
อภิมหาอ านาจแต่ก็มีความชัดเจนแล้วว่าองค์การแห่งนี้ก าลังก่อตัวขึ้นสู่ความเป็นอภิมหาอ านาจในอนาคตโดย
สามารถยกระดับจาก  “อภิมหาอ านาจระดับภูมิภาค” ไปสู่ “อภิมหาอ านาจโลก” ที่ถ่วงดุลอ านาจกับ
สหรัฐอเมริกาได้อย่างเท่าเทียมกัน และหากเวลานั้นมาถึงยุทธศาสตร์อ านาจขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทาง  โดยก้าวจากยุทธศาสตร์ตั้งรับดังเช่นในปัจจุบันไปสู่ยุทธศาสตร์ในเชิงรุกต่อไปได้  
โดยเฉพาะเพ่ือแข่งขันและถ่วงดุลกับนาโต้ (สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร, 2558) 

 การต่อสู้ระหว่างจีนกับสหรัฐเพ่ือดุลแห่งอ านาจนี้จะต้องด าเนินต่อไปอีกนาน เพราะสหรัฐมี
โครงสร้าง     ที่แข็งแรงมากทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจ สหรัฐยังคงน าจีนทางด้านเทคโนโลยีไปอีกนาน 
เทคโนโลยีนี้จะช่วยสหรัฐพัฒนาทางด้านอาวุธและทางด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปและรักษาสถานะเป็น
อภิมหาอ านาจไว้ได้ต่อไปอีกนาน การต่อสู้เช่นนี้จะด าเนินต่อไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะเสื่อมก าลังเองเพราะเหตุ
ภายในประเทศซึ่งอาจจะเกิดจากความแตกแยกภายในประเทศ ระบบสังคมเสื่อม ผู้น าอ่อนแอ ท าให้ประเทศ
อ่อนแอ หรืออาจจะมีสงครามเย็นครั้งที่สอง 
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 หากรัสเซียสามารถสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งพอที่จะแบกภาระทางด้านทหารไว้ได้ หรือหากสหรัฐ
ต้องย้ายศูนย์ก าลังจากเอเชียกลับไปยุโรปใหม่ก็จะแสดงว่ารัสเซียได้กลับเป็นอภิมหาอ านาจอีกครั้งหนึ่ง โดยจะ
มีอภิมหาอ านาจ 3 ประเทศ สหรัฐ จีน และรัสเซีย และกลายเป็นสนามดุลแห่งอ านาจสามขั้ว จีนจะกลายเป็น
ประเทศที่มีก าลังอ านาจมากที่สุดในสามอภิมหาอ านาจเพราะจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในด้าน
พลเมือง (Kissingcr, 2011)  และจีนมีก าลังทางเศรษฐกิจ ที่แท้จริงเหนือกว่าสหรัฐ (สุรเกียรติ เสถียรไทย, 
2553) และจากทั้งหมดท่ีกล่าวมาคือ สาเหตุปัจจัยของสงครามเย็น ครั้งใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้ง 
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บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัย
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยผู้วิจัยใช้การประเมินแบบซิป (CIPP 
Model) เป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย มีผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล
น้ าโจ้ ตัวแทนผู้สูงอายุ และนักวิจัยในโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 17 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการออกแบบโครงการที่ไม่มี
ความซ้ าซ้อนในประเด็น และวางแผนการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดปัญหาการเก็บ
ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงลดปัญหาการคลาดเคลื่อนของข้อมูล บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการประสานงานร่วมกันกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลของงานวิจัย รวมถึงส่งผลที่ดีในการน าไปใช้
ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการให้บริ การสาธารณะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิศท์ เศรษฐกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัล าปาง 
2 อาจารย์ชนมธ์นัช  สวุรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
3 รองศาสตราจารย ์ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุดรธานี 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
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ค ำส ำคัญ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Abstract 
 

The objectives of Research Article " Research Guidelines for Improving the Quality of 
Elderly Life of Local Administrative Organization" are to evaluate the performance and find 
the ways to improve elderly quality of life in Nam Jo Sub-district Municipality, Mae Tha District, 
Lampang Province, by using the CIPP model. Key informants from purposive sampling were 
officers who involved in the elderly of Nam Jo Sub-District Municipality, elderly representatives 
and researchers total of 17 peoples. The study found that guidelines for improving the quality 
of life of the elderly must have a project design that does not overlap on the issues and plan 
for data collection must be systematically to reduce problems in data collection. The role of 
local government organizations is an important part in cooperating with the elderly and create 
a learning process together with researchers that affects the integrity of the research data for 
local government to develop of public services for improving the quality of elderly life. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

44 
 

 
 
 
 

Keywords: Quality of Elderly Life, Local Administrative Organization 
บทน ำ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
ท าให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชี้หนึ่งที่
แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging Index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบ
โครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้น ไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ า
กว่า 15 ปี ) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ ากว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจ านวนเด็ก แต่
ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจ านวนประชากรเด็ก 
สาเหตุส าคัญของการเพ่ิมสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) กล่าวคือ 1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง 
และการลดภาวการณ์ตายท าให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลง
อย่างรวดเร็วจนน ามาสู่การเพ่ิมขึ้น ของสัดส่วนประชากรสูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (Aged Society) และในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
(Completed Aged Society) (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจกันเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับมหภาค 
ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน 
งบประมาณของรัฐบาล   การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์
และบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนส าคัญที่ต้องการการวางแผนอย่างเป็นระบบและเริ่มด าเนินการ
ล่วงหน้า เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ หลายประการล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ กว่าจะเห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไว้ว่า ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการออมส่วนบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการท างานอย่างต่อเนื่องของ
แรงงานที่มีอายุมากให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างโอกาสทางอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 3) ส่งเสริมสร้างจิตส านึกการออม 4) เพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกทางการเงิน ในการจัดท ามาตรการส่งเสริมการออมแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย  5) พัฒนาระบบ
บ านาญภาครัฐ เช่น นโยบายลดหย่อนภาษีด้านการสะสมเงิน สนับสนุนเพ่ิมบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ เป็นต้น และ 6) การสร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายคุ้มครองทางสังคม เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มท่ีไม่สามารถ
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ออมได้หรือมีการออมต่ า โดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มดังกล่าวแทน
ส่งเสริมการออม (ชมพูนุช พรหมภักดิ์ , 2556) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า ประเด็นผู้สูงอายุนั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงปัญหาที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงความส าคัญ ดังที่ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ 
เช่น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ที่มุ่งเน้นติดตาม และประเมินผลเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นเขตพ้ืนที่หนึ่งในจังหวัดล าปางที่มีจ านวนผู้สูงอายุ
สูงถึงร้อยละ 20.70 ของประชากรทั้งหมด 9,858 คน โดยจากการลงพ้ืนที่ของคณะนักวิจัยเพ่ือส ารวจ
สภาพการณ์เบื้องต้นของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ในปัจจุบัน พบว่า ทางเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ต้องมี
การตั้งรับกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ประเด็นทางสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงการรวมกลุ่มทางสังคม
ของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการ
ด าเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมา พบว่า ยังขาดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากไม่มีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่เพียงพอ และประสบปัญหาการเข้าร่วมสังคมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน คณะวิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย 
ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง  การจัดท าแผนชุมชมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่วิจัยได้มี
โครงการวิจัยที่ด าเนินการร่วมกันเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้กระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ อาจจะพบ
อุปสรรค ปัญหา หรือข้อจ ากัดต่างๆ ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการสร้างแนวทางการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่ร่วมกันจาก
ชุดโครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ า
โจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ การจัดท า
ฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง  การจัดท าแผนชุมชมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้          อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง วิเคราะห์เพ่ือให้ได้แนวทางในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพ่ือน าไปสู่การท างาน
วิจัยที่มีประสิทธิภาพในการท างาน และมีผลที่ดีในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 

จังหวัดล าปาง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถอธิบายระเบียบวิธีวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิจัยผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอแม่ทะ 
จังหวัดล ำปำง 
ด าเนินการดังนี้ 

1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจัยแนวทางการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้   
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้จึงได้แก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ผู้วิจัยได้ประเมินผลการด าเนินการวิจัยโดยใช้แนว
ทางการประเมินแบบซิป (CIPP MODEL) เป็นแนวทางในการประเมินในครั้งนี้โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักจาก
คณะวิจัยจากท้ัง 3 โครงการย่อย จ านวน 6 คน เป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว 

2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
(1) เอกสำร (Documents) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ต ารา   
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ต่างๆ  

(2) กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยการประชุมร่วมกันตามประเด็น
แนวทางการประเมินแบบซิป (CIPP MODEL) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) จากนั้นท า

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Inductive Analysis) เพ่ือให้ทราบ
การประเมินผลการด าเนินการวิจัยโครงการย่อย 
 ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง ด าเนินการดังนี้ 

1) ประชำกร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ จ านวน 7 คน และแกนน าผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็นจ านวน 10 คน รวมถึงนักวิจัยในโครงการ จ านวน 6 คน 

2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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(1) เอกสำร (Documents) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลน้ าโจ้ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        
องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต า รา  
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ต่างๆ  

(2) กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยการประชุมร่วมกันตามประเด็น
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) จากนั้นท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Inductive Analysis) เพ่ือให้ทราบองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 
ผลกำรศึกษำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิจัยผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอแม่ทะ          
จังหวัดล ำปำง 

การประเมินผลการด าเนินงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นแนวทาง
การประเมินผล สามารถอธิบายตามองค์ประกอบได้ดังนี้ 

1) ด้ำนบริบท (Context) 
โครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย 
ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้   อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง การจัดท าแผนชุมชมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยทั้ง 3 โครงการย่อยมีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับบริบทขงพ้ืนที่ ทั้งในส่วนของ
โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เนื่องจากทางเทศบาลต าบลน้ าโจ้มีความต้องการสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ียังไม่มีในพ้ืนที่ ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า  

“ตอนที่ทีมวิจัยเก็บข้อมูลเบื้องต้น เทศบาลต าบลน้ าโจ้เห็นว่าสารสนเทศมีความส าคัญ เพราะ
เทศบาลมีพ้ืนที่ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน การจัดเก็บข้อมูลที่อัพเดตได้ ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้การท างานที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผู้สูงอายุง่ายขึ้น” 

ในส่วนของโครงการวิจัยย่อยการจัดท าแผนชุมชมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลน้ าโจ้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เนื่องจากทางเทศบาลต าบลน้ าโจ้ยังไม่มีแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นในโครงการวิจัยย่อยดังกล่าวจึงเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนากระบวนการจัดท าแผน งบประมาณของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ
ได้ ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า  
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 “ทางเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ยังไม่ได้จัดท าแผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง รวมถึงการ
เก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนที่เป็นทางการ การท างานร่วมกันครั้งนี้ระหว่างนักวิจัยกับประชาชนในพ้ืนที่
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการท าแผนชุมชนของผู้สูงอายุที่ด”ี  
  ทั้งนี้การด าเนินการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ทางผู้วิจัยได้เริ่มต้นจาก
การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด มาเป็นกรอบในการออกแบบการวิจัย และน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลส ารวจในพ้ืนที่ ส่งผลให้โครงการวิจั ยมีความสอดคล้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพ้ืนที่เป้าหมายได้ 

2) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
ในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ผู้วิจัยได้ประเมินในประเด็นความสอดคล้องของบุคลากรนักวิจัย 

งบประมาณ สถานที่ ต่อความเหมาะสมในการด าเนินโครงการวิจัย โดยในส่วนของโครงการวิจัยบุคลากร
นักวิจัยได้มีความเหมาะสมในการด าเนินการวิจัย เนื่องจากการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นกระบวนการกลุ่ม ทาง
คณะวิจัยได้มีผู้ช่วยนักวิจัยร่วมเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงเป็นพ่ีเลี้ยงในการเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่ง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแกนน าผู้สูงอายุ ส่งผลให้การเก็บข้อมูลสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และได้
ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า  

“ทางคณะวิจัยได้ใช้ผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนช่วยในการท างานวิจัยได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากมีส่วนในการสร้างกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล สามารถ
เก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน” 

ในส่วนของความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินงานของโครงการวิจัย สามารถใช้
งบประมาณท่ีวางแผนไว้ในข้อเสนอการวิจัยเพื่อด าเนินการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

3) ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
ในส่วนของกระบวนการด าเนินการวิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ถือว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
เนื่องจากทางผู้วิจัยได้ส ารวจเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอการวิจัย ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ
งานวิจัยให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยส่วนส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้กระบวนการด าเนินการวิจัยมีความ
เหมาะสมมาจากการวางแผนการด าเนินงานของสถาบันวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปางที่มี
ส่วนร่วมในการประสานงานส ารวจพ้ืนที่ รวมถึงเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัย เช่นเดียวกับโครงการ
ย่อยเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง 

ส่วนที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิจัย
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ให้ข้อมูล ท าให้บทบาทของนักวิจัยเป็นเพียงผู้
สรุปประเด็นข้อมูลต่างๆ มากกว่าการเป็นคนบรรยาย ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรามีกระบวนการที่นักวิจัยมีบทบาทในการเป็นผู้ด าเนินรายการ ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ ท าให้เราได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน และหลากหลาย” 

4)ด้ำนผลผลิต (Product) 
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ผลผลิตที่ได้จากการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง สามารถด าเนินการวิจัยได้ผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 โครงการย่อย ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถแก้ไขข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ทั้งนี้ทางคณะวิจัยได้เก็บข้อมูลร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานสารสนเทศดังกล่าว พบว่า ทางหน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อผลผลิตการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายภารกิจ และเป็นผลผลิตที่มีส่วนช่วยในการท างานด้านสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า 

“ระบบสารสนเทศหลังจากที่เราออนไลน์ให้มีการใช้งานแล้วนั้น สามารถจัดเก็บข้อมูลของ
เทศบาลต าบลน้ าโจ้ได้ และมีโหมดการท างานที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติมได้ เพ่ือรองรับ
การท างานภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะการสาธารณสุขของผู้สูงอายุได้” 

รวมถึงผลผลิตเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลต าบลน้ าโจ้ น าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ทั้งนี้ในส่วนของโครงการวิจัยย่อยดังกล่าว ได้
ผลผลิตเป็นแนวทางทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
แต่ยังไม่ได้น าไปสู่การจัดท าแผนให้กับเทศบาลต าบลน้ าโจ้  เนื่องจากข้อจ ากัดในกลไกการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีแนวทางการปฏิบัติตามโครงสร้างการท างานของเทศบาล แต่ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้ดังกล่าวจะเป็น
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ และผลผลิตเป็นการ
จัดการเครือข่ายในการพัฒนาเครือข่ายของผู้สูงอายุ โดยอาศัยกระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย 
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิจัยผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
 ในส่วนของแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุ ในกรณีศึกษาเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นแนวทางการพัฒนาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การบ ริหาร
งานวิจัยของนักวิจัยและพ้ืนที่ และการบริหารงานวิจัยเรื่องประเด็นการวิจัย สามารถแสดงผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1) กำรบริหำรงำนวิจัยของนักวิจัย และพื้นที่ 
ในส่วนของการบริหารงานวิจัยของนักวิจัย และพ้ืนที่ จากการวิจัย พบว่า โครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้ในปี พ.ศ. 2561 มีการจัดโครงการวิจัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้เป็นจ านวนมาก และเป็น
ประเด็นเดียวกัน ได้แก่ ประเด็นผู้สูงอายุ ท าให้เกิดปัญหาในการประสานงาน เนื่องจากหลายโครงการวิจัยใน
งบประมาณดังกล่าวใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อน ในการลงพ้ืนที่ ส่งผลต่อความ
สับสนของผู้ให้ข้อมูล ดังข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ กล่าวว่า 

 “เรามีโครงการวิจัยหลายเรื่องในพื้นที่ แต่ใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเดียวกัน ท าให้ลงพ้ืนที่บ่อย มีการเก็บ
ข้อมูลบ่อย ส่งผลต่อข้อมูลที่ได้อาจจะเกิดความสับสนของผู้ให้ข้อมูลได้” 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวสามารถหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยได้โดยการประสานงาน
การลงพ้ืนที่ โดยมีการประชุมกลุ่มนักวิจัย เพ่ือระบุประเด็นที่เก็บข้อมูล แล้วนัดหมายการเก็บข้อมูลร่วมกัน 
เพ่ือช่วยให้การเก็บข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน และไม่สร้างภาระเรื่องเวลาให้กับผู้ให้ข้อมูล 
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ในส่วนของนักวิจัยสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยได้โดยการพัฒนาองค์ความรู้ใน
การศึกษาวิจัยประเด็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการเก็บข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ควรจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือการด าเนินการลงพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล ดังข้อมูลจา
การลงพ้ืนที่ กล่าวว่า  

“ประเด็นส าคัญที่เรามักมองข้ามคือเทคนิคการเก็บข้อมูลที่เราจ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
มีความหลากหลายการได้มาซึ่งข้อมูลก็ต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมตามไปด้วย” 

2) กำรบริหำรงำนวิจัยเรื่องประเด็นกำรวิจัย 
จากการด าเนินการโครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า โครงการวิจัยการศึกษาประเด็นผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการจ านวน
มาก ส่งผลให้ประเด็นในการศึกษาวิจัยในแต่ละชุดโครงการอาจจะแตกต่างกันไป ไม่มีความเชื่อมโยงกัน รวมถึง
บางโครงการวิจัยอาจจะมีความซ้ าซ้อนในประเด็นการศึกษาวิจัย ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถหาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยโดยการรวมกลุ่มจัดหมวดหมู่ งานวิจัยเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้มีความชัดเจน และสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นไป 
สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 ประเมินผลการด าเนินงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า 
จากกรณีศึกษาชุดโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ การ
จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง การจัดท าแผนชุมชมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง ทั้ง 3 โครงการย่อยสามารถเกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงโครงการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับบริบทกับพ้ืนที่ เนื่องจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และ
การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนข้อเสนอการวิจัยให้มีความเหมาะสม ในส่วนของการ
ประเมินปัจจัยน าเข้า พบว่า การด าเนินการมีประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้ผู้ช่วยนักวิจัยที่มีความคุ้นเคยกับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ การท างานร่วมกับเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและออกแบบการท างานใน
ช่วงเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินกระบวนการวิจัย พบว่า  กระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ให้ข้อมูล ท าให้บทบาทของ
นักวิจัยเป็นเพียงผู้สรุปประเด็นข้อมูลต่างๆ ส่งผลให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และมีบรรยากาศในการแสดง
ความคิดเห็นที่ดี  
  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุ ในกรณีศึกษาเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยควรมีการประสานงานการลงพ้ืนที่ โดยมีการ
ประชุมกลุ่มนักวิจัย เพ่ือระบุประเด็นที่เก็บข้อมูล แล้วนัดหมายการเก็บข้อมูลร่วมกัน เพ่ือช่วยให้การเก็บข้อมูล
ไม่ซ้ าซ้อน และไม่สร้างภาระเรื่องเวลาให้กับผู้ให้ข้อมูล และการพัฒนาการบริหารงานวิจัยโดยการรวมกลุ่มจัด
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หมวดหมู่งานวิจัยเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้มีความชัดเจน และสามารถน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดียิ่งข้ึนไป 
 การประเมินผลการด าเนินงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
พบว่า มีความเหมาะสมตามองค์ประกอบตามการประเมินแบบซิป (CIPP Model) และผลที่ได้จากการ
ประเมินนั้นเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถใช้ในการวางแผนการวิจัยได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ โสภา แซ่ลี 
(2558) กล่าวว่า แบบจ าลองซิปป์ จะเป็นการประเมินในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ  
         1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ (Planning Decisions)  
         2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการสร้างเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบของโครงการ (Structuring Decisions)  
         3) การประเมินกระบวนโครงการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสินใจด้านการประยุกต์เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินการของโครงการไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)  
         4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพ่ือตัดสินและดูผลส าเร็จของ
โครงการหรือทบทวนโครงการ (recycling decisions) 
 ทั้งนี้จากผลการศึกษาทางนักวิจัย และหน่วยงานสามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน 
ตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินสภาพแวดล้อม (Context 
Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการก าหนดวัตถุประสงค์ (Planning Decisions) 
นั้น จากการด าเนินการวิจัย พบว่า ความส าเร็จในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการเรียนรู้
บริบทของพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือก าหนดออกแบบงานวิจัยให้มีความเหมาะสมได้ และช่วยในการวางแผนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลการวัจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องในเรื่องระเบียบวิ ธีวิจัยของ สุพร คูหา 
(2552) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่เป็น
การศึกษาแนวทางการพัฒนาในมิติเชิงลึก เพ่ือได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สะท้อนบริบทของ
พ้ืนที่ และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 
 

“โรงเรียนผู้สูงอายุ”ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและภาคเครือข่ายต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้นและมี
อายุยืนยาวขึ้นมีความสุข มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในช่วงสุดท้ายของชีวิต และถือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ที่ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ได้แสดงศักยภาพ ได้พบปะเพ่ือนในรุ่นราวคราวเดียวกัน  
และได้ร่วมกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่าของชุมชน การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่มี
องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ เนื้อหา (หลักสูตร)  ผู้สอน ผู้เรียน การบริหารจัดการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
และด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กิจกรรมการดูแล
สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ     ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้ องการของ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ด้านวัน ระยะเวลาและสถานที่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถปรับให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่  
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ค ำส ำคัญ : โรงเรียนผู้สูงอายุ 
Abstract 

 
 School of elders is one of the social innovations that cooperated by public sectors, 
private sectors. The goal of school of elders is focusing on how to make a better life for the 
elders who have been increasing rapidly in the next future. The better life is a set of several 
social indicators such as housing, income, community, environment, health, life satisfaction, 
safety and work-life balance. The school of elders is the most important learning resources to 
enhance a fulfill life of elders. In additional, all student (elders) and staff to learn from each 
other as they share wisdom, knowledge and experiences, as well as their language and 
traditional skill. The main elements of the school of elders are curriculum (content), teachers, 
learner (elders), management, school building and environment, learning media and 
technology, and learning activities. Learning activities consists of 1) health care activity, 2) 
recreation activity, 3) mental development activity, 4) happy life activity, and 5) technology 
for the elders activity. All of these activity can be changing up to the elder’s needs. Moreover, 
there are other factors, such as date, duration, and the place to manage all activity have 
toward the quality of school of elders. 
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บทน ำ 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นเกณฑ์ในการน าเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (Older/Elderly Person) และยังได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นสัดส่วนเกิน ร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้น
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อ
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 14  ส าหรับ
ประเทศไทย มีการก าหนดนิยามผู้สูงอายุไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 3 ผู้สูงอายุ
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2557) ซึ่ง
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 65.9 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 
8.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของประชากร (กรมการปกครอง,2560) ซึ่งจากค านิยามขององค์การ
สหประชาชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าภายในปี 
2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) นอกจากนี้การก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลพบว่า จ านวนผู้สูงอายุได้เพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคือ จากประมาณ 2.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรทั้งประเทศใน
ปี 2523 เป็น 6.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 10.86 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2550 (สถาบันวิจัย
ประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล,2550)  และคาดว่าในปี 2573 ประชากรวัยสูงอายุจะมีจ านวนถึง 17.7 ล้าน
คน ซึ่งจะ เป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 
2558) เหล่านี้เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท าให้การป้องกันและดูแล
รักษาโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการมีมาตรฐานการด าเนินชีวิตสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมี
อายุยืนยาวขึ้น ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มบุคคลที่ควรให้ความส าคัญอย่างมาก 
 บทความนี้ได้รวบรวมกระบวนการพัฒนาและการให้ความส าคัญกับกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผ่านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมทั้งแนวคิด  ปรัชญาและ
หลักการการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งตัวอย่างพ้ืนที่จริงที่จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หรือกระบวนการพัฒนาในการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น  
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้สูงอำยุ  
 ปรัชญาการศึกษาผู้สูงอายุ  เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการศึกษาทุกชนิด เพราะเป็นหลักการในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน โดย ศุภร ศรีแสน (2530) ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุไว้ดังนี้  1) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงความสุข และมีการชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 2 ) เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเอง ความถนัดตามธรรมชาติ ขีดจ ากัดของสมอง และมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ 3) 
เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักและเข้าใจถึงความจ าเป็นของการศึกษาตลอดชีวิต  4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ก้าวหน้าไปตามขบวนการ วุฒิภาวะทั้งทางด้านจิตใจ และร่างกาย สังคม  วัฒนธรรม การเมืองและอาชีพ  และ 
5) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการในไตรภาค (การอ่าน การเขียน และการคิดเลข) ได้ทักษะ
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อาชีพ และสุขอนามัย  ที่ดี นอกจากนี้ พรเทพ มนตร์วัชรินทร์ (2547) กล่าวว่าปรัชญาการศึกษาผู้สูงอายุ
หมายถึง แนวทางในการจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้สูงอายุน าไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพดี ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม เพ่ือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วย
ถ่ายทอดมรดกของแต่ละสังคมไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป สรุปได้ว่า ปรัชญาการศึกษาผู้สูงอายุ เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ ทุกเพศ ต้องจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ อัน
ผสมกลมกลืนกับทฤษฎีต่างๆ ของผู้สูงอายุ  อันเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือช่วยพัฒนา ชีวิต
ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
แนวคิดกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ  
 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญและพลังของผู้สูงอายุ
โดยการสร้างพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่น และ
ภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 -
2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที 1 (พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
เวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2553 และ  2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่ให้
ความส าคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2558) 
โรงเรียนผู้สูงอำยุคืออะไร 
 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นที่ผู้สูงอายุสนใจและมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่
สั่งสมมาแก่บุคคลอื่น เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน  
 โรงเรียนผู้สูงอายุ หลายแห่งตั้งขึ้นโดยใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการ หรือตั้งอยู่ในชมรม
ผู้สูงอายุ ภายในวัด บางแห่งใช้บ้านของผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ด าเนินการ  การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่ม พบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อย ๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุหรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการด าเนินการอยู่ เช่น 
ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม  (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพ.อส.) เป็นต้น  โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ ความต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะก าหนด
ตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปี หรือเปิดเป็นช่วงเวลาตาม
หลักสูตรที่จัดอบรม  ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน วิทยากรมีทั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและผู้สูงอายุในกลุ่มหรือนอกกลุ่มร่วมเป็นวิทยากร   
กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
 โรงเรียนผู้สูงอายุ ด าเนินการภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
สาระการเรียนรู้จะต้องท าให้ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน  เพ่ิมโอกาสในการรวมกลุ่มใน
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ลักษณะเครือข่ายและชุมชน ” การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมสร้าง” และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุข  
เกิดทักษะในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอำยุ ส ำคัญอย่ำงไร   

 ส าคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุ  เพราะท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต      
ซึ่งการเรียนรู้นี้เองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทักษะและพฤติกรรมอย่างถาวรหรือคงที่ การเรียนรู้จะท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพพ่ึงตนเองได้ ไม่เป็น
ภาระต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม  

โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนที่ไหน  

 โรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารท าได้ตามศักยภาพของพ้ืนที่ สิ่งที่ต้องค านึงคือ 1) ความ
ใกล้/ไกลของผู้เรียนกับโรงเรียน 2) ความปลอดภัยในการเดินทาง และ 3) ความเหมาะสมของสถานที่เรียน 
เช่น สภาพแวดล้อม ความร่มรื่น  และขนาด  ตัวอย่างสถานที่ตั้งโรงเรียนผู้ สูงอายุ  เช่น  1) ตั้งอยู่ในชุมชน 
เช่น วัด อาคารอเนกประสงค์  2) ตั้งอยู่ในอาคารโรงเรียนเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว และ 3) ตั้งอยู่ในหน่วยงานที่
เป็นผู้ด าเนินการ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น  

โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนอะไร 

เรียนรู้เนื้อหาที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพกายใจ  2) มิติด้าน
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 3) มิติด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ และ 4) มิติ
ด้านการศึกษา ซึ่งหมวดวิชาส าคัญในโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น หมวดวิชาสุขภาพกายใจ  หมวดวิชาศาสนา/ภูมิ
ปัญญา  หมวดวิชาสังคม และความรู้สิทธิต่างๆ หมวดวิชานันทนาการและกีฬา  หมวดวิชาเศรษฐกิจ / อาชีพ 
หมวดวิชาศิลปะ/ หัตถกรรม หมวดวิชาคหกรรม  หมวดวิชาเกษตร  หมวดวิชาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิต  และหมวดวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ  

โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนอย่ำงไร  

 เป็นการเรียนแบบผสมผสานทั้งในและนอกห้องเรียนในลักษณะเรียนวิชาการ  เรียนจากการปฏิบัติ
และเรียนจากการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ แต่มีข้อควรค านึง คือ ผู้สูงอายุเป็นผู้เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้
เรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความจ าเป็นต้องรู้  

โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนบ่อยแค่ไหน  

 การจัดเวลาเรียนเดือนละ 3-4 ครั้งจะเป็นการดี โดยให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีและสะดวกต่อทุก
ฝ่ายทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้สนับสนุน แต่มีข้อควรค านึง คือ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เห็นคุณค่าของเวลา การจัดเวลาเรียน
ควรท าอย่างต่อเนื่อง  
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โรงเรียนผู้สูงอำยุมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง  

 องค์ประกอบที่ส าคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุ เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 เนื้อหา (หลักสูตร) มีหลักส าคัญคือ 1) ต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และมีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิต  2) ง่ายต่อการเรียนรู้  3) น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  4) เหมาะสมกับผู้เรียน และ 5) ตรง
กับความต้องการของผู้เรียนองค์ประกอบที่ 2 ผู้สอน มีหลักส าคัญคือ 1) มีการสอนที่เป็นกันเอง  ไม่
เคร่งเครียด 2)    มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่สอน 3) มีความสามารถในการถ่ายทอด 4) มีการจัดท า
เนื้อหาให้ง่ายต่อผู้เรียน และ 5) ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  
 องค์ประกอบที่ 3 ผู้เรียน มีหลักส าคัญคือ 1) ต้องมีส่วนร่วมท ากิจกรรม ระหว่างที่เรียนรู้ 2) ต้องน า
ความรู้ไปพัฒนาตนเอง 3) ตั้งใจและสนใจเรียนรู้  4) เข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง  และ 5) มีการทบทวนการเรียน  
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ มีหลักส าคัญ คือ 1) มีคณะกรรมการโรงเรียนที่มาจาก
ผู้เรียน ผู้สอนและผู้สนับสนุน 2) มีภาคีผู้สนับสนุน เช่น เทศบาล อบต. รพ.สต. วัด โรงเรียน ชุมชน และอ่ืนๆ 
ตามบริบทของพ้ืนที ่3) มีปฏิทินการเรียนการสอนให้ชัดเจน แต่สามารถยืดหยุ่นได้  4) มีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อเนื่อง และ 5) มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุในท้องถิ่น  
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหลักส าคัญคือ 1) บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง     
ไม่เคร่งเครียด  2) สถานที่มีความสวยงามร่มรื่น  3) จ านวนห้องเรียนเพียงพอต่อผู้อ่ืน 4) มีโต๊ะเก้าอ้ีและ
อุปกรณ์ในห้องเรียนเท่าที่จ าเป็น และ 5) ที่ตั้งโรงเรียนไม่ควรไกลจากผู้เรียนมากนัก 
 องค์ประกอบที่ 6 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์  มีหลักส าคัญคือ 1) ง่ายต่อการเรียนรู้ 2) เหมาะสมกับผู้เรียน 
3) เหมาะสมกับเนื้อหา 4) ผู้สอนและผู้เรียนท าเอง และ 5) ใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลัก  

ปัจจัยและเงื่อนไขส ำคัญท่ีท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ  

 การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้ประสบความส าเร็จ มีปัจจัยที่ส าคัญดังนี้  1) ผู้น าและกรรมการ
เข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละ มองการณ์ไกลผู้น ามีความส าคัญเพราะต้องท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน ท างานร่วมกับกรรมการ ทั้งการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรม มีข้อสังเกตว่า หากผู้น า
จากชมรมผู้สูงอายุจะท ากิจกรรมได้ดี เพราะมีเวลาและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
เป็นที่เคารพเชื่อถือของผู้สูงอายุและหน่วยงาน ท าให้เกิดความร่วมมือได้ง่าย  2) ผู้สอน ท าหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีจิตอาสา มีการสอนแบบกันเอง สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 3) ผู้เรียน มีความสนใจ ตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 4) ภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่มี
ความส าคัญ  ท าให้เกิดพลังในการสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล ความรู้ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงงบประมาณ  
5) กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา 
และมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 6) สถานที่ตั้ง มีข้อสังเกตว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดมีความร่มรื่น บรรยากาศ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ  7) ความสามัคคีและการมีจิตอาสาของทุกฝ่ายที่ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  
นอกจากนี้ยังพบว่ามีเงื่อนไขบางประการในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย เงื่อนไขส าคัญ 
ประกอบด้วย 1) ต้องมีองค์ประกอบด้านผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหา และผู้สนับสนุน 2) ต้องยึดผู้เรียน (ผู้สูงอายุ) 
เป็นส าคัญ  และ 3) ต้องท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ผู้สนับสนุน ไม่ควรให้หน่วยงานที่
สนับสนุนเป็นผู้ด าเนินงานฝ่ายเดียว และมีเงื่อนไขที่ส าคัญมาก คือ 1) เรียนแล้วต้องมีความสุข และ 2) เรียน
แล้วต้องน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ (พงษ์ศิริ ปรารถนาดี และคณะ,2559) 
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ตัวอย่ำงรูปแบบกำรด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุในจังหวัดนครศรีธรรมรำช  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุโดยชมรมผู้สูงอายุ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  วัด และสถาบันการศึกษา ไปแล้วไม่น้อยกว่า 13 แห่ง (สาขาสมาคมสภาผู้สูงอา
ยะแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช
,2560) ซึ่งผู้เขียนขอน าตัวอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้มาเพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้  ดังต่อไปนี้  

 1) โรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชและในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 
เมษายน  2556  จากแนวคิดเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตร สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ อยู่ร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ 
โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านอาจารย์จินดา ถิระพันธ์ (อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ) ซึ่งได้มอบบ้านให้จัดตั้ง
โรงเรียน โดยได้ก าหนดผู้เรียนคือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเข้าชั้น
เรียนและร่วมกิจกรรมได้ มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเมื่อส าเร็จการศึกษา ท าการสอน 3 วันต่อ
สัปดาห์ คือ จันทร์ พุธ  ศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เน้นหลักสูตรการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน ส่วนการบริหารจัดการโรงเรียน  มีอาจารย์ยุพิน ทรัพย์แก้ว 
เป็นครูใหญ่รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  และมีกรรมการโรงเรียนอีก 8 คน จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชท าหน้าที่ คือ1) รับนโยบายจากผู้บริหาร 2) วางแผนด าเนินการ และ 
3) ก ากับติดตามประเมินผล นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีองค์ประกอบด้านผู้เรียน  ด้านผู้สอนและผู้สนับสนุน 
ดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีจิตอาสาในการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าสอบผ่านหลักสูตรและจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร   2) ด้านผู้สอน  ประกอบด้วย  คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช  นักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พระคุณเจ้าจาก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนศาลามีชัย และจิต
อาสาชาวต่างชาติ จากประเทศอังกฤษ 3) ด้านผู้สนับสนุนทั้งวิทยากร  งบประมาณ  สถานที่และความร่วมมือ
ด าเนินการ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เจ้าคณะต าบลจากชุมชนศาลามีชัย และส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่วนหลักสูตร 
ก าหนดให้มี 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การดูแลสุขภาพที่จ าเป็นของผู้สูงอายุ 2) การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ของผู้สูงอายุ 3) นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  4) การพัฒนาจิตส าหรับผู้สูงอายุ และ 5) การศึกษาอิสระ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการประเมินผลและสอบถามความต้องการจากผู้เรียน (ยุพิน ทรัพย์แก้ว,2560) 

 2. ศูนย์สร้างสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลเมืองทุ่งสง  เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT.)และแนวคิดในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในทุกมิติของนาย ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จึงร่วมกัน
ศึกษาและด าเนินการภายใต้ หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัยเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทั้งกาย ใจ ปัญญาและสังคมที่ดีและเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สู งอายุและ
นโยบายการด าเนินงานของภาครัฐในปัจจุบัน โดยก าหนดให้ผู้เรียน คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มี
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ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความพร้อมทั้งกายและใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดหลักสูตร
ก าหนดรุ่นละ 30 คน ท าการสอน 1 วันต่อสัปดาห์คือ ทุกวันอาทิตย์ จ านวน 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 
เดือน  โดยมี นายปลอบ ชูช่วย เป็นครูใหญ่  นายวัชรพล  มีคล้าย เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  และ ดร.สุดารัตน์  สุด
สมบูรณ์ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ รับผิดชอบและวางแผนการด าเนินงานของศูนย์สร้างสุข นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก 
7 คนมาจากตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุ่งสง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และตัวแทนผู้สูงอายุ เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์แห่งนี้  นอกจากนี้การด าเนินงานตามหลักสูตรยังมีเครือข่ายที่ร่วมเป็น
วิทยากร ได้แก่ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรทุ่งสง 
อนุศาสนาจารย์จากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งสง  ผู้สูงอายุจากชมรมรักษ์สุขภาพ  
ผู้สูงอายุในห้องเรียน  รวมทั้งมีผู้สนับสนุนงบประมาณ  สถานที่ วิทยากร ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
(SCT.)  เทศบาลเมืองทุ่งสง สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โรงพยาบาลทุ่งสง ชมรมผู้สูงอายุ 
โดยหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัย ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมสร้างอาชีพและรายได้ 3) กิจกรรมเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน 4)กิจกรรมภาษาและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 5) กิจกรรมสร้างสุขให้ชีวิต ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาจากการส ารวจความต้องการ
ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่แล้วด าเนินการสร้างหลักสูตรบนพ้ืนฐานของความต้องการผู้สูงอายุอย่างแท้จริง (มลิวัลย์ 
รัตนพันธ์, 2560) 

 3) โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดธาตุน้อย อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากแนวคิดของพระ
ราชพุทธิรังสี เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย ที่ว่า ผู้สูงอายุมาวัดแล้วมีความสุข จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในวัด     ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของพระสงฆ์  หลักสูตร
ผู้สูงอายุของวัดธาตุน้อยให้ความส าคัญกับการภาวนาจิตและหลักพุทธศาสนา เป็นส าคัญ แต่มีวิชาอ่ืนๆ ด้วยซึ่ง
มุ่งเน้นการปฏิบัติได้จริงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสามารถสร้างเป็นรายได้ เช่น การท า
ดอกไม้จันทน์ การจัดแจกันดอกไม้แห้งหรือดอกไม้สด การท ายาหม่อง  การท าน้ ายาเอนกประสงค์  การนวด
เพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะการนวดเพ่ือสุขภาพนี้ ทางวัดให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่าสามารถท าให้
ตัวเองได้แล้ว ยังสามารถท าเป็นอาชีพได้ด้วย จึงก าหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรผู้สูงอายุแห่งนี้ ต้องเข้าอบรม
การนวดเพ่ือสุขภาพไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง เพ่ือไปสอบรับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุต้องเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ถ้าสอบได้ก็จะได้ประกาศนียบัตร หลักสูตรที่นี้จัดการเรียนการ
สอน 3 วัน คือ จันทร์ พุธ และศุกร์ ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง ก าหนดระยะเวลาต่อรุ่นคือ 6 เดือน  จ านวน
ผู้สูงอายุต่อรุ่นคือ 25 คน  โดยยึดหลักว่า  “สอนอย่างไรที่ไม่ให้ผู้สูงอายุเครียด”  กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ ช่วงแรกจะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพ และช่วงสุดท้ายจะเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเมื่อผู้สูงอายุผ่านการสอบ
ตามที่ก าหนดจะได้รับปริญญาชีวิต ด้านผู้สอนได้แก่   พระในวัดธาตุน้อยและวัดใกล้เคียง แพทย์แผนไทยจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัชฌาศัย 
(กศน.) ด้านงบประมาณในการด าเนินงานมาจากวัดทั้งหมดซึ่งเป็นเงินบริจาคจากประชาชนที่มอบให้กับมูลนิธิ
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์  ด้านสถานที่เรียนนั้นใช้ศาลาหอฉันภายในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้  (พระราชพุทธิรังสี, 
2560) 

ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ  

1) รูปแบบในกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
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1.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแกนน าหลักในการบริหารและขับเคลื่อน การด าเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ควรก าหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ และแบ่งงานให้ชัดเจน  

1.2 ครูใหญ่หรือผู้อ านวยการโรงเรียน ถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน ควร
เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหาร มีความสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

1.3 ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ควรมีการก าหนดระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้เป็นข้อตกลงในทาง
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน แต่ไม่ควรมีการก าหนดข้อบังคับที่เคร่งครัดจนเกินไป ที่อาจท าให้สมาชิกมีความ
ยุ่งยากในการปฏิบัติ 

     2) หลักสูตร 

 2.1 ควรเป็นหลักสูตรที่มีการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาทักษะ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ การพัฒนาและกิจกรรมในหลักสูตร ควรค านึงถึงบริบทในพ้ืนที่ ความ
ต้องการและความเหมาะสมในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณโดยค านึงถึงความสนใจของผู้สูงอายุ อันประกอบด้วยกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิต
ที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ควรมีกิจกรรมที่เน้นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสืบทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้สูงอายุสู่รุ่นลูก หลาน เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนภายใต้ทุนสังคมที่มีอยู่ ช่วยสร้างความมี
คุณค่าของผู้สูงอายุ  
 2.3 การก าหนดตารางกิจกรรมหรือแผนการสอน ควรมีการก าหนดไว้ให้ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนหรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 2.4 ระยะเวลาที่เปิดเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 
ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรแล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตอลดชีวิต 
           2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  
       3) ผู้สอน  

 3.1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เป็นผู้สอนด้วยกันเอง โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่ง
สมมาให้แก่บุคคลอื่น เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวผู้สูงอายุและชุมชน  
 3.2 ควรแสวงหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆจากในชุมชน หรือนอกชุมชน ซึ่งอาจเป็น
ข้าราชการบ านาญ พระสงฆ์ ผู้ช านาญการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
(รพ.สต.) อ าเภอ เกษตร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัชฌาสัย (กศน.) ศูนย์พัฒนาแรงงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือร่วมเป็นผู้สอนในโรงเรียน        
       4) ผู้สนับสนุน  
 4.1 ควรมีการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทั้ง ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงจังหวัด (พมจ.) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัชฌาสัย (กศน.) อ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และองค์กรเอกชน 
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เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการขอรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับภารกิจของ
แต่ละเครือข่ายด้วย อาจเป็นในรูปของเงิน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ หรือวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  
 4.2 ควรมีการแสวงหาแหล่งทุน ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติทุนจากเครือข่ายระดับต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุน
ผู้สูงอายุ  ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การทอดผ้าป่า การขอรับบริจาค เป็นต้น 
  
สรุป 

 การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ 
ผู้น าที่มีความเข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละและมุ่งมั่นในการท างาน มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายและแผนการด าเนิน
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ลักษณะการด าเนินงานต้องใช้หลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความรู้สึก
การเป็นเจ้าของโรงเรียน การจัดหลักสูตรต้องเหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และ
มีการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด มีสุขภาพดี มีความสุข และสามารถด าเนิน
ชีวิตใช้ชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
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องค์ประกอบคุณลักษณะกำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองประชำธิปไตย 
ส ำหรับกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2) เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จ านวน 7 คน โดยวิธีสุ่ม
แบบเจาะจง และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดส านักงาน กศน. จ านวน 650 
คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามคุณลักษณะการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาประชาธิปไตยเกี่ยวกับความรู้และทักษะการเป็น
พลเมือง ทัศนคติต่อความเป็นพลเมือง พฤติกรรมการเป็นพลเมือง และบทบาทการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยส าหรับเด็กและเยาวชน ความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตยส าหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน  
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ค ำส ำคัญ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
The Components Characteristics of Democratic Citizenship Promotion  

of Non-Formal and Informal Education 
 

Mr.Rattakitt Kittithamrongkul6 
Thammasat University 

Email address: rattakitt@gmail.com 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were: 1) to analyze the components characteristics of 
democratic citizenship promotion of Non-Formal and Informal Education, 2) to recommend 
the policies for promoting democratic citizenship of Non-Formal and Informal Education. The 
study was conducted on both qualitative and quantitative research methods. The samples of 
the study consisted of 7 experts by purposive sampling, and 650 of administrative officials, 
non-formal and informal provincial directors, teaching personnel by the stratified random 
sampling. Qualitative data and quantitative data were collected through in-depth interview, 
and questionnaires. The expected outcomes of the study should be the characteristics 
components of civic education based on democratic philosophy regarding to knowledge and 
skills of citizenship, attitude of citizenship, and behavior of citizenship as well as the role of 
non-formal and informal education in promoting civic education for children, youth, adults 
and community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Prof.Dr.Amporn Tamronglak  
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Keyword: The Characteristics of Democratic Citizenship, Non-Formal and Informal Education 

บทน ำ 
 ในช่วงศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก พยายามผลักดันให้ประชาชนของตนมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาทางความคิดท่ีเกิดขึ้นเองโดยปัจเจกบุคคล มีความเป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning Citizens) 
โดยการผสานความสัมพันธ์กับทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาวิถีชีวิตของพลเมืองให้มีความพร้อมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง สังคม และพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น (ดุษณี ค ามี , 2557: 14) ซึ่งภายใต้ปฏิญญา
อินชอนว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ.2030 (Education 2030 Incheon Declaration) ได้ก าหนดกรอบ
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญา (Cognitive 
skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติที่ให้ประชาชนและผู้ใหญ่มีความพร้อมในสิทธิ  ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน รวมถึงการส่งเสริมและสร้างการยอมรับพหุสังคมประชาธิปไตย (Alt, D. & Raichel, N., 2018: 21) 
 ถึงแม้ในหลายประเทศจะมีความเป็นประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน แต่มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าระดับ
การมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองมีระดับที่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และยังพบว่าในประเทศที่
อ้างว่าตนเองมีความเป็นประชาธิปไตย แต่กลับพบว่าความเป็นพลเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยกลับถูก
ลิดรอนในสิทธิและเสรีภาพ จึงได้มีการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่มีความพร้อม โดยการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติ และพฤติกรรมผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน (Ministry for Education and Employment, Malta, 2017: 1 - 3) 
 ส าหรับประเทศไทย มีการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไว้ชัดเจนในแต่ละระดับ
การศึกษา แต่ยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โดยเฉพาะความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองและสังคม และปัญหาการเผชิญหน้าของกลุ่มสนับสนุนทางการเมืองต่างขั้วโดยปราศจากการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 45) 

ดังนั้น บทบาทการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็นการให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ โดย
สามารถกระจายการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ซึ่งมีขอบเขต
ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย รวมทั้งบูรณาการความรู้สามัญและอาชีพทั้ง
หลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพตามบริบทผู้เรียน เน้น
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ดีในความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 170) 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
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ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เดียวกัน และเพ่ือ
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

2) เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
วิธีกำรศึกษำ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยศึกษาทบทวนแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย น าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จ านวน 7 คน พิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบและตัวแปร เพ่ือก าหนด (ต้นแบบ) องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยผู้วิจัยน าเนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญทางการศึกษามาวิเคราะห์ จากนั ้นคัดเลือกตัวแปรที ่ได้จากการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา และได้ปรับปรุงแก้ไขตัวแปรให้เหมาะสมแล้ว น าไปสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 650 คน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploration Factor Analysis : EFA) เพ่ือจัด
กลุ่มตัวแปร และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

1.แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
1.1 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

แนวคิดที่เพ่ิมบทบาทและความส าคัญจากการศึกษาตลอดชีวิต ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคมที่มีขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นผ่านกระ
บวนการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีความซับซ้อนขึ้น โดยการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็น
ส่วนประกอบพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างความเป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning Citizens)  
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ยึดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มุ่งจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้เพ่ือชีวิต ที่เรียกว่าสี่
เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) ได้แก่ การเรียนรู้เพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้
เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) และการ
เรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be) (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554: 511 - 512) 

1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ มีความสามารถที่จะ

เป็นผู้ชี้น าตนเองได้ รวมถึงบทบาทของครูจะไม่เป็นผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ (Need analysis) วิเคราะห์
ปัญหาของผู้เรียน (Problem analysis) วางวัตถุประสงค์และออกแบบสร้างประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ 
(Design learning experiences) (ศักรินทร์ ชนประชา, 2557: 14) 

ดังนั้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของ
ผู้ใหญ่ สิ่งที่ควรค านึงถึงหรือลักษณะเด่นของผู้ใหญ่ที่มีผลท าให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ประกอบด้วยหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self-Concept) 2) ประสบการณ์ของ
ผู้ เรียน (Experience) 3) ความพร้อมที่จะเรียน (Readiness to Learn) และ 4) แนวทางการเรียนรู้  
(Orientation to Learning) (ศักรินทร์ ชนประชา, 2557: 16 - 17) 

1.3 หลักการมนุษยนิยม (Humanistic principles) 
กรอบสะท้อนส าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ได้ถูกแปรเปลี่ยนไปภายใต้

แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากเดิมรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักไปสู่ภาคประชาสังคม ชุมชน รวมถึงสถานที่
ปฏิบัติงาน และจากเดิมภายใต้โครงสร้างและสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม ไปสู่การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและการจูงใจให้บุคคลตระหนักและ
เกิดการเรียนรู้ของตนเองได้ จึงเป็นความท้าทายในการส่งเสริมการศึกษา เนื่องจากแนวคิดเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ปรัชญาและอุดมคติพ้ืนฐานบนหลักการมนุษยนิยม (Humanistic principles) ซึ่งมีความแตกต่างกับหลักการ
เสรีนิยมใหม่ (Neoliberal principles) ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแปรรูปและทุนมนุษย์ 
(Kapil Dev Regmi, 2015: 142) 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักการมนุษยนิยม (Humanistic 
principles) จึงมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้สมาชิกในสังคมมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พวกเขาเองในกิจกรรมผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานซึ่งกันและกันที่มี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Collective Learning) จากการแบ่งปันความรู้ร่วมกันจนน าไปสู่
สาธารณะประโยชน์ จึงเห็นได้ว่าเป็นการส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยการสร้างทุนทางสังคม (Social 
capital) และการเพ่ิมขีดความสามารถ (Capability Enhancement) ให้สูงขึ้น (Kapil Dev Regmi, 2015: 147) 

จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระท าของผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค านึงถึงศักยภาพ
ความพร้อม ความสนใจ ความถนัด สภาพแวดล้อมชุมชน สังคม และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามหลักการมนุษยนิยม 
2.บทบำทกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

2.1 การจัดการศึกษานอกระบบ 
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การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรนอก
ระบบโรงเรียน ได้แก่ ประชากรก่อนวัยเรียน ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนแต่พลาดโอกาสเข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ 
ตลอดจนประชาชนที่มีอายุพ้นวัยเรียนในระบบโรงเรียนแล้ว จนถึงผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมการศึกษา 
วัตถุประสงค์ในการเรียนที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่ นและสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในเรื่องหลักสูตร เวลาเรียน สถานที่เรียน วิธีเรียน 
ในด้านผู้เรียน ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องอายุ อาชีพ พ้ืนฐานการศึกษา เน้นการเรียนเรื่องที่เป็นสภาพปัจจุบัน เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เป็นพ้ืนฐานในด ารงชีวิตและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมให้เข้ากับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (สุมาลี สังข์ศรี, 2544: 2) ดังนั้น การจัดการศึกษานอกระบบจึงมี
หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2557: 33 - 35) ดังนี ้

1) การศึกษาที่เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่เฉพาะในระบบโรงเรียน 
2) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ 
3) ความสอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเอง

และการพ่ึงพาตนเอง หลักการบูรณาการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักการความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วม 

2.2 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่ ที่ไม่แสดงออกหรือเปิดเผยออกมา  

(Tacit Knowledge) และกระบวนการเรียนรู้ที ่แฝงอยู่ ( Implicit Learning) เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ไม่
เป็นแบบแผน ไม่เป็นกระบวนการ เป็นลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละบุคคล การด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
แสวงหาความสนใจเฉพาะเรื่อง จึงท าให้การศึกษาตามอัธยาศัยมีความเฉพาะตัว (Uniqueness) (วีระเทพ ปทุม
เจริญวัฒนา, 2557: 40 - 43) ดังนี้ 

1) การศึกษาตามอัธยาศัยท าให้มีกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นภายนอกสภาพแวดล้อม การ
เรียนรู้ที่ถูกจัดไว้ รวมถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมและความสนใจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล  

2) การศึกษาตามอัธยาศัยอาจอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา แต่เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ หรือการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในด ารงชีวิต 

3) การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการวางแผนและมีโครงสร้างอยู่แล้ว ในลักษณะหลักสูตรระยะ
สั้นที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน แต่มีวิธีการจัดแบบยืดหยุ่น และ
ด้วยวิธีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ว่าบทบาทการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยค านึงถึงความเสมอภาค
ในการเข้าถึงและได้รับการศึกษา การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา และการจัดกรอบหรือแนว
ทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
3.แนวคิดควำมเป็นพลเมือง 

พลเมืองในรัฐที่มีสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเห็นคุณค่าในการพัฒนาคนของรัฐให้เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะ
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เจ้าของอ านาจอธิปไตย มีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะ และยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ทางการเมือง มีความรู้ ความรับผิดชอบและแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดท่ีส าคัญดังนี้  

3.1 ความเป็นพลเมืองโลก 
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ได้ด าเนินการไปตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goal : SDG) ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยและ
ผ่านการศึกษาในทุกระดับ สู่วัยผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ทั้งแนวทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
องค์ประกอบส าคัญของความเป็นพลเมืองโลก (UNESCO, 2015) ดังนี ้

1) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) คือ เป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ประเด็นในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น จากทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันของประชากรและพ้ืนที่ 

2) ด้านสังคม – อารมณ์ (Socio-Emotional) คือ ความรู้สึกถึงความเป็นมนุษยชาติที่แบ่งปัน
คุณค่าร่วมกัน จากการพัฒนาทัศนคติและทักษะทางสังคมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ จิตสาธารณะ 
และเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 

3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral) คือ แรงจูงใจและการแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพในความ
รับผิดชอบที่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือสร้างความสงบสุขและยั่งยืนทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

3.2 ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
การเสริมสร้างบทบาทความเป็นพลเมืองตื่นรู้ เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 

สมาชิกของสังคมที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพความ
แตกต่าง มีส านึกการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งต้องเป็นการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) โดยมี
องค์ประกอบส าคัญความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550: 105) ดังนี้ 

1) ด้านความรู้ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐ อ านาจรัฐ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง สิทธิเสรีภาพ ช่องทางการใช้อ านาจของตน 
หน้าที่ของตน ท้องถิ่น ชุมชนและสังคมโลก 

2) ด้านการกระท า คือ การมีทักษะทางการเมืองที่ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้ง แต่รวมถึงทักษะ
ในการรวมกลุ่มการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผล การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ 
ไตร่ตรองและการค้นหา ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงและการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

3) ด้านความคิดและทัศนคติ คือ แนวโน้มทางความคิดที่ถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตยเกี่ยวกับ 
การเคารพความแตกต่างและการยอมรับความเห็นต่าง การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซึ่งน าไปสู่การแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นตามวิถีประชาธิปไตย 

3.3 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
พลเมืองดิจิทัลถือเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญ เพ่ือให้พลเมืองเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในโลกสมัยใหม่ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม และใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิง
บวก โดยมีองค์ประกอบส าคัญของความเป็นพลเมืองดิจิทัล (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561: 13 - 15) ดังนี ้

1) ด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ คือ พลเมืองดิจิทัลต้องมีความรู้ความสามารถใน
การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ ประเมิน สังเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือดิจิทัล ดังนั้น
พลเมืองยุคใหม่จึงต้องมีความรู้ด้านเทคนิคในการเข้าถึงและใช้เครื่องมือดิจิทัล  
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2) ด้านทัศนคติต่อจริยธรรม คือ พลเมืองดิจิทัลใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ และมีจริยธรรมอย่างไร พลเมืองที่ดีจะต้องรู้จักคุณค่าและจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยี ต้อง
ตระหนักถึงผลพวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงรู้จักสิทธิ
และความรับผิดชอบออนไลน์ อาทิ เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และการ
ปกป้องตนเองและชุมชนจากความเสี่ยงออนไลน์ 

3) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม คือ พลเมืองดิจิทัลต้องรู้จักใช้ศักยภาพของ
อินเทอร์เน็ตในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นได้ทั้งเครื่องมือเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบบออนไลน์ 

3.4 ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมีลักษณะเป็นตัวแทนของความเป็นพลเมืองผ่านการส่งเสริมทาง

การศึกษา โดยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอย่างหลากหลายด้วยตนเองได้ เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคมและการเมือง มีความเคารพต่อประชาธิปไตย ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ละเมิดต่อหลักการสิทธิ
มนุษยชน (Schulz, W. and Others (2010), อ้างถึงใน ศรัณยู หมั้นทรัพย์, 2557: 25) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) สิทธิพ้ืนฐาน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม โดยเฉพาะความเท่าเทียมของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ 

2) คุณค่าพลเมือง ได้แก่ การตระหนักรู้ต่อผู้ อ่ืน ความเป็นหนึ่งเดียว จิตสาธารณะ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

3) ความรับผิดชอบ ได้แก่ รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง และการยอมรับและ
เคารพในกระบวนการประชาธิปไตย 

4) ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความสนใจและความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ
ของการตัดสินใจทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

5) พฤติกรรมและทักษะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในกระบวนการประชาธิปไตย 
และสถานการณ์ทางสังคมการเมือง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และทักษะในการเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจ 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นพลเมือง พบว่ามีพ้ืนฐานส าคัญร่วมกัน คือ การส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดคุณลักษณะและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง การปกครอง
ตนเอง และพัฒนาสังคมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม (Behavioral) ดังแผนภาพที่ 1 

 

แผนภำพที่ 1 สรุปองค์ประกอบความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
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4.คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองประชำธิปไตย 

การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย มีหน่วยงานและนักวิชาการหลาย
ท่านได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ดังนี้ 

Chi, B. and Others (2006) ได้ท าการศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้และการวัดผลลัพธ์ความเป็น
พลเมือง ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง (Knowledge) 2) ทักษะการคิดเกี่ยวกับพลเมือง (think skills) 3) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพลเมือง 
(participation) และ 4) การแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง (civic dispositions) 

Bobet, D. and Others (2009: 620 - 626) ได้ท าการศึกษาการวัดความยึดมั่นผูกพันกับ
ความเป็นพลเมืองโดยบูรณาการเข้ากับความรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ความไว้ใจทางสังคมหรือทุนทางสังคม (social trust and social capital) 2) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมือง (civc knowledge and skill) 3) ทัศนคติต่อความเป็นพลเมือง (civic attitudes) และ 4) 
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (civic participation) 

Ekman, J. and Zetterberg, P. (2010) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อความเป็น
พลเมืองของผู้ เรียนในสถานศึกษาของประเทศสวีเดน ผลการศึกษาพบ 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความรู้ 
(knowledge) 2) ทัศนคติ (attitudes) และ 3) พฤติกรรม (Behavioral) 

Doolittle, A. (2013: 1 - 7) ได้ท าการศึกษาพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดความยึดมั่นใน
ความเป็นพลเมือง จากการศึกษาพบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทัศนคติ (Attitude) ความรับผิดชอบของตนเอง
และสังคม และ 2) พฤติกรรม (Behavioral) ในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม 

Bebiroglu and Others (2013: 153 - 168) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย จากการศึกษาพบว่า 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (civic 
knowledge) 2) ทักษะเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (civic skills) 3) ทัศนคติความเป็นพลเมือง (civic attitudes) 
และ 4) พฤติกรรมเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (civic behaviors)  

Geboers, E. and Others (2009: 759 - 764) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมือง ของผู้ เรียนชาวดัตช์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากการศึกษาพบ 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การปรับตัว (orientations) ประกอบด้วย ทัศนคติที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
รับผิดชอบ (2) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (4) การแสดงออกถึง

ความเป็นพลเมอืง
ประชาธปิไตย

(Democratic 
Citizenship)

ความรู้
(Knowled

ge)

ทกัษะ

(Skill)

ทศันคติ

(Attitudes
)

พฤตกิรรม

(Behavior
al)
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การยึดมั่นในแนวคิดของตนเอง และ 2) ความรู้ (knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ทางสังคม และความรู้เพ่ือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

Carretero, M. (2015: 295 - 300) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง เพ่ือ
เสริมสร้างประชาธิปไตย จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge)  2) ทักษะ (Skill)  
3) ค่านิยม (Values) และ 4) การกระท า (Action)  

สมาคมนานาชาติเพ่ือประเมินสัมฤทธิผลการศึกษา (2016: 24 - 29) (The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement : IEA) ได้พัฒนากรอบการประเมินนานาชาติ
ส าหรับการศึกษาด้านหน้าที่และความเป็นพลเมืองที่เรียกว่า ICCS (International Civic and Citizenship 
Education Study) โดยมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจความเป็นพลเมือง (Civic and 
citizenship cognitive domains) ประกอบด้วย ความรู้  (Knowing) และการใช้ เหตุผลและการน าไป
ประยุกต์ใช้ (Reasoning and applying) และ 2) ความรู้สึก-พฤติกรรมความเป็นพลเมือง (Civic and 
citizenship affective-behavioral domains) ประกอบด้ ว ย  ทั ศนคติ  ( Attitudes) และกา รยึ ด มั่ น 
(Engagement) 

Webster, N. and Others (2018: 159 - 164) ได้ท าการศึกษาความพร้อมและการมี
ปฏิสัมพันธ์ความเป็นพลเมืองของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาพบว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
รับรู้ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ประจ าชาติ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองของสังคม 2) การ
ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานประชาธิปไตย คือ การแสดงออกทางทางการเมือง การแสดงถึงการมีส่วนร่วม และ 3) การ
ยึดมั่นในระบบสังคม กฎหมาย และนโยบาย  

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย จากการศึกษาพบ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  ค่านิยมที่เน้นวัฒนธรรม (Traditional Values)  2) การมีความรู้ (Civic knowledge)  
และ 3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 

มิ่งขวัญ คงเจริญ (2555: 97 - 99) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยเลือก 3 ชุมชนที่เป็นแบบหรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐที่มีการสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย จากการศึกษาพบ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ด้านทักษะ 2) ด้านการมีส่วนร่วม และ 3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ (2557: 96 - 99) ได้ท าการศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้ความยึดมั่นผูกพัน
กับความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทย จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) 
ทักษะ (Skill) 3) ทัศนคต ิ(Attitudes) และ 4) พฤติกรรม (Behavioral) 

วิวัฒชัย หล่มศรี (2559: 295 - 297) ได้ท าการศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาพบว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) และ 3) ทัศนคติ (Attitudes) 

วรรษกร ค าพงพีร์ และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560: 178 - 183) ได้ท าการศึกษา
พัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จาก
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การศึกษาพบว่ามี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีอิสรภาพและพ่ึงตนเอง 2) ความเท่าเทียม 3) ยอมรับความ
แตกต่าง 4) เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 5) รับผิดชอบต่อสังคม 6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วน
ร่วม และ 7) มีวิจารณญาณตัดสินใจที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทั ้งในประเทศและต่างประเทศเกี ่ยวกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย พบว่า มีองค์ประกอบที่เรียกชื่อแตกต่างกันแต่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงท่ี 1  การสังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 

องค์ประกอบคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมือง
ประชำธิปไตย 
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1. ควำมรู้เกี่ยวกับควำม
เป็นพลเมือง 

               

1.1 หลักการประชาธิปไตย               8 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันและระบบ
โครงสร้างสังคม 

              5 

1.3 ความรู้เกี่ยวกับชุมชน               2 
2. ทักษะควำมเป็น
พลเมือง 

               

2.1 คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

              8 
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2.2 การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

              4 

2.3 การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

              2 

2.4 การเจรจาต่อรอง               1 
2.5 การแก้ไขปัญหา               1 
3. ทัศนคติควำมเป็น
พลเมือง 

               

3.1 รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

              10 

3.2 ความเสมอภาคเท่า
เทียม ยอมรับความ
แตกต่าง 

              7 

3.3 ความเชื่อมั่นทางการ
เมือง 

              1 

3.4 คุณค่าทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

              1 

 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1  (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมือง
ประชำธิปไตย 
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4. พฤติกรรมควำมเป็น
พลเมือง 

               

4.1 ส่วนร่วมในกจิกรรม
ชุมชนและสังคม 

              8 

4.2 การแสดงออกทาง
การเมือง 

              4 

4.3 การแสดงออกถึง
ความถูกต้องเป็นธรรม 

              3 

4.4 ความเป็นผู้น า               1 
4.5 การกุศลในสังคม               1 
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สรุป 
จากการสังเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ได้คัดเลือกองค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ประชาธิปไตยไว้ 4 องค์ประกอบ และได้มีการจัดตัวแปรให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมเพ่ือให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
รวมถึงได้อธิบายนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการเพ่ืออธิบายค าจ ากัดความแต่ละตัวแปรในเบื้องต้น ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน และระบบโครงสร้างสังคม องค์ประกอบที่ 2 ทักษะความเป็นพลเมือง 
ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน องค์ประกอบที่ 3 
ทัศนคติความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความเสมอภาคเท่าเทียม 
ยอมรับความแตกต่าง องค์ประกอบที่ 4 พฤติกรรมความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม การแสดงออกทางการเมือง การแสดงออกถึงความถูกต้องเป็นธรรม ดังตารางที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 2  สรุปองค์ประกอบ ตัวแปร และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย  

องค์ประกอบ ตัวแปร นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 

1. ความรูเ้กี่ยวกับ
ความเป็นพลเมือง 

1.1 หลักการประชาธิปไตย 
 

ความรู้เกี่ยวกับการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข อ านาจอธิปไตย การรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ 
ความเสมอภาคเท่าเทียม หลักการปกครองเสียงข้างมากและ
หลักนิติธรรม 

1.2 สถาบัน และระบบโครงสร้าง
สังคม 

ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม 
สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทาง
สังคม 

2. ทักษะความเป็น
พลเมือง 

2.1 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ท่ีมีความ
เหมาะสมและหลากหลาย จากการสืบค้น รวบรวม จัดระบบ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสเพื่อการตัดสินใจ ตามสิทธิขั้น
พื้นฐานและสิทธิมนุษยชน  

2.2 การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น สถานการณ์ จากการ
เปรียบเทียบข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ โดยแยกแยะข้อเท็จจริง 
น าไปสู่ข้อโต้แย้ง ตั้งค าถาม อธิบาย สรุปและตัดสินใจได้อย่าง
มีเหตุผล 

2.3 การท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการท างานกลุ่ม กิจกรรมในสถานศึกษาและ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้อื่น เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 

3. ทัศนคติความเป็น
พลเมือง 

3.1 ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีพลเมือง เกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมือง สังคม การยอมรับตนเองท่ีท าหน้าท่ีพลเมืองท่ีดี 
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3.2 และความเสมอภาคเท่าเทียม 
ยอมรับความแตกต่าง 

การยึดมั่นสิทธิความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางความคิด
เกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้อพยพ และ
การยอมรับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

4. พฤติกรรมความ
เป็นพลเมือง 

4.1 การมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ี
เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ศาสนา การส่งเสริมสาธารณสุข จิตอาสาเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ 

4.2 การแสดงออกทางการเมือง 
 

การกระท าในกิจกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครอบครัวและผู้อื่น การเลือกตั้ง การเข้ารวมกลุ่ม 
จัดต้ังกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

4.3 การแสดงออกถึงความถูกต้อง
เป็นธรรม 

การกระท าท่ียึดมั่นความถูกต้อง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามเมื่อเกิดความไม่
เป็นธรรม โดยการแสดงออกอย่างหลากหลายและเป็นสันติ
วิธี 

 
ผู้วิจัยน าสรุปองค์ประกอบ ตัวแปรความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา เลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 7 คน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือพัฒนา (ต้นแบบ) องค์ประกอบคุณลักษณะการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แล้วน าผลสรุป
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา มาสร้างแบบสอบถามแล้วน าไป
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาย
งาน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดส านักงาน กศน. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random Sampling) จ านวน 650 
คน ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แล้วน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปร และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

ผลการศึกษาที่จะได้รับจากการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 1) หน่วยงานและผู้บริหาร
การศึกษาในส่วนกลาง สามารถน าไปก าหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางนโยบายของรัฐบาลและแผนระดับชาติ ทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2) หน่วยงานและผู้บริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาค สามารถน าไปก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3) 
สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าไปพัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรมตามสภาพของชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อม เพ่ือการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
4) ข้าราชการครู ร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
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ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่าง ศักยภาพ ความสนใจและความถนัด ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ (2557), การพัฒนาตัวบ่งชี้ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทย :  

การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัด, ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2554), ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand), กรุงเทพฯ : 
 สถาบันพระปกเกล้า, สืบค้นจาก http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_452.pdf. 
มิ่งขวัญ คงเจริญ (2555), การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของความ 

เป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย, คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา รัฐสภา ส านักงานเลขาธิการ 
 สภาผู้แทนราษฎร. 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561), คู่มือพลเมืองดิจิทัล, กรุงเทพฯ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวง 

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. 
วรรษกร ค าพงพีร์ และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560), การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี, วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับ 4 2017. 
 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554), “สี่เสาหลักของการเรียนรู้” สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอง 5 ธันวาคม 2554, 
 กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
วิวัฒชัย หลุ่มศรี (2559), รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. 
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2557), เอกสารค าสอน รายวิชา 2750670 พ้ืนฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียน,  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (2550), การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง : ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง, วารสารปีที่ 6  

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2550 สถาบันพระปกเกล้า. 
____________. (2557), การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนา
 การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ และนครศรีธรรมราช, ส านัก 

ส่งเสริม การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 
ศักรินทร์ ชนประชา (2557), ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ : ส่งที่ครูสอนผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้, วารสารศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557. 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

78 
 

สุมาลี สังข์ศรี (2544), การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคมไทยในศตวรรษที่ 21, กรุงเทพฯ : ส านักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
Bebiroglu, B., Geldhof, G. J., Pinderhughes, E. E., Phelps, E.,& Lerner, R. M. (2013), From Family  

to Society: The Role of Perceived Parenting Behaviors in Promoting Youth Civic  
Engagement. Parenting, 13(3). 

Bobet, D., Zaff, J., Li, Y., & Lerner, R. M. (2009), Cognitive, emotional, and behavioral  
components of civic action: Towards an integrated measure of civic engagement, 

Journal of Applied Developmental Psychology, 34. 
Carretero, M. (2015), Civic education, Handbook of Educational Psychology, Edition: Third  

Edition, Chapter: 22, Publisher: Routledge, Editors: Anderman E.M., Corno L. 
Chi, B., Jastrzab, J.& Melchior, A. (2006), Developing Indicators and Measures of Civic  

Outcomes for  Elementary School Students, Retrieved on from goo.gl/A6PL5M. 
Doolittle, A. (2013), Civic Engagement Scale: A Validation Study, SAGE Open July-September 2013 
Ekman, J. and Zetterberg, P. (2010), Making Citizens in the Classroom? Family Background and  

the Impact of Civic Education in Swedish Schools, Retrieved from 
 https://www.pol.gu.se/digitalAssets/1315/1315257_ekman.pdf. 

 
 

Geboers, E. and Others (2015), Citizenship orientations and knowledge in primary and  
secondary education, Social Psychology of Education, December 2015, Volume 18,  
Issue 4. 

Kapil Dev Regmi (2015), Foundational Models of Development, Underlying Assumptions and 
 Critiques, International Review of Education Vol. 61, No. 2 (2015). 
The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2016), IEA 
 International Civic and Citizenship Education Study 2016 Assessment Framework, 
 Amsterdam, the Netherlands. 
UNESCO (2015), Global Citizenship Education : TOPICS AND LEARNING OBJECTIVES, Retrieved  

from http://www.skoly-unesco.cz/wp-content/uploads/Global-Citizenship-Education- 
Topics-and-Learning-Objectives.pdf. 

Webster, N., Sausner, E., Alotaibi, B., & Patterson, A. (2018), The Intersection of Civic  
Engagement  and Civic Attitudes, Journal of Social Change 2018, Volume 10, Issue 1. 

 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธุรกิจหวยปิงปอง : โครงสร้ำง กำรจัดกำรและพฤติกรรมกำรซื้อขำยหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง 

 
ชิษณุพงศ์  ปัญญ์ชยธร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
Email address: c.punchayatorn@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายโครงสร้าง การ
บริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง การศึกษานี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และการสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแยกแยะเนื้อหาสาระ  
 ผลการศึกษา สามารถสรุปออกเป็น (1) โครงสร้างการบริหาร มีลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบ
เครือข่ายที่ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ เจ้ามือ คนจดหวย และลูกค้า (2) การจัดการธุรกิจ เจ้ามือก าหนดเวลา
การออกรางวัล ทุกวัน วันละ 4 เวลา โดยกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ (3) พฤติกรรมและ
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อหวย ผู้ซื้อและผู้ขายมีความด้านโชคลางอันน าไปสู่พฤติกรรมการท านายเลข (4) การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เจ้ามือจะมีการสร้างความสัมพันธ์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานพิธีส าคัญ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเป็นกลุ่มก้อน 
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ค าส าคัญ : หวยปิงปอง การพนัน หวย  
PING PONG BALL LOTTERY BUSINESS: STRUCTURE, MANAGEMENT, AND CUSTOMER 

BEHAVIOR OF “PING PONG BALL LOTTERY” IN KWAM-WANG VILLAGE 
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Master of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) 

Email address: c.punchayatorn@gmail.com 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this article is to study the operation of Ping Pong Ball Lottery and 
explain its structure, management, and the customer behavior. This study is done by the 
qualitative data collection techniques, interview, observation, and analyzing by content 
analysis.  

According to the study, it is found that (1) the organizational structure, a network 
pattern, consists of 3 main parts which are host of the lottery gamble, salesman, and 
customer. (2) In business operations, the hosts of the lottery gamble sets daily lottery draw 
time slots, 4 times a day. Most of the customers are low-income people. (3) Moreover, the 
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customer behavior and attitude towards are that the host and customer considered 
themselves exceptionally lucky and this belief leads to lottery numbers guessing. (4) To build 
relationship with groups, the host will help customers in their important event or ceremony 
including organizing activities to increase groups unity. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keyword:  Ping Pong Ball Lottery, Gambling, Lottery 

 

บทน ำ 
การเล่นหวยในประเทศไทยเริ่มแรกเป็นที่นิยมกันในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า “ฮวยหวย” ก่อนจะได้รับ

ความนิยมในสังคมไทยในเวลาต่อมา โดยมีการดัดแปลงรูปแบบการเขียนตัวหวยจากรูปดอกไม้เป็นตัว
อักษรไทยเรียกว่า “หวย ก ข”7 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการออกรางวัล 
(ลอตเตอรี่) ครั้งแรกเพ่ือเป็นการบ ารุงสาธารณกุศล ก่อนรัฐบาลไทยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2562) อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ 
 หวยกับสังคมไทยถูกมองว่าเป็นของคู่กัน สืบเนื่องมาจากพ้ืนฐานความเชื่อในโชคลางที่ส่งผลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน (ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ พงศ์กรรังศิลป์ , 2557) ไม่ว่าจะเป็นการ
ท านายความฝันหรือการตีความเลขจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการเล่นการพนันใน
รูปแบบอื่นๆ ระหว่างงานประเพณีส าคัญ เช่น การพนันไก่ชน วัวชน บั้งไฟ เรือยาว บ่อนงานศพ เป็นต้น (วิเศษ 
สุจินพรัหม และคณะ, 2557) 

ความนิยมการเล่นพนันของสังคมไทยสะท้อนได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนันที่พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เคยเล่นการพนันประมาณ 40,693 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 76.3 (ศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนัน, 2562) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2560 กับ 2562 จะพบว่าคนไทยมี

                                                           
7 “หวย ก ข”  น าวิธีเล่นหวยของคนจีนมาปรับเปลี่ยนจากการเขียนแผ่นปา้ยรูปคนและชื่อชาวจีน อกัษรจีน มาเป็นตัวอกัษรไทย ใช้พยญัชนะไทย
ตั้งแต่ ก ถึง ฮ  โดยตัดบางตัวออกเหลือ 36 ตัว จึงเรียกว่า “หวย ก ข” (ส านกังานราชบัณฑิตยสภา, 2552) 
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แนวโน้มการเล่นการพนันสูงขึ้น (ตารางที่ 1) นับเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมเล่นการพนันของคน
ไทยเป็นอย่างด ี
ภำพที่ 1 สถำนกำรณ์กำรพนันในสังคมไทย ปี 2560 และ 2562 (หน่วย : ร้อยละ) 

 

ที่มำ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2560 และ 2562 

 “หวยใต้ดิน” และ “หวยปิงปอง” แม้จะมีการเล่นที่ใกล้เคียงกัน แต่การซื้อขายหวยใต้ดินจะซื้อจาก
เจ้ามือหวยและอิงผลการออกรางวัลจากเลขท้ายรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(เรียกว่า “หวยบนดิน”) ตรงข้ามกับหวยปิงปองที่เจ้ามือจะเป็นผู้ก าหนดกติกาการออกรางวัลด้วยตนเอง 
พร้อมกันนี้          การเก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกับการพนันของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้รวมหวยปิงปองกับ 
“จับยี่กี” (หวยยี่กี)          ไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว จะพบว่า “จับยี่กี
และหวยปิงปอง” เป็นการพนันที่คนไทยนิยมเล่นติดหนึ่งในสิบในปี 2562 ที่พบว่ามีคนเล่นประมาณ 
104,615 คน (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2562) (ตารางท่ี 1) 
ตำรำงท่ี 1 ประมำณกำรจ ำนวนนักพนันในสังคมไทย ปี 2560 และ 2562 จ ำแนกรำยประเภท (หน่วย : 
คน) 

ประเภทกำรพนัน ประมำณกำรจ ำนวนนักพนัน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 

สลากกินแบ่งรัฐบาล 22,749,180 1,315,076 

หวยใต้ดิน 17,737,383 413,273 

พนันไพ่ 4,446,213 327,626 

พนันทายผลฟุตบอล 3,463,506 986,864 

ไฮโล/โปปั่น/น้ าเต้าปูปลา 1,980,872 893,438 

วัวชน/ไก่ชน 1,360,080 193,732 

มวยหรือมวยตู ้ 1,069,125 463,912 
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หวยหุ้น 556,972 n/a 

พนันบิงโก 147,634 n/a 

จับยี่กี/หวยปิงปอง 104,615 n/a 

สลาก/หวยตา่งประเทศ 78,578 n/a 

อื่นๆ เช่น ม้าแข่ง ตู้ม้า ตู้เกม ทายผลกีฬาอีสปอร์ต 308,699 n/a 

 เฉลี่ย 2 ประเภท/คน สูงสุด 13 ประเภท/คน 

ที่มำ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2562 
 

พร้อมกันนี้ จากการทบทวนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพนันจากฐานข้อมูลงานวิจัย หรือ
เว็บไซต์ “ThaiLIS” พบว่ามีผลงานการศึกษาเรื่อง “หวยใต้ดิน” เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ          การพนันในรูปแบบอ่ืน บทควำมฉบับนี้จึงมุ่งศึกษำและท ำควำมเข้ำใจธุรกิจหวยปิงปอง เพื่อ
น ำเสนอให้เห็นถึงโครงสร้ำง กำรจัดกำรและพฤติกรรมกำรซื้อขำยหวยปิงปองในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีการเล่น
อย่างกว้างขวาง           โดยผู้เขียนจะใช้ชื่อสมมติว่า “หมู่บ้านแห่งความหวัง” 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายโครงสร้าง การบริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อ

ขายหวยปิงปอง 
 

กำรทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
บทความนี้ได้ด าเนินการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันและ

ธุรกิจหวยใต้ดินมาใช้ประกอบการศึกษาและอภิปราย ประกอบด้วย แนวคิดและประเภทของการพนัน แนวคิด
เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม และโครงสร้างการด าเนินธุรกิจหวยใต้ดินของไทย ดังนี้  

แนวคิดเกี่ยวกับกำรพนัน 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2546) ได้ศึกษารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพนัน โดยจ าแนก

ออกเป็น 5 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการพนันแนวอนุรักษ์นิยม แนวคิดการพนันแนวหน้าที่นิยม แนวคิดการ
พัฒนาแนวการบริหารสังคม แนวคิดการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ และแนวคิดการพนันอาชญาวิทยาและ
ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

จากการศึกษาทบทวนพบว่าแนวคิดการพนันแนวหน้าที่นิยมมองการเล่นพนันเป็นเพียงกิจกรรม           
เพ่ือการผ่อนคลายความเครียดเท่านั้น ท าให้รัฐบาลอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจเพ่ือผลักดันการพนันให้เป็นสิ่งที่
ถูกต้องตามกฎหมาย อันน าไปสู่การจัดเก็บภาษีเข้าสู่รัฐ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดนี้มีมุมมองตรงกันข้ามกับ
แนวคิดการพนันแนวอนุรักษ์นิยมที่มองการพนันนอกเหนือไปจากมุมมองทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มองการพนัน
เป็นสาเหตุของปัญหาและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม จึงเป็นแนวคิดที่คัดค้านการผลักดันข้อเสนอให้การ
พนันเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่แนวคิดการพัฒนาแนวการบริหารสังคมจะมองในเชิงวิชาการที่
มองการพนันเป็นประเด็นทางสังคมที่จะน าไปสู่การศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมเท่านั้น 
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จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าแต่ละแนวคิดมีมุมมองต่อการพนันที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม             
การพนันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติย่อมเป็นผลมาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของ         
แต่ละสังคมที่น าไปสู่การก าหนดกฎหมายที่ใช้บังคับว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับการพนันประเภทใด 

กฎหมำยกำรพนันและกำรจ ำแนกประเภท 
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันมี 4 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย

อาญา พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554) บทความนี้จะจ าแนกประเภทของการพนันในมิติทางด้านกฎหมายซึ่งแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ (1) การพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการพนันที่มีกฎหมายรองรับให้สามารถเล่นได้อย่าง
เปิดเผย เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล การแข่งม้า มวย การขันวัว การขันไก่ และการเล่นไพ่บางประเภท เป็นต้น 
และ (2) การพนันที่กฎหมายห้าม เป็นการพนันที่รัฐห้ามเล่นโดยถือว่าผิดกฎหมาย เช่น การเล่นหวยใต้ดิน 
ไฮโลว์ สลากกินแบ่งในอินเตอร์เน็ต หวยหุ้น การพนันฟุตบอล และสล๊อตแมชีน8 เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำยสังคม 
แนวคิด “เครือข่ายสังคม” (Social Network) เป็นระบบสังคมที่เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มบุคคลหรือตัวแสดง กลุ่มที่อธิบายคุณลักษณะของแต่ละบุคคล และจุดเชื่อมโยงที่บอกความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ดังนั้น เครือข่ายสังคมจึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  

การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจหวยปิงปองนี้ ได้น าเอาผลการศึกษาของจันทะลา วรรณหงส์ 
และ ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2561, น.127-148) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ กล่าวคือ จันทะลาและธน
พฤกษ์ได้ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมโดยใช้กลุ่มแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เป็น
กรณีศึกษาซึ่งพบว่ากระบวนการสร้างเครือข่ายประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การมีความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ร่วมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การประสานผลประโยชน์ และการขยายตัวของเครือข่าย 

โครงสร้ำงธุรกิจหวยใต้ดิน 
จากการทบทวนแนวคิดและรายงานด้านการศึกษาในขอบข่ายการพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในประเด็น "หวยใต้ดิน" ส่วนใหญ่จะมีการอ้างอิงผลงานของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543 , น.156-
163) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงน าเอาผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ประกอบการอภิปราย กล่าวคือ ผาสุกและ
คณะได้ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้ามือหวยใต้ดินในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกแห่งหนึ่ง 

รายงานดังกล่าวสรุปให้เห็นถึงภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจหวยใต้ดินซึ่งมีการจัดองค์กรเป็นชั้นปีรามิด       
4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับยอดสุด คือ “เจ้ามือใหญ่” เป็นผู้ควบคุมธุรกิจหวยใต้ดินรายใหญ่ที่อาจมีอิทธิพล
และเครือข่ายระดับจังหวัดหรือมากกว่าหนึ่งจังหวัด รวมถึงอาจมีบทบาททางการเมืองในระดับท้องถิ่น ถัดลง
มาเป็นเจ้ามือย่อย หรือ “ยี่ปั๊ว” ด าเนินธุรกิจในระดับรองลงมา โดยขนาดของกิจการจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับ
จ านวนลูกค้าและความม่ันคงทางการเงิน (เรียกว่า “สายป่าน”) โดยเจ้ามือย่อยแต่ละคนจะมีเครือข่ายอยู่ล าดับ
รองลงมา คือ ผู้ขาย หรือ “กั๊ก” มีหน้าที่ขายหวยแล้วส่งต่อไปยังเจ้ามือรายย่อยในเครือข่ายของตนขึ้นไป และ
ในระดับล่างที่สุดคือ คนขายทั่วไป หรือ “เอเยนต์รายเล็กรายน้อย” เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเจ้ามือย่อยหรือ
ผู้ขายหวยซึ่งจะช่วยเก็บเงินมาส่งให้กับผู้ขาย นับว่าเป็น “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง” 

                                                           
8 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ่18 พ.ศ.2504 ก าหนดให้สล๊อตแมชีนเป็นหนึง่ในการพนันในบัญชี ก.หมายเลข 28 
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นอกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงแล้ว การศึกษาของนพนันท์ วรรณเทพสกุล (2554 , น.6-7)        
ได้กล่าวถึงกลุ่ม “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง” ที่มีบทบาทเกี่ยวโยงกับธุรกิจหวยใต้ดิน ประกอบด้วย ข้าราชการ 
ชุมชน ชาวบ้าน ต ารวจ และนักการเมือง โดยประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจ (บางกลุ่ม) ถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมาย 

จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างธุรกิจหวยใต้ดินที่ประกอบด้วยเจ้ามือใหญ่อยู่บนระดับ
ยอดเป็นเจ้าของธุรกิจหวยซึ่งมีอิทธิพลในระดับจังหวัดและบางกรณีอาจเข้าสู่สนามการเมืองในระดับต่างๆ 
ทั้งนี้ เครือข่ายระดับรองลงมาจะเป็นเจ้ามือซึ่งมีผู้ขายแตกแขนงออกมาเป็นเครือข่ายระดับย่อยลงมาสู่ผู้ขาย
รายเล็ก รายน้อย โดยรายได้จะถูกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นจากยอดขายที่จะต้องน าส่งเครือข่ายในระดับเหนือขึ้นไป  

วิธีกำรศึกษำ 
บทความฉบับนี้ด าเนินการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โดยก าหนดพ้ืนที่

เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล โดยในที่นี้ผู้เขียนจะใช้นายสมมติว่า “หมู่บ้านแห่งความหวัง” 
กรอบการศึกษา ผู้ศึกษาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแนวคิดจากรายงานการวิจัยใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับการพนัน โครงสร้างธุรกิจหวยใต้ดิน และแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม เพ่ือใช้เป็นกรอบ
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเริ่ม
จากศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร (Documentary Research) รายงานการวิจัย บทความ และรายงานประจ าปี 
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( Interview) กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ คนจดหวยหวย 
และลูกค้า ในประเด็นเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการซื้อขาย และพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย แบ่งเป็นคนจดหวย
คน 3 คน และลูกค้า 3 คน รวมจ านวน 6 คน และการสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ในขั้นตอนการซื้อขายและการออกรางวัล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการแยกแยะเนื้อหาสาระ (Content Analysis) 
เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อขาย 

 

ผลกำรศึกษำ 
บทความฉบับนี้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ “เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายโครงสร้าง  

การบริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อขายหวยปองปอง” ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาสาระเพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ออกเป็น 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.โครงสร้ำงธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง 
การด าเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง มีลักษณะการท างานแบบครอบครัว โดยมีกลุ่ม

บุคคลที่เข้ามาเก่ียวข้องแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้ามือ คนจดหวย และกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 
1) เจ้ามือ คือ เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยกลุ่มเจ้ามือนี้ประกอบด้วยสมาชิกใน

ครอบครัวหรือเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องการคนที่สามารถไว้วางใจได้ เพราะจะท าหน้าที่ก ากับดูแล
ทางด้านการเงินและดูแลบรรดาคนจดหวย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดขาย เก็บรวบรวมเงิน และจ่ายเงิน
ค่านายหน้าขาย (ค่าคอมมิชชั่น) ให้กับคนจดหวย ทั้งนี้นอกจากจะด าเนินธุรกิจหวยปิงปองแล้วยังประกอบ
ธุรกิจการพนันในระดับหมู่บ้านชนิดอื่นด้วย เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ตู้ม้า เป็นต้น  
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2) คนจดหวย คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการขายหวย หรือเรียกว่า “คนจดหวย” หรือ “คนเขียนหวย” 
ปัจจุบันมีคนจดหวยประมาณ 10 คน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวโดยตรงแต่จะเป็นคน
ใกล้ชิดกับเจ้ามือซึ่งเจ้ามือให้ความไว้วางใจ มีหน้าที่ขายหวยแล้วส่งต่อไปให้กับเจ้ามือ โดยมีค่าตอบแทนจาก
ยอดขายที่เจ้ามือก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 15 ในกรณีมียอดขายต่ ากว่า 2,000 บาท และร้อยละ 20 ส าหรับ
ยอดขายมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ดังนั้น คนจดหวยจึงมีความส าคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะหากคน
จดหวยสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ก็จะรักษาลูกค้าในเครือข่ายของตนเองต่อไปได้ ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อรายได้ของคนจดหวย 

3) ลูกค้า คือ กลุ่มคนซื้อหวยโดยซื้อจากคนจดหวย จากการสัมภาษณ์คนจดหวย และการสังเกตการณ์
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่นิยมซื้อหวยปิงปองจะเป็นลูกค้าประจ าที่ประกอบอาชีพค้าขาย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
และผู้สูงอายุ เป็นต้น (ส่วนลูกค้าอีกกลุ่ม คือ ลูกค้าขาจรที่ซื้อไม่บ่อยนัก) ส่วนใหญ่คนจดหวยกับลูกค้าจะเป็น
คนรู้จัก สนิทสนม เชื่อใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง 

 

จากภาพที่ 2 พบว่าการด าเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง มีลักษณะโครงสร้างองค์การ
อย่างไม่เปน็ทางการแต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์การแบบเครือข่าย ประกอบด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ เจ้ามือ           
คนจดหวย และลูกค้าที่เกี่ยวพันกันไม่ตายตัว เริ่มจากมี “เจ้ามือ” เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ เจ้ามือในที่นี้
นอกจากจะเป็นแหล่งเงินทุนแล้วยังหมายรวมถึงเครือญาติและสมาชิกในครอบครัวที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ เปรียบเสมือนฝ่ายธุรการที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ “คนจดหวย” เรื่องรายรับรายจ่าย ควบคุม ดูแลการ
ซื้อขาย ยอดขาย และจ่ายเงินค่านายหน้าขาย (ค่าคอมมิชชั่น) ให้กับคนจดหวย 

คนจดหวยจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเองที่สร้างความสัมพันธ์อันดีไว้ ถึงกระนั้น ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลง
หรือเลือกซื้อขายหวยกับคนจดหวยคนอ่ืนได้ตามความต้องการ ขณะเดียวกันคนจดหวยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันอาจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน) ด้วยการโอนยอดขายของตนให้แก่คน
จดหวยอีกคนที่มียอดขายน้อยกว่า (สัมภาษณ์นายเอก (นามสมมติ) เมื่อ 8 สิงหาคม 2562) 
 2.กำรบริหำรงำนของธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง 

การซื้อขายหวยปิงปองจะด าเนินการโดย “คนจดหวย” เป็นหลัก ซึ่งสามารถเห็นพฤติกรรมการซื้อ
ขายอย่างเปิดเผย การซื้อขายหวยปิงปองจะด าเนินไปในทุกๆ วัน วันหยุดประจ าที่ถือปฏิบัติกันมาจะมีเพียง
วันหยุดสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่คราวละไม่ เกิน 3 วัน อย่างไรก็ตาม ระหว่างปีอาจมีการหยุด
นอกเหนือไปจากวันดังกล่าวบ้างขึ้นอยู่กับภารกิจส าคัญของเจ้ามือ เช่น หยุดงานฌาปนกิจญาติบุคคลส าคัญใน
ครอบครัว  
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จากการศึกษาสามารถสรุปการบริหารงานและข้ันตอนการซื้อขายหวยปิงปองได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นแรก การซื้อขายหวยปิงปอง เริ่มขึ้นก่อนเวลาหวยออกประมาณ 1 ชั่วโมง กลุ่มคนจดหวยจะขับ

รถจักรยานยนต์ไปตามแหล่งชุมชนหรือจุดต่างๆ ที่มีลูกค้าประจ า การซื้อขายหวยปิงปองจะนิยมซื้อขายกันต่อ
หน้าและซื้อขายผ่านโทรศัพท์เป็นหลัก โดยคนจดหวยจะเขียนรายละเอียดประกอบด้วย “วันที่ซื้อ” “ผู้ขาย” 
“ผู้ซื้อ” “รายการที่ซื้อ” และ “รอบเวลาออกรางวัล” ลงในสมุดจดหวย ที่มีลักษณะเป็นกระดาษคาร์บอน 
(กระดาษก๊อบปี้) เรียกว่า “ใบหวย” (ภาพที่ 3) โดยคนจดหวยจะเก็บต้นฉบับ (แผ่นสีขาว) เรียกว่า “ใบขาว” 
เอาไว้และมอบส าเนา (แผ่นสีเหลือง) เรียกว่า “ใบเหลือง” ให้กับลูกค้าที่ช าระเงินสด ส่วนลูกค้าที่ไม่ช าระเงิน
คนจดหวยจะไม่แจกส าเนาใบหวยให้กับลูกค้า โดยเงินรางวัลที่จะได้รับคิดในอัตรา “1 ต่อ 70” เช่น ลงทุนเลข
ท้าย 2 ตัว ในราคา 10 บาท จะได้รางวัล 700 บาท เป็นต้น 
ภำพที่ 3 โพยหวยปิงปอง 
 

 

 

 

 

 ต้นฉบับแผ่นสีขาว (ใบขาว)  ส าเนาแผ่นสีเหลือง 
(ใบเหลือง) 

 

 ขั้นที่สอง การออกรางวัล “เจ้ามือ” ก าหนดให้มีการออกรางวัลวันละ 4 รอบ ได้แก่ เวลา 09.00 น. 
12.00 น. 16.00 น. และ 19.00 น. โดยใช้พ้ืนที่สาธารณะหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม การออก
รางวัลแต่ละครั้ง จะมีชาวบ้านมารวมตัวกันสังเกตการณ์ และติดตามรอลุ้นผลรางวัลไม่ต่ ากว่า 20 คน 

การออกรางวัลจะด าเนินการภายหลังการส่งมอบใบขาว (ใบต้นฉบับ) ให้กับเจ้ามือ (หากมีตกหล่น
เจ้ามือจะไม่รับผิดชอบ) วิธีการจับรางวัลเริ่มจากการน าลูกปิงปองที่จะใช้ในการออกรางวัลมาแสดงให้กับลูกค้า
ที่มารอฟังผลรางวัล ลูกปิงปองส าหรับใช้ออกรางวัลจะมีจ านวน 10 ลูก เขียนหมายเลข 0-9 ใส่ลงในภาชนะ
พลาสติกส์ที่        ปิดทึมด้วยกระดาษกาวสีด าท าให้มีลักษณะทึมแสง ก่อนจะจับขึ้นมา 3 ครั้ง โดยชาวบ้านใน
บริเวณนั้นหมุนเวียนกันจับครั้งละ 1 ลูก (ก่อนใส่ลูกที่จับได้ลงไปในกล่องภาชนะทึบแสง) โดยเริ่มนับเลขจาก
ซ้ายไปขวา เช่น ครั้งที่หนึ่งจับได้หมายเลข “3” ครั้งนี้สองจับได้หมายเลข “3” และครั้งที่สามจับได้หมายเลข 
“5” รางวัลที่ออก คือ “3-3-5” 

ขั้นที่สาม การแจ้งผลรางวัลแก่ลูกค้า หลังจากการออกรางวัล ลูกค้าสามารถทราบผลการออกรางวัล
ได้โดยการโทรศัพท์สอบถาม หรือได้ยินมาโดย “ปากต่อปาก” ของคนจดหวยหรือบรรดาผู้ที่ดูการจับรางวัล ซึ่ง
จากการสังเกตการณ์ช่วงเวลาหลังการออกรางวัลจะพบคนจดหวยขับรถจักรยานยนต์ไปยังแหล่งชุมชนที่มี
ลูกค้าของตนอาศัยอยู่แล้วร้องบอกเลข ตลอดจนการแจ้งผลรางวัลผ่านทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 
 ขั้นที่สี่ หลังออกรางวัล เจ้ามือจะสรุปยอดขายโดยค านวณจาก “ใบขาว” ที่รับมาจากคนจดหวย เพ่ือ
สรุปยอดการซื้อขายของคนจดหวยเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การสรุปยอดขายจะน ายอดขายจากคนเขียนหวยมา
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ค านวณเปอร์เซ็น (ร้อยละ 15 ของยอดขายต่ ากว่า 2 ,000 บาท และร้อยละ 20 ส าหรับยอดขาย 2 ,000 
บาทข้ึนไป) เพ่ือจ่ายให้กับคนจดหวย และหักลบจ านวนเงินที่มีผู้ถูกรางวัล จากนั้นคนจดหวยจะส่งมอบเงินหลัง
หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับเจ้ามือและมอบให้กับผู้ถูกรางวัล  

3.พฤติกรรม ทัศนคติ และผลกระทบของกำรซื้อขำยหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง 
เนื้อหาสาระในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการบริหารงานธุรกิจหวย

ปิงปอง ทัศนคติและค่านิยมการซื้อขายหวยปิงปอง และปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการซื้อขายหวยปิงปอง ดังนี้ 
ประเด็นแรก พฤติกรรมการบริหารงานธุรกิจหวยปิงปอง การซื้อขายหวยปิงปองด าเนินไปอย่าง

เปิดเผย และเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านระแวกนั้น โดยการซื้อขายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนเวลาหวยออก
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาก่อนการออกรางวัล 10-15 นาที จะเป็นเวลาเร่งด่วนที่ลูกค้าจะ
ติดต่อเพ่ือซื้อเลขจากคนจดหวยทั้งจากการโทรศัพท์ ไลน์ ตลอดจนการซื้อขายซึ่งหน้า ทั้งนี้ ในมุมของคนจด
หวยช่วงเวลาเร่งด่วนนี้นับเป็นช่วงส าคัญที่จะได้ยอดขายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเกิดในเวลาเร่งด่วนนี้เอง คนจดหวยรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “...ลูกค้าชอบโทร. มาซื้อหวยก่อนเวลาหวย
ออก บางทีก็ลืมจด จดผิดบ้าง เพราะต้องรีบเอาใบขาวไปส่งให้เจ้ามือ ถ้าส่งไม่ทันหรือตกหล่น เราก็ต้อง
รับผิดชอบ...” (สัมภาษณ์นายเอก (นามสมมติ) เมื่อ 8 สิงหาคม 2562) 

จากการสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นช่วงหลักของการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม 
ความเร่งรีบในช่วงเวลานี้ก่อให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ส่งผลให้คนจดหวยจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากมี
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้ามือกับคนจดหวยว่าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดเลขผิด ไม่ส่งใบ
ขาว (ลืมส่ง) ก่อนจับรางวัล หากมีลูกค้าถูกรางวัล เจ้ามือจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 
อย่างไรก็ตาม แม้การซื้อขายอย่างรีบเร่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเสี่ยงต่อความผิดพลาด แต่การปฏิเสธขายส่งผล
ให้ยอดขายลดน้อยลง ท าให้คนจดหวยส่วนใหญ่ยินยอมรับความเสี่ยงเพราะต้องการรักษาเครือข่ายลูกค้าของ
ตนเองเอาไว้ ตามค าบอกเล่าของคนจดหวยรายหนึ่งว่า “...คนจดมีเยอะ เค้าจะซื้อกับใครก็ได้...” (สัมภาษณ์
นายโท (นามสมมติ) เมื่อ 10 สิงหาคม 2562) 

ประเด็นที่สอง ทัศนคติและค่านิยมการซื้อขายหวยปิงปอง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ซื้อและ
กลุ่มผู้ขาย ดังนี้  

(1) ผู้ซื้อ การซื้อขายหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งนี้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มี
อาชีพค้าขายในพ้ืนที่ ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นนี้จะมาจากกลุ่มแม่ค้าเป็นหลัก กล่าวคือ จาก
การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการซื้อหวยของกลุ่มผู้ซื้อพบว่าผู้ ซื้อส่วนใหญ่มีความเชื่อโชคลาง การ
ท านายความฝัน หรือการตีความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว สะท้อนจากความตื่นตัวของกลุ่มผู้ซื้อเมื่อในพ้ืนที่มี
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ โดยจะมีกลุ่มผู้ซื้อหวยไปเฝ้าสังเกตการณ์ สอบถามหมายเลขทะเบียนรถที่เกิดเหตุ หรือการ
เล่นหวยจากหมายเลขบัตรคิว เลขท้ายบิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น จากนั้นจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือซื้อหวยต่อไป 
(สัมภาษณ์นางวัน (นามสมมติ) เมื่อ 1 กันยายน 2562) 

พร้อมกันนี้ กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อหวย โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อหวยรายหนึ่ง
ซึ่งมีอาชีพค้าขายได้กล่าวถึงการซื้อขายหวยปิงปองในแง่บวกท่ีมองว่าการซื้อหวยเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง
นอกเหนือไปจากการค้าขาย ซึ่งนางวีได้กล่าวในช่วงที่มีการตรวจพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร ท าให้
ต้องพักการซื้อขายเป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน ว่า “...ถ้าหวยออก ยังพอมีรายได้เพ่ิมหน่อย...” (สัมภาษณ์นางวี 
(นามสมมติ) เมื่อ 4 กันยายน 2562) เพราะฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ซื้อมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อหวยปิงปอง 
เพราะคนกลุ่มนี้มองว่าหวยปิงปองเป็นแหล่งรายได้ เป็นความหวังในการหารายได้นอกเหนือไปจากการ
ประกอบอาชีพค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอน 
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นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบพฤติกรรมร่วมของกลุ่มผู้ซื้อที่แสดงออกถึงความภูมิในในการซื้อหวย 
เช่น              การพูดคุยในกลุ่มคนรู้จักกันว่าใครซื้อหวยจ านวนมากและถูกรางวัลบ่อยครั้ง กล่าวคือ กลุ่มผู้
ซื้อมักมีพฤติกรรมการพูดคุย การถามไถ่กันและกันในกลุ่มผู้ซื้อด้วยกันว่าถูกรางวัลหรือไม่ หรือ “ได้-เสีย กี่
บาท?” บ่อยครั้งที่ผู้ซื้อบางส่วนจะกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “...รอบเช้าเสียไปเกือบพัน...” (สัมภาษณ์
นางสาวเดือน (นามสมมติ) เมื่อ 28 สิงหาคม 2562) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มคนเล่นหวยคนอ่ืน 

(2) ผู้ขาย หรือ “คนจดหวย” การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนเริ่มจากการสอบถามถึงเหตุผลใน
การประกอบอาชีพคนจดหวยจากคนจดหวยรายหนึ่ง พบว่าก่อนธุรกิจหวยปิงปองจะเกิดขึ้น นายโท (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์ เมื่อ 10 สิงหาคม 2562) ประกอบอาชีพค้าขายซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก แต่ภายหลังเข้ามีรับ
จดหวยให้แก่เจ้ามือท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก จึงตัดสินใจเลิกค้าขายแล้วรับจดหวยเพียงอย่างเดียว 
เช่นเดียวกันกับนายตรี (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ เมื่อ 13 สิงหาคม 2562) เดิมทีประกอบอาชีพคนขับรถตู้
โดยสาร ภายหลังมีญาติผู้ใหญ่แนะน าให้รู้จักกับเจ้ามือจึงได้จดหวยท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหวยปิงปองท าให้คนจดหวยมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นพร้อมกับมีชั่วโมง
การท างานที่น้อยลง คนที่มีโอกาสได้เข้ามาในธุรกิจหวยปิงปองจึงตัดสินใจเลิกกิจการที่ตนเคยท า ยิ่งไปกว่านั้น 
หากคนจดหวยเป็นที่รู้จักในชุมชนจะสามารถเพ่ิมยอดขายได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย 

ทั้งนี้ ประเด็นการกระตุ้นยอดขายนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน กล่าวคือ จากการสัมภาษณ์และ
การสังเกตจะพบว่าคนจดหวยมีพฤติกรรมการท านายเลข หรือ “บอกเลข” ที่ตนคาดว่าจะออกรางวัลในรอบ
ต่อไปให้กับกลุ่มผู้ซื้อ (สัมภาษณ์นางวี (นามสมมติ) เมื่อ 4 กันยายน 2562) 

ยิ่งไปกว่านั้น ในกลุ่มครอบครัวของเจ้ามือ ได้สร้างความสัมพันธ์กันชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในงานส าคัญในคนในกลุ่ม เช่น งานสังสรรค์ประจ าปี การ
ให้ความช่วยเหลือภายในงานบุญและงานศพ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดมุมมองที่ดีต่อกันระหว่าง
กันในกลุ่มธุรกิจ 

สรุปได้ว่ากลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายมีความเชื่อในเรื่องความเชื่อโชคลางเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มผู้ซื้อ
และผู้ขายมีพฤติกรรมทีช่่วยส่งเสริมให้ธุรกิจหวยปิงปองขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการมีทัศนคติที่
ดีต่อการซื้อหวยเช่นเดียวกัน เพราะมองว่าหวยเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยจะไม่ได้ค านวณก าไร-ขาดทุน
จากการลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมการพูดคุยกันกลุ่มผู้ซื้อที่มักถามไถ่ซึ่งกันและกัน รวมถึงการบอกเล่าให้
ผู้อ่ืนได้ทราบถึงยอดการซื้อหวยด้วยความภาคภูมิใจได้ส่งผลให้ผู้ซื้อบางส่วนมีหนี้สินผูกพันซึ่งจะกล่าวใน
ประเด็นต่อไป 

ประเด็นที่สาม ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการซื้อขายหวยปิงปอง การซื้อขายหวยปิงปองได้ก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินตามมาเช่นเดียวกับพฤติกรรมการเล่นการพนันในรูปแบบอ่ืนๆ จากการสัมภาษณ์นายเอก (คนจด
หวย) (สัมภาษณ์นายเอก (นามสมมติ) เมื่อ 8 สิงหาคม 2562) สรุปได้ว่าจากประสบการณ์มีลูกค้าหลายคนที่
มักจะขอซื้อหวยก่อน แต่ยังไม่ช าระเงิน กล่าวคือ กรณีลูกค้าไม่ถูกหวย เมื่อลูกค้าไม่ช าระเงิน แต่ด้วยความ
ต้องการยอดขาย ท าให้คนจดหวยต้องรับซื้อ แต่จะไม่ส่งมอบ “ใบเหลือง” ให้จนกว่าจะมีการช าระเงิน ถ้าผู้ซื้อ
ถูกรางวัลคนจดหวยจะหักเงินที่ติดค้างก่อนจะมอบส่วนที่เหลือให้กับผู้ซื้อ ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าไม่ถูก
รางวัลอาจมีพฤติกรรมหลีกเลี้ยงไม่ยอมจ่าย ซึ่งจากการสัมภาษณ์นายโท (นามสมมติ) (สัมภาษณ์เมื่อ 10 
สิงหาคม 2562) พบว่ามีประสบการณ์ให้ลูกค้าติดค้างเงินมากกว่า 1 หมื่นบาท และไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้ 
ท าให้ตนต้องรับใช้ให้กับเจ้ามือแทน  
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ยิ่งไกว่านั้น พฤติกรรมการพูดคุยด้วยความภาคภูมิใจเกี่ยวกับยอดการซื้อขายของกลุ่มผู้ซื้อที่มีต่อกันผู้
ซื้อรายอ่ืน ได้ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้กล้าที่จะซื้อหวยด้วยเงินจ านวนมากส่งผลให้หลายรายต้องมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น                 
ในประเด็นนี้เองได้ส่งผลกระทบให้ต้องเข้าสู่การกู้เงินนอกระบบต่อไป 

สรุปและอภิปรำยผล 
บทสรุป 
“หวยปิงปอง” เป็นการเล่นการพนันในลักษณะเดียวกันกับการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล ค าว่า “หวย

ปิงปอง” ถูกเรียกอย่าง “ติดปาก” มีที่มาจากการใช้ลูกปิงปองเป็นอุปกรณ์หลักในการออกรางวัล ซึ่งหาก
พิจารณาจากความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.25549 ที่ได้นิยามเอาไว้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 จะพบว่าแม้จะไม่ได้มีการระบุค าว่า “หวยปิงปอง” ไว้อย่างชัดเจน แต่มี
ลักษณะการเล่นเข้าลักษณะต้องห้ามตามบัญชี ก. ส่งผลให้หวยปิงปองเข้าข่ายการเล่น “การพนันที่กฎหมายห้าม”   

โครงสร้างการบริหารธุรกิจหวยปิงปอง มีลักษณะโครงสร้างองค์การอย่างไม่เป็นทางการแต่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับองค์การแบบเครือข่าย ประกอบด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ เจ้ามือ คนจดหวย และลูกค้า ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่ตายตัว 

การจัดการธุรกิจหวยปิงปอง เจ้ามือก าหนดเวลาการออกรางวัลทุกวัน วันละ 4 เวลา โดยกลุ่มผู้ซื้อ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน ดังเช่น แม่ค้า พ่อค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
และผู้สูงอายุ เป็นต้น การซื้อขายจะด าเนินการผ่าน “คนจดหวย” ที่จะเดินทางไปในแหล่งชุมชนต่างๆ จากนั้น
จะรวบรวมเอกสารการซื้อขาย หรือเรียกว่า “ใบขาว” ส่งมอบให้กับเจ้ามือก่อนการออกรางวัล ภายหลังการ
ออกรางวัลคนจดหวยจะน าเงินไปจ่ายให้กับผู้ที่ถูกรางวัล ก่อนจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้ามือภายหลังการ
ออกรางวัลรอบสุดท้ายของทุกวัน 

พฤติกรรมการซื้อขาย ทัศนคติ และผลกระทบของการซื้อขายหวยปิงปอง  พบว่าการซื้อขายหวย
ปิงปองด าเนินไปอย่างเปิดเผย การท านายเลขหรือการเลือกซื้อเลขเป็นผลมาจากความเชื่อด้านโชคลางของทั้ง
กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมการพูดคุยกันของผู้ที่นิยมเล่นการพนันทั้งหวยใต้ดินและหวย
ปิงปอง ที่มักพูดคุย ถึงยอดการซื้อขายในจ านวนมากๆ จะปลุกเร้าให้ผู้ซื้อนิยมซื้อหวยด้วยเงินจ านวนหลายร้อย
บาท ท าให้เกิดปัญหาการขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ปัญหาความเครียด และปัญหาหนี้สินตามมา  

กำรอภิปรำยผล 
จากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ “เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายให้เห็นถึงโครงสร้าง                       

การบริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง” สามารถอภิปรายผลโดยจ าแนกสาระส าคัญออกเป็น 4 
ประเด็นดังนี ้

ประเด็นแรก ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างธุรกิจ “หวยใต้ดิน” กับ “หวยปิงปอง”  
การด าเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง มีลักษณะการท างานแบบธุรกิจครอบครัวซึ่ งมี

โครงสร้างองค์กรแบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้ามือ คือ
เจ้าของธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุน (2) คนจดหวย มีหน้าที่ในการขายหวยโดยมีค่าตอบแทนจากยอดขาย และ (3) 
กลุ่มลูกค้า ครอบคลุมหลายกลุ่ม ส่วนมากจะเป็นพ่อค้า-แม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู้สูงอายุ โดย
องค์ประกอบทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กันแบบไม่ตายตัว กล่าวคือ คนจดหวยแม้จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นของ

                                                           
9 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้นิยามความหมายของ “การพนัน” (Gambling) หมายถึง เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความ
ฉลาด ความช านาญ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามด้วยการเสี่ยงโชคหรือสิ่งของเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า โดยตกลงให้ผู้เสียพนันใช้หนี้แก่ผู้ได้พนัน สิ่งเดิมพัน
เป็นเงินหรือทรัพย์สินของมีค่าก็ได้ 
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ตนเอง ในทางกลับกันลูกค้าสามารถเลือกซื้อกับคนจดหวยอ่ืนๆ ตามความต้องการ และเหตุผลส่วนตัว อาทิ 
ความรวดเร็วในการจ่ายเงินเมื่อลูกค้าถูกรางวัล โชคลาง และความรวดเร็วในการจ่ายเงินเมื่อถูกรางวัล 

ประเด็นโครงสร้างธุรกิจหวยปิงปองมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผาสุก พงษ์ไพจิตร 
และคณะ (2543, น.156-163) กล่าวคือ การศึกษาของผาสุกและคณะ พบว่าโครงสร้างธุรกิจ “หวยใต้ดิน” 
มีการจัดองค์กรเป็นชั้นปีรามิด โดยมี “เจ้ามือใหญ่” อยู่ยอดบนสุดของปีรามิด ถัดมาเป็นเจ้ามือย่อย (ยี่ปั๊ว) 
ผู้ขาย (กั๊ก) และคนขายทั่วไปแต่ในการศึกษาโครงสร้างธุรกิจ “หวยปิงปอง” จะมีการด าเนินงานเป็นแบบ
เครือข่าย โดยมีเจ้ามือเป็นจุดศูนย์กลาง และกระจายหน้าที่กันออกไปให้กับคนจดหวยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ความแตกต่างของทั้งสองโครงสร้างธุรกิจนั้นอาจเป็นผลมาจากขนาดของธุรกิจ กล่าวคือ “ธุรกิจหวยใต้ดิน” จะ
มีขนาดใหญ่ มีแหล่งเงินทุนและบุคลากรจ านวนมาก และอาจมีเครือข่ายกว้างขวางในระดับจังหวัด ส่วน 
“ธุรกิจหวยปิงปอง” มีขนาดเล็กเพียงระดับหมู่บ้านเท่านั้น 

นอกจากนี้ ประเด็นการมีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นของผู้ควบคุมธุรกิจหวยใต้ดินนั้น จากศึกษาของ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543, น.156-163) พบว่าเจ้ามือใหญ่อาจมีบทบาททางการเมือง ในทาง
ตรงกันข้ามการศึกษาโครงสร้างธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง เจ้ามือจะไม่ได้มีบทบาททาง
การเมืองในระดับท้องถิ่น 

อย่างไรก็ดี การด าเนินธุรกิจ “หวยใต้ดิน” กับ “หวยปิงปอง” ยังมีความสอดคล้องกันในเรื่องการ
เจรจาผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนพนันท์ วรรณเทพสกุล (2554 , น.6-
7) ที่กล่าวถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจเนื่องจากมีบทบาทในการบังคับใช้
กฎหมาย 

ประเด็นที่สอง ทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อการซื้อหวย 
ผู้ซื้อและผู้ขายมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อขายหวยปิงปอง กล่าวคือ ทั้งสองกลุ่มมองว่าหวยปิงปอง

เปรียบเสมือนความหวังในการสร้างรายได้ที่อีกแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม “คนจดหวย” ที่มีโอกาสเข้า
มาอยู่ในเครือข่ายธุรกิจหวยปิงปองแล้วตัดสินใจเลิกประกอบอาชีพเดิมของตนเพราะมีรายได้สูงและท างาน
น้อย ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าหลักในธุรกิจหวยปิงปอง ประกอบด้วย พ่อค้า-แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ
ผู้สูงอายุ ต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อหวยเช่นเดียวกัน 

ประเด็นการมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อขายหวยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของปิยวรรณ กองแก้ว (2542 , 
หน้า 126-128) ที่พบว่าการซื้อหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขาดโอกาสในการ
แสวงหารายได้อย่างเพียงพอ ท าให้การเสี่ยงโชคจึงเป็นเสมือนหนทางและความหวังที่จะร่ ารวย ขณะเดียวกัน
กลุ่มผู้ซื้อหวยปิงปองนิยมการเล่นการพนันในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย ดังเช่นสลากกินแบ่งรัฐาลและหวยใต้ดิน จึงมี
ความเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาอันเกิดจากการเล่นการพนันไม่ว่ าจะเป็นปัญหาการขาดเงินใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ความเครียด และหนี้สิน 

ประเด็นที่สาม ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง 
พฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปองของผู้ซื้อและผู้ขายที่ปรากฎออกมานั้นเป็นผลมาจากความเชื่อ

พ้ืนฐานของผู้ซื้อ จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจเลือกหมายเลขที่จะซื้อหวยปิงปองนั้นมาจากความเชื่อด้าน
โชคลาง (superstition belief) โดยการเลือกซื้อเลขนั้นบ่อยครั้งมีที่มาจากการวิเคราะห์ความฝัน การท านายเลข
จากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน อาทิ เลขท้ายของบัตรบิลเงินสด ใบแจ้งหนี้ ป้ายทะเบียนรถ ฯลฯ  

ประเด็นความเชื่อด้านโชคลางดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ 
พงศ์กรรังศิลป์ (2557) ที่ได้ศึกษาบทบาทของความเชื่อในเรื่องโชคลางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน กล่าวคือ กลุ่มผู้ซื้อจะอาศัยโชคลางมาใช้ในการจัดการกับความไม่แน่นอนจากการ
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ซื้อผ่านการบริโภควัตถุมงคล เพราะฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าความเชื่อด้านโชคลางของกลุ่มผู้ซื้อจะสะท้อนถึง
พฤติกรรมการวิเคราะห์และตัดสินใจมากกว่าการตัดสินใจตามหลักเหตุผล 

ประเด็นที่สี่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
การด าเนินธุรกิจหวยปิงปองที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็น พ่อค้า-แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู้สูงอายุ             

ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น เจ้ามือและครอบครัวจึงมีบทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าในเครือข่ายเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพิธีส าคัญ ดังเช่น งานศพหรืองาน
บุญต่างๆ ของญาติลูกค้าและทีมงาน ยิ่งไปกว่านั้น ทุกๆ สิ้นปีจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับทีมงานและลูกค้า 
ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร (โต๊ะจีน) ดนตรี รวมถึงการจับฉลากแจกรางวัล และการแจกฉลากกินแบ่ง
รัฐบาลให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของกลุ่มผู้มีความชื่นชอบการซื้อรางวัลเป็นอย่างมาก 
กล่าวได้ว่าเจ้าของกิจการได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและรักษาเครือข่ายของธุรกิจผ่านการให้ความช่วยเหลือ
ในงานพิธีต่างๆ ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  

ประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจนี้สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนของจันทะลา วรรณหงส์ และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2561 , น.127-148) ที่ได้ศึกษากระบวนการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม (กรณีการย้านถิ่นของแรงงานสตรีลาวย้ายจังหวัดอุดรธานี) ที่พบว่าการสร้างเครือข่าย
จะต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยน การประสานผลประโยชน์ ตลอดจนการ
ขยายเครือข่าย โดยสรุปดังนี้ 

การด าเนินธุรกิจหวยปิงปองจะเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ขายกับกลุ่มผู้ซื้อผ่านการ
ให้ความช่วยเหลือ การเข้าร่วมงานในพิธีต่างๆ รวมถึงการจัดงานสังสรรค์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม ส่งผล
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังนั้น เมื่อกลุ่มผู้ขายได้ก าไรจากยอดขาย ส่วนกลุ่มผู้ซื้อได้เสี่ยง
รางวัลและถูกรางวัล นับว่าเป็นการสานผลประโยชน์ร่วมกัน (เพราะกลุ่มลูกค้าโดยปกติจะไม่ได้พิ จารณาถึง
ก าไร-ต้นทุนจากการซื้อหวย) และน าไปสู่การขยายเครือข่ายพ้ืนที่การขายและขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวาง
มากขึ้นต่อไป  

ทั้งนี้ การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจหวยปิงปองถูกต่อต้านจากชุมชนน้อย สะท้อนจาก
การไม่ได้รับการร้องเรียนจากต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากนัก ซึ่งในประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของชัย
ยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ (2556) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการ
ต่อต้านจากชุมชนในพื้นท่ี 
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แบบวัดการประเมิน 3 แบบ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมรับการประเมิน จ านวน 
145 หน่วยงาน  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมทุกหน่วยงานร้อยละ 74.29 หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มี
คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป) จ านวน 41 หน่วยงาน (ร้อยละ 28.28) และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จ านวน 104 หน่วยงาน (ร้อยละ 71.72) โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คือ หน่วยงานต้องมีการจัดท าแผน การก าหนดมาตรการ และการรายงานผลการตรวจสอบการ
ทุจริตอย่างสม่ าเสมอ และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ คือ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน การ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 
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ABSTRACT 

 
 This article aims to assess the Integrity and Transparency Assessment (ITA) of public 
sectors agencies in fiscal year 2019. An evaluation research used tools which are 3 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

95 
 

assessment forms, i.e. Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT), External Integrity 
and Transparency Assessment (EIT) and Open Data Integrity and Transparency Assessment 
(OIT). There are 145 public sector agencies participating in the assessment. 

The overall results of the assessment of morality and transparency in operations of 
government agencies in Chiang Rai province show that the average scores of all departments 
are 74.29 percent. There are 41 government agencies (28.28 percent) that passed the 
evaluation criteria (with scores from 85 points or more) and 104 agencies (71.72 percent) 
that did not pass the evaluation criteria. Policy recommendations on prevention and 
suppression of corruption are that agencies must have a plan for preventive measures and 
regular reporting of the fraud investigation. Suggestions at operational level are that the 
agencies should disseminate information to the publics via information technology systems 
so that people have knowledge and understanding about services of the agencies. The 
agencies should also strengthen the corporate culture of the staff to have an attitude, values, 
and honest work.  
 
 
 
 
 
 
 
Keyword :  assessment, integrity, transparency, public sectors 

บทน ำ 
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โดยส านัก

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นออกแบบเกณฑ์ระเบียบวิธีและขั้นตอนประเมินอย่างเป็นระบบ 
ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions.Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้
สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
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2560 – 2564) รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือ
ในระดับสากล เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วย เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการ
ด าเนินการ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ส านัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช., 2562) 
 ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก ากับติดตามการประเมินได้อย่าง
ทันสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะท าให้การประเมินผล
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การ
ปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมินและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางเครื่องมือการประเมินและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ส านักงาน ก.พ.ร.) และคณะผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แนวคิดกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ  
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐก็เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หากจะให้การด าเนินการใด ๆ ของรัฐ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องอาศัยอ านาจมหาชน ซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจเหนือปัจ เจกชน โดย
อาจสร้างความกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายต่อประชาชนได้ และเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ จ าต้องมีระบบการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการด าเนินกิจกรรมของรัฐ  
หลักนิติรัฐ หลักควำมชอบด้วยกฎหมำย และกำรควบคุมควำมชอบด้วยกฎหมำย 
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 หลักนิติรัฐ เป็นหลักการที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครอง (หยุด 
แสงอุทัย, 2538 : 123 – 124) โดยการใช้อ านาจทางปกครองหรือการที่รัฐจะเข้าไปมีนิติสัมพันธ์ต่อ
ประชาชนได้นั้น จะต้องมีกฎหมายเป็นรากฐาน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538 : 52) ภายใต้หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางนิติบัญญัติต้องชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองและการใช้อ านาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ถึงความถูกต้องชอบธรรม ภายใต้หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2540 : 6) การทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐนั้น 
จะเกี่ยวกับการใช้อ านาจทางปกครองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการด าเนิน
กิจกรรมของฝ่ายปกครองนั้น สามารถจ าแนกโดยใช้เกณฑ์องค์กรในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ได้เป็น 2 ระบบใหญ่ (นันทวัฒน์ บรมานันท,์ 2555 : 472 – 478) ได้แก ่
  1) การควบคุมภายใน (controle interne) เป็นการให้องค์กรฝ่ายปกครองนั้นได้ควบคุม
กันเอง โดยแบ่งเป็น (ก) การควบคุมบังคับบัญชา (controle hierarchique) ซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้ง
ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสม (ข) การก ากับดูแล (tutelle administrative) เป็นกรณีที่ตัวแทน
ของรัฐเข้ามาดูแลกิจกรรมขององค์กรมหาชนอ่ืน ซึ่งเป็นการควบคุมที่มีเงื่อนไข (un pouvoir conditionne) 
ตามกรณีและในรูปแบบที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ไม่อาจควบคุมถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  2) การควบคุมภายนอก (controle externe) เป็นการให้องค์กรภายนอกฝ่ายปกครองมีส่วน
ในการควบคุมการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง โดยแบ่งเป็น (ก) การควบคุมโดยองค์กรพิเศษ ซึ่งใน
ประเทศไทยองค์กรประเภทนี้อยู่ในรูปแบบขององค์กรอิสระ (ข) การควบคุมทางการเมือง (political control) 
เป็นการใช้อ านาจบนพื้นฐานของการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ (ค) การ
ควบคุมโดยศาลซึ่งจะควบคุมเฉพาะความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองเท่านั้น  
หลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรทุจริตในภำครัฐ  
 การใช้อ านาจรัฐไปในทางมิชอบนั้น อาจจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
และใช้อ านาจชอบด้วยกฎหมาย แต่ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือประมวลกฎหมายอาญา ที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวเนื่องกับการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐแล้ว การใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบนั้น บางกรณีเกิดขึ้นจากเจตนาที่สุจริต โดยอาจ
เกิดจากการประเมินการณ์ที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน การที่มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการที่ส าคัญก็ได้  
บางกรณีเกิดจากเจตนาทุจริตก็ได้โดยการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่เกิดจากการทุจริตเท่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้  
  1) หลักการเกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตวัตถุประสงค์
ส าคัญของการตรวจสอบการทุจริต ก็คือ การป้องปราม กระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น และท่ีจะเกิดในอนาคต ซึ่ง
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจาก (ก) นโยบายที่ชัดเจน โดยรัฐบาลต้อง
เอาจริงเอาจังกับการขจัดปัญหาการทุจริตในทุกระดับชั้น ทุกสังคม ทั้งต้องสร้างรัฐบาลที่ปราศจากการทุจริต
เต็มไปด้วยคุณธรรม (ข) ผู้ท าหน้าที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ในการด ารงต าแหน่ง (ค) 
การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการใช้อคติ การครอบง า ความกลัว มีการท างานที่รวดเร็ว 
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คล่องตัว มีการร่วมกันท างานกับหลายภาคส่วน ทั้งการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นกลาง และโปร่งใส และ (ง) 
ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมมีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต ทั้งจะต้องสามารถตรวจสอบผลการท างาน และมีการปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือลด
โอกาสในการเกิดการทุจริตเป็นระยะ  
  2) หลักการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในการตรวจสอบการทุจริต การจะน าตัวผู้กระท าการทุจริต
มาลงโทษได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย ที่สามารถเอาผิดได้ทั้งผู้กระท าผิด และสามารถติดตามเอาคืนกับ
ทรัพย์สินจากการทุจริตนั้นได้ ซึ่งเป็นจะการสร้างความเสี่ยงต่อผู้จะท าการทุจริต แต่ทั้งนี้การตรวจสอบทุจริตก็
หาใช่แต่เพียงแต่มุ่งจะน าตัวผู้ที่กระท าผิดมาลงโทษเท่านั้น โดยจะต้องค านึงถึงการคุ้มครองและประกั นสิทธิ
เสรีภาพผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวคดีทุจริตนั้นจะใช้ระบบ
ไต่สวน อันเป็นวิธีพิจารณาที่เน้นการค้นหาความจริงในทางเนื้อหา สามารถรวบรวมพยานหลักฐานทั้งท่ีเป็นคุณ
และโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา และไม่เคร่งครัดต่อกฎหมายวิธี พิจารณาความมากนัก ซึ่งสร้างความรวดเร็วและเป็น
ธรรมให้แก่สังคมกว่าการพิจารณาในระบบกล่าวหาที่ใช้ในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป  
แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรข้อมูลภำครัฐแบบเปิด (Open Government Data)   
 หลักการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government data) เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการผสานของสอง
แนวความคิดตั้งต้น คือ หลักการรัฐเปิด (Open Government) และหลักการข้อมูลเปิด (Open Data) โดย
หลักการรัฐเปิด เป็นหลักการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สงครามครั้งที่สองได้ยุติลง พลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นมีความรู้สึกว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ยังมีข้อมูลที่ปกปิดประชาชนอยู่อีกมาก โดยข้อมูล
เหล่านั้นล้วนมีความส าคัญที่เกี่ยวโยงกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพลเมือง ซึ่งวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ 
ณ ขณะนั้น ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพลเมือง ดังนั้น หลักการรัฐเปิดนี้จึงถือเป็นความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ ในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อประชาชน หาใช่แต่เพียงให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
เหมือนดังเช่นอดีตไม่ ซึ่งต่อมาองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ให้ความหมายของ 
“หลักการรัฐเปิด” ว่าหมายถึง ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ ความสามารถในการเข้ าถึงการ
บริการของภาครัฐ และการตอบสนองต่อข้อมูลและความต้องการของประชาชน การเพ่ิมศักยภาพด้านคุณภาพ 
ลดโอกาสการทุจริตและการสร้างความไว้วางใจในภาครัฐ ส่วนในหลักการข้อมูลเปิด (Open Data) นั้น จะเป็น
แนวคิดท่ีเกิดจากการที่ระบบอินเตอร์เน็ตได้มีความแพร่หลายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นอิสระ ซึ่งท าให้เกิดการร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ประชาชนแต่ละคนสามารถ
ที่จะคิด วิเคราะห์ และมีส่วนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และในท้ายที่สุดกลายเป็นกลุ่มสังคมขึ้นมา ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตหลักการข้อมูลเปิด (Open Data) เป็นความคิดที่ว่าข้อมูลที่ควรจะใช้ได้อย่าง
อิสระส าหรับทุกคนในการเข้าถึง การใช้งาน และเผยแพร่ตามที่ต้องการ สามารถตีพิมพ์โดยไม่มีข้อจ ากัดใน
ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือกลไกอ่ืน ๆ ผลที่ได้จากข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักการของข้อมูล
เปิด  (Open Data) นี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้เกิดโครงสร้างและเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชน  
ควำมหมำยของหลักกำรข้อมูลรัฐแบบเปิด   
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 เมื่อแนวคิดรัฐเปิด (Open Government) และแนวคิดข้อมูลเปิด (Open Data) เมื่อได้มาบรรจบกัน 
จึงท าให้เกิดรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government Data) โดยผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยมีการสร้างโปรแกรมหนึ่งมาเพ่ือเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยมีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะให้ความส าคัญที่ข้อมูลภาครัฐ ที่เปิดเผยมานั้นจะต้องทันต่อ
เหตุการณ์ มิใช่แต่ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสร้าง
วัฒนธรรมที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาขึ้นในสังคม จึงเห็นได้ว่า หลักการข้อมูลรัฐเปิด หมายถึง แนวคิด
ที่เสริมสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และคุณค่าจากข้อมูลภาครัฐทั้งหมด โดยเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่
จะต้องเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณะเพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้งานอย่างกว้างขวางและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางชุดข้อมูลและหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการนี้ 
 แนวคิดข้อมูลภาครัฐแบบเปิดนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพิจารณาด้านเทคนิค หากสามารถจัดการ
ข้อมูลรัฐได้ตามแนวคิดนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก อันรวมไปถึง 1) ความโปร่งใส เนื่องจาก
ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยต้องการรู้ถึงสิ่งที่รัฐบาลก าลังด าเนินการ ดังนั้น ประชาชนจะต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล เพ่ือวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลกับผู้อ่ืนได้ และมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล 
2) ประสิทธิภาพ ท าให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
จุดประสงค์ต่อการประสานงานและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาล และ 3) 
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญทั้งในด้านสังคมและพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมูลของ
ภาครัฐจะสามารถช่วยผลักดัน การสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมและการบริการ นอกจากนี้บรรดากฎระเบียบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่เดิมนั้น จะต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะถูกเปิดเผย แต่ส าหรับ
หลักการของข้อมูลภาครัฐแบบเปิดแล้วข้อมูลของทางราชการที่เป็นสาธารณะจะถูกเผยแพร่ โดยจะมีการ
รวบรวมก่อนที่จะมีการขออนุญาต ซึ่งข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งช่วยให้ทั้งประชาชนและ
ภาครัฐเองสามารถท่ีจะให้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การศึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับว่ามีความส าคัญ
ต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เป็นการบ่งชี้ให้หน่วยงานทราบผลการด าเนินงานในด้านดังกล่าวว่ามีส่วนใดเป็นจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงและเป็นจุดแข็งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และถือว่าเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
เกณฑ์ระดับผลกำรประเมิน 

เกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมิน เป็นการรายงานในลักษณะ  
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑก์ารประเมินและผลการประเมิน 
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ค่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับผลกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

95.00 – 100 AA ผ่าน 

85.00 – 94.99 A ผ่าน 

75.00 – 84.99 B ไม่ผ่าน 

65.00 – 74.99 C ไม่ผ่าน 

55.00 – 64.99 D ไม่ผ่าน 

50.00 – 54.99 E ไม่ผ่าน 

0 – 49.99 F ไม่ผ่าน 

 
ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
(จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ใช้เกณฑ์ในการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดซึ่งประกอบ
ไปด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery Fraud) 
2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
3. การใช้อ านาจ (Power Distortion) 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน (Service Quality) 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency) 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน (Procedure Improvement) 
9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

   10. การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice)  
หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมิน 

หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 หน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย จ านวน 
1 หน่วยงาน เทศบาลต าบล จ านวน 72 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 70 หน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 145 หน่วยงาน 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
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 ประชำกร 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คือ บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมิน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล 
 1) กลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสียภายใน คือ บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม
การประเมินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมาก (มากกว่า1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
 2) กลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่
จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า 
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง  
 การก าหนดวิธีสุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า ระดับชั้น (Strata) แล้วสุ่ม
หน่วยตัวอย่างจากทุกระดับชั้น เนื่องจากทราบความแตกต่างของประชากรตามประเภท การติดต่อ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) งานหลักของหน่วยงาน (2) งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (3) งาน
สนับสนุน (4) งานอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลของประชากรในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในระบบ ITAS โดยการก าหนด
สัดส่วนในแต่ละประเภทการขอรับบริการได้วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ ITAS รวมถึงสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้สัดส่วนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวแทนที่ดี ดังนี้  
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการขอรับบริการในแต่ละประเภทของงานบริการ 

ประเภทงำนบริกำร สัดส่วนในกำรเก็บข้อมูล  

1. งานหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 60 ของจ านวนตัวอย่างข้ันต่ าที่ต้องเก็บในหน่วยงาน
นั้น 
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2. งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ร้อยละ 20 ของจ านวนตัวอย่างข้ันต่ าที่ต้องเก็บในหน่วยงาน
นั้น 

3. งานสนับสนุน ร้อยละ 15 ของจ านวนตัวอย่างข้ันต่ าที่ต้องเก็บในหน่วยงาน
นั้น 

4. งานอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ของจ านวนตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องเก็บในหน่วยงานนั้น 

 
เครื่องมือกำรประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ประกอบด้วย เครื่องมือ 3 แบบ 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT
) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งหมดที่ท างานในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี เป็นผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)    
เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน โดยให้บุคคล นิติบุคคล 
หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption 
Practice) 
 

วิธีกำรประเมิน 
วิธีการประเมินใช้หลักการวิจัยเชิงประเมิน แบบประเมินผลสรุปการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน

จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวิธีการดังนี้ 
1) การส ารวจวิจัยเอกสาร มุ่งเน้นสาระส าคัญที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2) ท าความเข้าใจระบบและการเข้าใช้งานระบบ ITAS 
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3) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือแสดงถึงการเป็น 
ตัวแทนที่ดีของประชากร 

4) การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล เป็นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิที่
มุ่งเน้นหาข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือ
หาข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานภาครัฐ 
สรุปผลกำรประเมิน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเชียงรายใน
ภาพรวม จ านวน 145 หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 74.29 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ C  
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินจ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน ตาม Rating Score 

ประเภทหน่วยงำน 
Rating 

รวม 
AA A B C D E F 

ค่ำคะแนน 95.00-
100 

85.00–
94.99 

75.00–
84.99 

65.00 –
74.99 

55.00–
64.99 

50.00–
54.99 

0–
49.99 

 

จังหวัด   1     1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1     1 

เทศบาลนคร  1      1 

เทศบาลต าบล 3 20 9 14 16 6 4 72 

องค์การบริหารส่วนต าบล  17 23 16 11 1 2 70 

รวม 3 38 34 30 27 7 6 145 
 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินจ าแนกตามประเภทของหน่วยงานตาม Rating Score จ านวน 145 
หน่วยงาน ประเภทหน่วยงานที่มีผลการประเมินตาม Rating Score มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตั้งแต่ 85.00 คะแนนขึ้นไป จ านวน 41 หน่วยงาน (ร้อยละ 28.28) และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 
104 หน่วยงาน (ร้อยละ 71.72)  

 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์คะแนนรายข้อในแต่ละตัวชี้วัด  
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมรายข้อแต่ละตัวชี้วัด พบว่า 

ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนนเฉลี่ยรวม 89.34) รองลงมา 
คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (คะแนนเฉลี่ยรวม 85.71) และตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ าสุด 
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนนเฉลี่ยรวม 58.65) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเชียงรายใน
ภาพรวมส่วนใหญ่มีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน  3 ด้าน ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 58.65 สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากหน่วยงานไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง 
ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ขาดความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

ดังนั้น หน่วยงานควรจะต้อง (1) จัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน 
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร  แผนด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม และต้องมีการ

ตัวช้ีวัด 

ประเภทหน่วยงำน 

ผล 
จังหวัด(1) 

องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด(1) 

เทศบำล
นคร(1) 

เทศบำล
ต ำบล(72) 

องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบล(70) 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 89.61 79.87 84.10 89.32 89.50 89.34 

2.การใช้งบประมาณ 80.06 70.24 74.46 81.60 81.88 81.66 

3.การใช้อ านาจ 82.41 72.62 78.13 83.48 84.17 83.74 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.48 70.14 73.61 79.97 80.16 79.99 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.79 69.42 69.26 80.84 80.33 80.51 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 81.88 82.43 95.10 87.10 84.33 85.71 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.52 79.62 96.40 86.24 77.83 82.08 

8.การปรับปรุงระบบการท างาน 78.64 82.75 94.99 85.15 78.70 81.98 

9.การเปิดเผยข้อมูล 69.85 97.78 83.50 59.77 66.51 63.34 

10.การป้องกันการทุจริต 61.61 86.61 87.50 51.50 65.60 58.65 

ผล 75.36 83.10 85.62 73.02 75.47 74.29 
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ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E - 
Service ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ได้ (2) ด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

2. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 63.34 สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 
หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ (1) หน่วยงานไม่จัดท าเว็บไซต์องค์กร ไม่น าข้อมูลหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน อาทิ ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอ านาจหน้าที่ ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (2) 
หน่วยงานไม่มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย โดยหน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถามผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ (3) หน่วยงานไม่มีมีช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter ผ่านเว็บไซต์ทางของหน่วยงาน 

ดังนั้น หน่วยงานต้องด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ 
ลงในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน (อาทิ ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอ านาจหน้าที่  ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ) โดยดูว่าข้อมูลใดยัง
ไม่ลงในเว็บไซต์ กรณีเว็บไซต์ของหน่วยงานหมดอายุ หน่วยงานต้องต่ออายุเว็บไซต์โดยทัน (2) มีช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย โดยหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานได้ทันที (3) มีช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 79.99 สาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากหน่วยงานไม่ได้จัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในกาปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ดังนั้น หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
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1) ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบว่า การด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนนี้ 
ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงขอเสนอแนะให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องตระหนักในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ อีกทั้งต้องมี
การจัดท าแผนป้องการและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการก าหนดแผนปฏิบัติการ การจัด
กิจกรรม/โครงการที่ให้ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง มีการก าหนด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนการก าหนดให้
มีการรายงานผลการประเมินผลการตรวจสอบการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ 

2) ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า การด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนนี้ ยัง
ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ หน่วยงานยังไม่มีระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ท าให้
มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและสาธารณชนทราบ เพ่ือการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการในการก ากับ
ตรวจสอบดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ ต้องก าหนดให้มีการรายงานการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการด้วย 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
1) ประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้อง

ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้มา
รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยต้องมีการ
มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบจะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อกับหน่วยงานหลายช่องทางด้วย เพ่ือใช้ในการส่งค าติชม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนการเป็นช่องทางส าหรับส่งค า
ชี้แจงของหน่วยงานต่อสาธารณชนรวมถึงการก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานในส่วนนี้ต่อผู้บริหารสูงสุด
ทราบเป็นระยะด้วย 

2) ประเด็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ตรวจสอบ และการประเมินผล
การท างานของหน่วยงาน แม้ว่าจะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าวจึงเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานไม่มากนัก หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
กับผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน อีกทั้งหน่วยงานต้องพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) ประเด็นมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดย่อยเรื่อง
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต พบว่า หลายหน่วยงานจะน าลงข้อมูลเรื่องมาตรการในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งการก าหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วิธีการ/ขั้นตอนการพิ จารณาของ
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หน่วยงาน ไม่มีข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่มีข้อมูล
ในส่วนของการก าหนดว่ามีการมอบหมายให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จึงขอเสนอแนะว่าหน่วยงานต้องแยกข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริตออกมาต่างหากกับเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4) ประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พบว่า หลายหน่วยงานจะลงภาพกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ แต่ยังขาดการระบุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้น จึงขอเสนอแนะว่าหน่วยงานต้องแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต้องแสดงออกถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

5) ประเด็นการก ากับตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า บางตัวชี้วัดไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้หรือข้อมูลไม่ตรงกับประเด็นที่ก าหนด จึงขอเสนอแนะว่า หน่วยงานต้องมีระบบตรวจสอบ (Check 
List) เพ่ือการยืนยันว่าผู้รับผิดชอบได้น าเข้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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Factors Affecting the Driving of Bioeconomy Policy into Implementation in Ubon 
Ratchathani Province: A Study of Cassava Cultivation 

 
นางสาวพิชญา วิทูรกิจจา Pichaya Witoonkitja12 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาชิ้นนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติของใน

พ้ืนที่ 4 อ าเภอของจังหวัดอุบลราชธานี (อ าเภอสว่างวีรวงศ์ พิบูลมังสาหาร นาเยีย และวารินช าราบ) โดย
อาศัยการวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (เน้นที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกร 
ในพ้ืนที่) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาสาระของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่งผลต่อแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
ระหว่างนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด ไม่สอดคล้อ งและยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อันเนื่องมาจากปัจจัย  
ด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย กล่าวคือ ความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันผลักดันนโยบาย 
นอกจากนี้ จะพบว่านโยบายดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับโครงการเดิมในพ้ืนที่ ในท้ายที่สุด ผู้เขียน 
มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายคือ (1) ภาครัฐต้องก าหนดเนื้อหาสาระของนโยบายให้มีความชัดเจน  
(2) ภาครัฐต้องก าหนดหลักเกณฑ์และทิศทางของนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรให้เข้มข้น 
(3) ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ (4) ภาครัฐควรปรับบทบาท
การช่วยเหลือให้สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร (5) ภาครัฐควรมีการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง (6) ภาครัฐควรเรียนรู้เกี่ยวกับระบบตลาดของมันส าปะหลังมากขึ้น 
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This article aims to study the factors which affect the implementation 
of bioeconomy policy in 4 districts (Sawang Weerawong, Pibul Mangsaharn, Nayear, 
Warin Chamrap) of Ubon Ratchathani Province. The study employs documentary analysis and 
deep interview as research methods (focus on executives, office workers and cultivators). This 
essay proposes that the contents of bioeconomy policy – objectives, indicators, policy means, 
and responsible agency – are unclear. The result is that the state policy, provincial strategy 
and action plan are inconsistent and ineffective. However, this paper finds that the policy is 
fantastically continued because there is cooperation between stakeholders.  
Another reason is this policy is related to the former state agricultural policy that activated for 
long time in the areas. Finally, the author would recommend in 6 points: (1) State sectors 
must formulate the clear policy content. (2) State sectors must formulate the regulations and 
guidelines of policy about chemical using. (3) State sectors should adjust  
the cultivator’s attitude about organic agriculture. (4) In appropriate with the cultivator’s 
potentiality, the state sectors should develop their own roles. (5) State sectors should identify 
their own lesson learned about bioeconomy policy implementation. (6) State sectors should 
learn more about the market of cassava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: bioeconomy policy, organic agriculture, policy implementation   
บทน ำ: เศรษฐกิจชีวภำพ จำกบริบทโลก สู่บริบทกำรก ำหนดนโยบำยเศรษฐกิจชีวภำพของประเทศไทย 
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หลายประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัญหานี้ได้เชื่อมโยงกับการขาดแคลน
ทรัพยากรทางพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการน าแนวทาง 
“เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)” มาใช้ในการก าหนดนโยบายรวมทั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( European Commission, 2 0 1 2 )  โ ด ย แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ  คื อ  
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน กระทั่งพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้ อาหารและยารักษาโรคเฉพาะบุคคล และ
พลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น จึงมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจชีวภาพจะช่วยแก้ปัญหาส าคัญระดั บโลกด้วยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกบนฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ส าหรับบริบทของประเทศไทยในแง่ของการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ พบว่า ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติจะยังมีอยู่จ านวนมาก แต่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า ประกอบกับการ
ก าหนดนโยบายรัฐที่ให้ความส าคัญต่อผู้บริหารมากกว่าบริบทเชิงพ้ืนที่ (Top - Down) จึงไม่สามารถน า
ทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเป็นไปด้วยความล่าช้า 
ประกอบกับรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
โดยตรง ดังจะเห็นว่าในขณะนี้รัฐบาลก าลังด าเนินนโยบาย Thailand 4.0 โดยเร่งผลักดันให้มีการสนับสนุน
การลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมมากชีวภาพมากขึ้น และบรรจุแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพในร่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกทั้ง รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนผ่านแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 2) โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งมีแผนงาน (Roadmap) ส าหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เพ่ือ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (รัฐบาลไทย, ม.ป.ป.)  

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารส าคัญของโลก 
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่มาก (พิจารณาตารางที่ 1) แต่กระนั้น ภาคการเกษตรไทยยังต้อง
ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรโลกผันผวน รวมถึงสภาวะโลกร้อนที่ท า ให้ผลผลิตลดลง ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สารเคมี วัสดุ และพลังงานรวมกันเป็นจ านวนมาก หาก
ประเทศไทยต้องการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ จ าเป็นจะต้องพัฒนาวัตถุดิบทาง
การเกษตรให้มีมูลค่าสูง ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง แนวโน้มในอนาคตอาจเห็น
ภาพการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกในการการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจชีวภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1: มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร ปี 2558 – 2560 
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รำยกำร 
ปี 

เพิ่ม/ลด  
อัตรำกำร
ขยำยตัว ปี 

59-60 
อันดับ
ในไทย 

อันดับ
โลก ปี 59-60 (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 (ร้อยละ)   

1. ยำงธรรมชำต ิ 193,938 167,182 216,054 29.23 -6.92 1 1 

2. ข้ำวและผลิตภัณฑ ์ 172,778 172,554 193,370 12.06 7.5 2 2 

3. น้ ำตำลและ 
ผลิตภัณฑ์ 98,560 95,395 97,392 2.09 0.85 5 2 

4. มันส ำปะหลังและ 
ผลิตภัณฑ์ 115,738 101,593 93,061 -8.4 -0.002 7 3 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
อย่างไรก็ตาม ในแง่การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ จะพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตมัน

ส าปะหลังไทยนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอนาคตได้ไม่ยาก 
เนื่องจากเกษตรกรเริ่มขยายการเพาะปลูกมันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกมัน
ส าปะหลังรายใหญ่ของโลก แต่ในช่วงปี 2559 - 2560 ราคาหัวมันส าปะหลังสดของไทยมีแนวโน้มลดต่ าลง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ราคาตกต่ าที่สุดในรอบ 7 ปี โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 
1.31 บาทต่อกิโลกรัม คู่แข่งส าคัญ เช่น เวียดนามและกัมพูชา มีการผลิตมันส าปะหลังเส้นที่มีคุณภาพ สะอาด 
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่าไทย ท าให้ความต้องการซื้อมันส าปะหลังเส้นจากไทยชะลอลง รวมทั้ง
ปัญหาผู้ส่งออกของไทยขายตัดราคากันเอง ดังนั้น การพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์จะสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถการต่อรองทางการตลาดและจ าหน่ายได้ในราคาไม่ผันผวน (สุภัทร ธนบดีภัทร, 2561) 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย รัฐบาลได้พิจารณาพ้ืนที่อีสานตอนล่างว่ามีความ
พร้อมสูงเนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบขั้นต้นที่ส าคัญ (มันส าปะหลัง อ้อย ข้าว และยางพารา) รวมกันมากกว่าปีละ 
4 ล้านตัน มีพ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังถึง 4,493,000 ไร่ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 445,649 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของภูมิภาค และภาคเอกชนมีศักยภาพในการลงทุนต่อยอด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก (ประชาชาติ, 2561) โดยรัฐบาลได้เร่งผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นคลื่นลูกใหม่ทางเศรษฐกิจไทย ด าเนินการภายใต้ “โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมัน
ส าปะหลัง” หรือ “อุบลโมเดล” เริ่มจากเกษตรกรในพ้ืนที่ 4 อ าเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อ าเภอนา
เยีย อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอสว่างวีระวงศ์ และอ าเภอวารินช าราบ โดยมีมันส าปะหลังเป็นพืชน าร่อง 
เนื่องจากในระยะ 3 - 4 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมปลูกมันส าปะหลังมากข้ึน (อุบลไบโอ
เอทานอลกรุ๊ป, 2560) เพราะได้รับการประกันราคาจากโรงงานและมีตลาดรับซื้อแน่นอน เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมีความปลอดภัยในสุขภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่
จังหวัดและประเทศ  
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การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพผ่านโครงการอุบลโมเดล เริ่มต้นจากภาคเอกชนคือ กลุ่ม
บริษัทไบโอเอทานอลโดยอาศัยความร่วมมือกับภาครัฐ คือ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และ  
กรมส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 
นับเป็นการบูรณาการเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกมันส าปะหลัง โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
คิดค้นวิจัยพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลัง และส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ เช่น ปรับปรุงพันธุ์พืช ปรังปรุงคุณภาพดิน 
ปรับปรุงช่วงเวลาเพาะปลูก พัฒนาเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจเรื่องต้นทุนการรับ
ซื้อและการแปรรูป (มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย, 2559) โดยใช้หลักคิด 3 ด้านคือ “ดิน
ดี รายได้ดี สุขภาพดี” ดินดี คือ การไม่ใช้สารเคมีจะส่งผลให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ รายได้ดี คือ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ทั้งผู้ผลิตและตลาด เนื่องจากเกษตรกรได้รับการประกันราคา ท าให้มีรายได้แน่นอนและเพ่ิมขึ้น
จากการปลูกแบบทั่วไป สุขภาพดี คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมี
ปนเปื้อนในอาหาร อีกท้ังเกษตรกรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ยิ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้วย  

เมื่อเปรียบเทียบด้านการตลาดระหว่างการผลิตมันส าปะหลังในระบบดั้งเดิมและระบบอินทรีย์พบว่า 
ในระบบอินทรีย์เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 13,500 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิเท่ากับ 2,575 บาทต่อไร่ มี
ก าไรอยู่ที่ 1,565 บาทต่อไร่ หรือ 0.35 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 11,935 บาทต่อไร่ คิดเป็นต้นทุน 
2.65 บาทต่อกิโลกรัม ได้ก าไร 0.35 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาขาย 3 บาท ที่ปริมาณแป้งร้อยละ 25) ส่วนการ
ผลิตในระบบเคมี เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 9,000 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิเท่ากับ 1,600 บาทต่อไร่ มี
ก าไรอยู่ที่ 590 บาทต่อไร่ หรือ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 8,410 บาทต่อไร่ คิดเป็น 1.87 บาท
ต่อกิโลกรัม ได้ก าไรเพียง 0.13 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วต้นทุนของการปลูกมัน
ส าปะหลังอินทรีย์จะสูงการการปลูกมันส าปะหลังทั่วไป แต่ผลผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์ ได้รับการยอมรับใน
มาตรฐานการผลิตมากกว่า จึงมีราคารับซื้อสูงกว่าและโอกาสทางการตลาดจึงสูงกว่า โดยเฉพาะตลาดในตาง
ประเทศ เช่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา (โสภิตา สมคิด และคณะ, 2561) 

เมื่อเกษตรกรท าตามกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง กระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจ
รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานของ USDA Organic13 Organic Thailand14 หรือ EU Organic15 
นั่นหมายถึงเกษตรกรสามารถด าเนินการผลิตได้ตามเป้าหมาย ผลผลิตอาจสูงถึง 4.5 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศคือ 3.5 ตันต่อไร่ (บางรายได้ผลผลิตสูงถึง 7.63 ตันต่อไร่ และอาจมีปริมาณแป้งสูงถึง
ร้อยละ 27 -31) (ประชาชาติ, 2561) ในการตรวจรับรองมาตรฐานนี้จะมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นอีก 3.20 บาทต่อ
กิโลกรัม บริษัทเอกชนจะเป็นผู้แบกรับต้นทุน และท าให้บริษัทเอกชนขาดทุนในส่วนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง
ในช่วงระยะแรก แต่ในระยะยาวบริษัทก็คาดหวังให้ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมดีขึ้น และมี
แนวโน้มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงการผลิตให้ต้นทุนลดลงกว่าเดิม รวมถึงคาดหวังว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นและเข้ามาสนับสนุน แบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในด้านการส่งออกของตลาดมันส าปะหลัง (โสภิตา สมคิด และคณะ, 2561) 

จากที่กล่าวมา บทความนี้ต้องการจะศึกษาว่า “ปัจจัยใดที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีการปลูกมันส าปะหลัง” ผู้วิจัยเห็นว่าผลการศึกษาดังกล่าว
นี้จะช่วยเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายมองภาพของการน านโยบายไปปฏิบัติได้

                                                           
13 USDA Organic เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา  โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States 
Department of Agriculture: USDA) ได้ก าหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้าออร์แกนิคจากที่ต่าง ๆ ที่น าเข้าในประเทศ 
14 Organic Thailand เป็นเครื่องหมายรับรองปัจจัยการผลิต แหล่งการผลิต หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจ
รับรองเฉพาะหน่วยงาน (Certification Body: CB) ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 
15 EU Organic (European Union Organic) คือ ตราเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป ผู้ผลิตไทยสามารถยื่นขอกับ ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(มกท.) เพราะมาตรฐาน มทก. ผ่านการประเมินแล้วว่าเท่าเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 
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อย่างชัดเจนขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้นโยบาย
ดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพให้ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขในแง่ของการน าปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อเกษตรกรไทยผู้ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพมาโดยตลอด 
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีในกำรวิเครำะห์ 
 เพ่ือที่จะตอบจุดมุ่งหมายดังกล่าว ผู้วิจัยจะใช้กรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์ (Analytical Framework) 
เรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นเครื่องมือในการศึกษา และเลือกวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิดของ Merilee S. Grindle (1980) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความส าเร็จและล้มเหลวของ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย (Content 
of Policy) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย (Context of Policy) ดังนั้น บทความนี้จึงแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 หัวข้อตามโครงสร้างทฤษฎีของ Grindle มาใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย และชี้ให้เห็นว่า
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการขับเคลื่อนนโยบายนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง และท้ายที่สุดแล้วปัจจัย
ใดที่เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนในเรื่องของระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ (Research Method) ผู้วิจัยใช้การศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research)  โดยจะแบ่งงานที่ศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติ 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายเศรษฐกิจชีวภาพไป
ปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรม
พัฒนาที่ดิน กลุ่มเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และกลุ่มเกษตรกรจาก 4 
อ าเภอ คือ อ าเภอนาเยีย อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอสว่างวีระวงศ์ และอ าเภอวารินช าราบ รวมทั้งสิ้น 20 
ราย ในจ านวนเหล่านี้มาจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่  
กำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจชีวภำพของจังหวัดอุบลรำชธำนี  
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และระเบียบวิธีในการวิจัย ในส่วนนี้ 
ผู้เขียนได้แบ่งการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือ 1. ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย (Content 
of Policy) และ 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโครงการหรือนโยบาย (Context of Policy) 

1. ปัจจัยด้ำนเนื้อหำสำระของนโยบำย (Content of Policy) การก าหนดเนื้อหาสาระของนโยบาย
จากผู้บริหาร เปรียบเสมือนเข็มทิศให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทาง
ของนโยบาย และมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากการศึกษาข้อมูล
พบว่า นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพมีลักษณะบอกเป็นแนวทางปฏิบัติในภาพกว้าง ปราศจากความชัดเจน ตั้งแต่
การก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่งผลให้เกิดความไม่
สอดคล้องระหว่างการก าหนดนโยบายระดับชาติและแผนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม และ
จังหวัด หน่วยงานผู้ขับเคลื่อนนโยบายจึงไม่สามารถตีความและแปลงนโยบายไปเป็นแผนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
รวมถึงไม่สามารถทุ่มเททรัพยากรเพ่ือรับผิดชอบนโยบายได้อย่างเต็มความสามารถ 

เมื่อพิจารณาตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ อีกทั้งรัฐบาลได้บรรจุนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพลงในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 แต่เมื่อศึกษาจากยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กลับไม่พบข้อมูลเกีย่วข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเหล่านั้นให้เหตุผลว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
และไม่มั่นใจว่านโยบายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง แม้ว่าจะมีข้อมูลปรากฏในเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน
รัฐบาล ระบุว่าหน่วยงานเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพก็ตาม ปัญหาความไม่
ชัดเจนเช่นนี้เกิดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานใดบ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
นโยบาย ยกตัวอย่างเช่น กรณีนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น นโยบายส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรในพ้ืนที่ นโยบายขยายระบบเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือ
กระทั่งโครงการอุบลโมเดล หน่วยงานส่วนกลางมักจะก าหนดนโยบายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคน าไปปฏิบัติ แต่
ไม่ก าหนดแน่ชัดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งความไม่
ชัดเจนของการก าหนดนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขับเคลื่อนนโยบายเป็นอย่างมาก สามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้   

1.1 นโยบำยขำดกำรสื่อสำรไปยังหน่วยงำนระดับล่ำง เมื่อแนวทางปฏิบัติและเจ้าภาพหลัก
ของนโยบายไม่ชัดเจน จึงยากที่จะระบุว่าหน่วยงานใดจะต้องรับผิดชอบในเรื่องใดในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้บริหารบางส่วนรับรู้ข้อมูลนโยบายแต่ยังไม่เข้าใจนโยบายอย่างถ่องแท้ ส่วนผู้
ที่เข้าใจนโยบายอย่างถ่องแท้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้อ านวยการ (หน่วยงานละ 1-2 คน) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
แม้จะทราบข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถผลักดันนโยบายได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการระบุถึงความรับผิดชอบและ
การสื่อสารลงมาจากหน่วยงานส่วนกลางให้ชัดเจน จึงยากแก่การทุ่มเททรัพยากรให้เต็มท่ี เพราะหน่วยงานต้อง
จัดสรรทรัพยากรไปที่นโยบายอ่ืนด้วย ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าโครงการอุบลโมเดลอยู่ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ  แม้
ผู้ปฏิบัติงานจะท างานภายใต้โครงการอุบลโมเดล ทว่าเป็นการท างานในลักษณะให้ความส าคัญเฉพาะงาน
ประจ าของตนเองเท่านั้น โดยไม่พยายามเชื่อมโยงงานของตนเองกับงานส่วนอ่ืนในลักษณะการบูรณาการ ท า
ให้งานแต่ละส่วนแยกขาดออกจากกัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใช้ความรู้ พ้ืนฐานในนโยบายด้าน
การเกษตรที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นความรู้ชุดเดิม และเม่ือเกิดปัญหาขึ้นมักจะไปแก้ปัญหาหน้างาน เพราะมองว่า
เป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ส่งผลต่อกระทบมากนักต่อการปฏิบัติตามนโยบาย สถานการณ์เช่นนี้ท าให้
เจ้าหน้าที่ขาดความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา รวมถึงไม่เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความช านาญ 

1.2 กำรซ้อนทับกับนโยบำยด้ำนเกษตรอ่ืน ๆ เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพมีแนว
ทางการส่งเสริมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายคลึงกับนโยบายด้านเกษตรอ่ืน ๆ เช่น นโยบายเกษตรอินทรีย์ 
และนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานจึงสับสนว่านโยบายเหล่านี้คือนโยบายเดียวกันกับนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพ การปฏิบัติงานจึงกระท าในแนวทางเดิมที่คล้ายคลึงกับงานด้านเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ ท าให้
การปฏิบัติงานผิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย อย่างไรก็ดี ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแม้จะมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านการเกษตร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่ก็เป็นเพียงความรู้
พ้ืนฐานที่ใช้ปฏิบัติในนโยบายด้านเกษตรทั่วไป ไม่ใช่เป็นความรู้เฉพาะด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ประกอบกับ การ
ที่นโยบายขาดแนวทางและการสื่อสารที่ไม่เพียงพอ ยิ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถมองภาพ
ทั้งห่วงโซ่การผลิตได้ชัดเจน โดยผู้ปฏิบัติงานมักจะมองเฉพาะภาระงานของตนเองและขาดการเชื่อมโยงกับงาน
ส่วนอื่น 

1.3 กำรก ำหนดนโยบำยไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ หน่วยงานส่วนกลางมักจะก าหนด
เป้าหมายให้หน่วยงานระดับภูมิภาคไปปฏิบัติโดยไม่ค านึงถึงปัญหารากฐานส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ต้องการให้
เกษตรกรทั้งจังหวัดเปลี่ยนไปเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ แต่เกษตรกรยังขาดแคลนปุ๋ยอินทรีย์ ขาดระบบจัดการ
น้ าที่เหมาะสม รวมถึงขาดแรงงานในระบบการผลิต ประกอบกับภาครัฐยังขาดการวิเคราะห์ตลาด ขาดความรู้
ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง นอกจากนี้ รูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์มีมิติที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน
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หลายมิติ แต่ภาครัฐดูเหมือนจะให้ความส าคัญเพียงแค่มิติด้านเศรษฐกิจ ยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงในมิติอ่ืน 
ๆ เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  

1.4 ควำมย้อนแย้งของนโยบำยที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วนโยบายด้านการเกษตรของ
ภาครัฐมักจะขาดความเชื่อมโยงและมีความขัดแย้งกันเองสูง สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากกรณีที่
รัฐบาลต้องการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางส าคัญของนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพนั้นต้องไม่ใช้สารเคมีในระบบการผลิต แต่ในขณะเดียวกันภาครัฐกลับมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ใช้สารเคมีในระบบการผลิต เช่น นโยบายการขึ้นทะเบียนสารเคมี นอกจากนั้น การควบคุมช่องทางการ
จ าหน่ายสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานของภาครัฐยังหละหลวมและไม่มีทิศทางการก ากับดูแลที่แน่ชัด ดังจะเห็นได้
จากในพ้ืนที่ยังมีการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตรเกินจริง ท าให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีและ
สารก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ในเมื่อภาครัฐไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องนโยบายสารเคมีที่ชัดเจน ก็ยิ่งท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วจึงยากที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการให้เกษตรกรเปลี่ยนไปเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งจังหวัด  

ตามค าอธิบายข้างต้น จะพบว่าผลกระทบเชิงลบของการขับเคลื่อนนโยบายอันเนื่องมาจาก
เนื้อหาสาระของนโยบายที่ขาดความชัดเจนนั้น ปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผล
กระทบซึ่งกันและกันทั้งสิ้น พิจารณาจากการที่ภาครัฐต้องการให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติท าตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แต่ในเมื่อนโยบายขาดการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงนโยบายในทุกระดับและทุกมิติ
อย่างเพียงพอ ตลอดจนขาดการก าหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน หน่วยงานผู้ปฏิบัติจึงไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของนโยบาย และไม่มั่นใจว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร นอกจากนี้ การที่นโยบายมีความไม่สอดคล้องกันกับ
บริบทในพ้ืนที่และยังขัดแย้งกันเองในนโยบายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานจึงเต็มไปด้วยความสับสนและไม่
สามารถมองภาพร่วมกันได้ท้ังระบบ จึงยากแก่การขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  

ทั้งนี้ ประเด็นความไม่ชัดเจนด้านเนื้อหาสาระของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ จากการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพการณ์เช่นนี้มักพบได้ทั่วไปของการน านโยบายด้านเกษตรไปปฏิบัติของ
ประเทศไทย กล่าวคือ การก าหนดนโยบายและตัวชี้วัดไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมและวิถี
เกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
(ปรารถนา ยศสุข, 2559) ประเด็นนี้สะท้อนถึงกระบวนการการก าหนดนโยบายของภาครัฐ ที่มักจะตั้ง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายโดยยึดจากผู้บริหารระดับสูงเป็นส าคัญ ขาดการพิจารณาถึงบริบทใน
พ้ืนที่ ภาครัฐมักจะคาดหวังว่าจะให้บริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรในชนบท และกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังมุ่งหวังให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้น าท้องถิ่นที่เข้มแข็ง รู้จักพ่ึงตนเอง ด้วยการเข้ารับการอบรมและ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จะเห็นว่าความมุ่งหวังของภาครัฐในด้านต่าง ๆ นี้ไม่เพียงแต่จะดูไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น แ ต่ ยั ง ขั ด แ ย้ ง กั น เ อ ง อย่ า ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด  เ ช่ น  ก า ร เ น้ น ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น พ่ึ ง ต น เ อ ง ไ ด้   
แต่ขาดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและต้นทุนที่หน่วยงานหรือเกษตรกรจะต้องแบกรับ รวมถึ งการจัดสรร
งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เน้นเพียงการอบรมเป็นหลัก ในขณะที่ภาครัฐต้องการขยายพ้ืนที่การท าเกษตร
อินทรีย์ และจ านวนของเกษตรในระบบอินทรีย์ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่งบประมาณกลับไม่เพ่ิมขึ้นตาม  
ทั้งยังไม่มีนโยบายเพิ่มจ านวนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อีกด้วย  

2. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมของโครงกำรหรือนโยบำย (Context of Policy) ดังที่กล่าวไปแล้วว่า
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของจังหวัดอุบลราชธานี อุปสรรคส าคัญคือปัจจัยด้านเนื้อหาสาระที่ไม่
ชัดเจน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ปัจจัยดังกล่าวกลับไม่ใช่
เงื่อนไขหลักอันส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ในพ้ืนที่ต่างหากที่เป็นเงื่อนไขส าคัญท าให้นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น 
แม้ว่าตัวเนื้อหาสาระของนโยบายจะไม่ชัดเจนก็ตาม เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้:  

2.1 ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรของหน่วยงาน
ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่
คล้ายคลึงกัน จบการศึกษาจากคณะเดียวกันหรือสถาบันเดียวกัน มีความสนิทสนมกันทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และมีประสบการณ์ท างานร่วมกันในนโยบายด้านการเกษตรอ่ืน ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเข้าใจในวิถี
การท าเกษตรและเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน เมื่อปฏิบัติงานร่วมกันจึงสื่อสารและประสานงาน
กันง่าย ส่งผลต่อการเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของนโยบายสูง ประกอบกับจ านวนของหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานจึงมีจ านวนไม่มาก จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งหรือลดการติดต่อสื่อสารที่
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 

2.2 กำรสนับสนุนของเกษตรกร เพ่ือให้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการอุบลโมเดลจึงมีความตั้ง ใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุก
ขั้นตอนการผลิต ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตีถึงรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร
ในอนาคต อย่างไรก็ดี เกษตรกรยังประสบกับปัญหาด้านปัจจัยการผลิตบางประการ ได้แก่ ขาดวัตถุดิบการท า
ปุ๋ยอินทรีย์ ขาดเครื่องมือในการก าจัดวัชพืช ขาดระบบจัดการน้ า และขาดแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
พบว่าเกษตรกรบางรายยังขาดความรู้พ้ืนฐานในการเลือกซื้อปุ๋ยให้ถูกต้องตามมาตรฐาน แม้หน่วยงานรัฐจะมี
การอบรมวิธีการเลือกซื้อปุ๋ย รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารให้สอบถาม เช่น กลุ่มไลน์ ก็ยังพบว่ามีการซื้อปุ๋ยที่
ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอยู่เสมอ ท าให้เกษตรกรเหล่านั้นไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ ปัญหาในส่วนนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็พยายามแสวงหาทางออกร่วมกัน  เช่น หมั่น
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเพ่ือตรวจเช็คมาตรฐาน ระหว่างการตรวจเยี่ยมแปลงจะมีการให้ค าแนะน ารวมถึงให้
ก าลังใจแก่เกษตรกร การเก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบ และเน้นการสื่อสารให้ข้อมูลผ่านการอบรมและส่งข้อมูล
ในกลุ่มไลน์อยู่เสมอ รวมถึงใช้เครือข่ายหมอดินช่วยกันดูแลเกษตรกรในชุมชนอย่างใกล้ชิด จึงสามารถจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ภาพของการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
เกษตรกร และมองว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการดูแลเอาใจใส่และมุ่งหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
แท้จริง 

2.3 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน แม้ว่าภาพลักษณ์ของภาคเอกชนในสายตาของเกษตรกร
ในช่วงแรกจะมองว่าภาคเอกชนมุ่งเข้ามาแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว ท าให้เกษตรกรไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วม
โครงการ แต่ด้วยการสื่อสารของภาคเอกชนซึ่งมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการรับประกันราคา การันตีเรื่อง
รายได้ และการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการหาตลาดในการรับซื้อ จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น อีกทั้งภาคเอกชนยังร่วมมือกับภาครัฐช่วยกันคิดค้นและวิจัยหาพันธุ์มันส าปะหลังและวิธีการปลูกที่
เหมาะสม เพ่ือช่วยการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงกล่าวได้ว่า ภาคเอกชนนับเป็นตัว
แสดงหลัก (Key actors) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งการสนับสนุนนี้ครอบคลุมตั้งแต่งบประมาณ 
ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ และการอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง บางครั้งภาคเอกชนก็
เสนอเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และเป็นผู้รวบรวมงบประมาณ ตลอดจนช่วยจัดสรรทรัพยากรให้
อย่างเหมาะสม ซึ่งการที่ภาคเอกชนยังมีความพร้อมในด้านทรัพยากรสูง จึงพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิมอยู่เสมอ ท าให้สามารถดูแลเอาใจใส่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ทั้งการให้ค าแนะน าและเข้า
ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกมันส าปะหลังอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกร 
เช่น กากมันส าปะหลังเพ่ือใช้ท าปุ๋ย เครื่องจักรก าจัดวัชพืช อีกทั้งยังเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนในการตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เมื่อเกษตรกรได้รับการดูแลก็ยิ่งจูงใจให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ไม่
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กล้าที่จะออกนอกมาตรฐาน และเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จะอาศัยการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานความคืบหน้าอยู่เสมอ 

2.4 นโยบำยได้รับกำรต่อยอดจำกโครงกำรเดิมในพื้นที่ นอกจากปัจจัยด้านความร่วมมือที่
สนับสนุนให้นโยบายด าเนินการต่อเนื่องแล้ว ยังมีอีกปัจจัยในแง่ของนโยบายนั้นได้รับการต่อยอดจากโครงการ
เดิมที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ก่อนแล้ว กล่าวคือ โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันส าปะหลัง 
หรือ โครงการอุบลโมเดล เป็นโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผู้ปลูกมันส าปะหลัง โครงการดังกล่าวด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 
ในขณะที่รัฐบาลเริ่มก าหนดนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2560 ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นเรื่องใหม่และเกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อแนวทางของนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพได้สอดคล้องกับโครงการอุบลโมเดลที่ก าลังด าเนินอยู่ รัฐบาลจึงผลักดันโครงการอุบลโมเดล
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ ด าเนินการผ่านแนวทางประชารัฐและแนวทางเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ ภาพของการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาลจึงได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน
พ้ืนที่ผ่านโครงการอุบลโมเดล ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นการปฏิบัติงานต่อ
ยอดจากงานเดิมที่ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ท างานในลักษณะเดิม เพ่ือตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการเดิม นโยบายจึงได้รับการขับเคลื่อนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนโยบำย 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพในข้างต้นนั้น ชี้ให้เห็นว่า 
เนื้อหาสาระของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ส่งผลในเชิงลบต่อความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในทุกระดับ อย่างไรก็ดี จะพบว่านโยบายดังกล่าวยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไป
ได้ เนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย นั่นคือ นโยบายดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับโครงการ
เดิมในพ้ืนที่ ที่ส าคัญคือความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย นับเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้นโยบาย
เศรษกิจชีวภาพของจังหวัดอุบลราชธานีด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง เงื่อนไขส าคัญของความ
ร่วมมือดังกล่าวคือ ความสัมพันธ์ดั้งเดิมของหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกัน หน่วยงานเหล่านี้ต่างมีพ้ืนฐานองค์
ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกัน ตลอดจนระบบการสื่อสารและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นแล้วภาคเอกชนนับเป็นก าลังหลักในการสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมืออันดีกับ
ภาครัฐมาโดยตลอด รวมถึงทัศนคติของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนการ
ผลิต ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เจษฎา มิ่งฉาย (2552) พบว่า ปัจจัยการ
ประสานงานและความร่วมมือ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับประสิทธิผลของนโยบายเกษตรอินทรีย์ที่
อยู่ในรูปของกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันในชุมชน ท้องถิ่น และจากกระแสสังคม เป็นภาพของการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมผลักดัน
ตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ นโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพที่ด าเนินการผ่านโครงการอุบลโมเดลจึงปรากฏผลผลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากความ
ร่วมมือที่สามารถผลักดันให้นโยบายเกิดความต่อเนื่อง และยังสามารถต่อยอดเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการ
ผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์ กระทั่งผลักดันให้เกษตรกรจ านวนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ จากผลการศึกษา
ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. ภาครัฐต้องก าหนดยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นเอกภาพ และ
ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงก าหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัด ตลอดจนก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน และที่ส าคัญต้องมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติรูปเศรษฐกิจชีวภาพที่รัฐบาลแต่งตั้ง
ขึ้น เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและรับผิดชอบในการสั่งการโดยตรง ซึ่งในกรณีจังหวัดอุบลราชธานี 
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ควรก าหนดให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ และสามารถประสานความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

2. ภาครัฐต้องก าหนดหลักเกณฑ์และทิศทางของนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรให้
เข้มข้น ในลักษณะที่สามารถบังคับให้เกษตรกรลดหรือเลิกใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย เช่น ทบทวนการอนุญาต
ให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล ตลอดจนก าหนด
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ผ่านการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่เกษตรกรในการเปลี่ยนมาปลูกในระบบอินทรีย์ และสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการอุบลโมเดลมากขึ้น สิ่งแรกที่ภาครัฐควรด าเนินการคือการ
เปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้หันมาเปลี่ยนวิถีการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ อาจกระท าผ่าน 2 วิธีการ 
ได้แก่ 1) สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือแสดงถึงความสะดวกในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต เช่น จัดตั้งกองทุน
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบจัดการน้ าเพ่ือการเพาะปลูกในระดับครัวเรือน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต จัดตั้งกองทุนส าหรับวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และวิธีการปลูก และ 2) ภาครัฐควรใช้วิธีการ
เปรียบเทียบระหว่างระบบเคมีและระบบอินทรีย์ให้เห็นภาพชัดเจน โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของระบบ
เคมีอย่างจริงจัง อาจจะกระท าในลักษณะประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในแง่นี้ควรกระท าควบคู่ไปกับนโยบายการใช้
สารเคมีที่ได้กล่าวไปข้างต้น 

3. หน่วยงานภาครัฐควรปรับบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องตามศักยภาพของ
เกษตรกร เช่น ในระยะแรกจะเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยให้ความรู้พ้ืนฐานและส่งเสริมปัจจัยการผลิต
เบื้องต้น ระยะต่อมาเมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตแล้วจึงให้ความรู้ชุดใหม่ที่สูงขึ้น 
รวมถึงส่งเสริมปัจจัยการผลิตก็ต้องเหมาะสมด้วยเช่นกัน ระยะต่อมาเมื่อเกษตรกรเริ่มพ่ึงพาตนเองได้ภาครัฐก็
ยังคงควบคุมดูแลอยู่เพ่ือไม่ให้ออกนอกมาตรฐาน และอาจให้เกษตรกรช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงแก่เกษตรกรรายอ่ืนใน
รูปแบบของเกษตรกรตัวอย่าง (Role Model) 

4. เพ่ือแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการพัฒนาทักษะความรู้ความช านาญ และมักแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า หน่วยงานภาครัฐควรมีการสรุปถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เนื่องจากการถอดบทเรียนจะน าไปสู่การปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน
การปฏิบัติงานครั้งต่อไป และการพัฒนาครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายรัฐ ที่ส าคัญ
ผลประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาย่อมตกอยู่ที่ตัวของเกษตรกรผู้เป็นก าลังหลักในห่วงโซ่การผลิต 

5. เนื่องจากการขายผลผลิตของเกษตรกรขึ้นอยู่กับระบบกลไกตลาด ภาครัฐควรมีแนวทางรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์ตลาดเพ่ือให้เข้าใจและรู้เท่าทันระบบกลไกตลาด อีกทั้งยังต้องศึกษา
ข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่งส าคัญในอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เพ่ือพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดและยังเป็นการลดความสูญเสียด้านการค้า  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รป.บ. แขนงวิชา
บริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ที่ด าเนินการอยู่นั้นด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และ
ผลผลิตของการใช้หลักสูตร โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ2) เสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร 5 
กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ า และเจ้าหน้าที่ มสธ.โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 730 คน กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยสตูรทาโร ยามาเน่ ได้ 265 คน ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามคนื 
562 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพบว่า (1) ทุกองค์ประกอบที่ประเมินมีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด กล่าวคือ 1) ด้านบริบท ทั้งนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์
ประจ าเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบัณฑิต และความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในระดับมากถึงมากท่ีสุด พร้อมกันนี้นักศึกษา บัณฑิต และ
อาจารย์ประจ าเห็นว่าชุดวิชาในหมวดวิชาต่างๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมที่จัดไว้โครงสร้างของหลักสูตร
ในระดับมากถึงมากที่สุด ส าหรับส าหรับชุดวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะทั้งนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์เห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีความเหมาะสมที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรในระดับมากถึงมากที่สุด ผล
การประเมินด้านบริบทผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ด้านปัจจัยน าเข้า นักศึกษา บัณฑิต และเจ้าหน้าที่ มสธ. เห็นว่าเอกสารการ
สอน แหล่งการเรียนรู้ และคุณภาพของสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมและคุณภาพในระดับมาก ในขณะเดียวกันอาจารย์
ประจ าเห็นว่าศักยภาพและความพร้อมของผู้สอนมีอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 3) 
กระบวนการด าเนินงานซึ่งเป็นการน าหลักสูตรไปใช้ด าเนินการด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการ
และการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ประจ า และเจ้าหน้าที่ มสธ.เห็นว่ามีเหมาะสมและมี
คุณภาพในระดับมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 4) ด้านผลผลิต ทั้งบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า
บัณฑิตบริหารรัฐกิจมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับที่มากถึงมากที่สุด ผลการประเมินด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (2) 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ควรปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร โดยในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจก าหนดได้ดังนี้ (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงในด้าน
บริหารรัฐกิจให้เพียงพอและตรงกับความต้องการขององค์กรภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด (2) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ วิธีการและเทคนิคการบริหารภาครัฐอันจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษาะในการเขียนโครงการและการบริหารโครงการของรัฐ เป็นต้น  (3) เพื่อขยายโอกาสให้
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาสมรรถนะและศึกษาวิชาการด้านบริหารรัฐกิจ เพื่อยกระดับการ
ท างานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 
 ประเทศไทยมีการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจส่วนใหญ่
เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นไปในรูปแบบของการบริจาคช่วยเหลือหรือการปลูกป่า           
ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ตอบสนองประโยชน์ต่อองค์กรแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม ในมุมมองภาพรวมของประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและการด าเนินมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการท าซีเอสอาร์ อย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจ และ
ในส่วนของภาคธุรกิจแม้จะมีการรวมตัวกัน แต่ยังไม่มีเวทีกลางและช่องทางรวบรวมเครือข่ายและองค์กรธุรกิจ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ จนกระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันมาตรการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในบริบทของภาครัฐที่ยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน บทความนี้จึง
เป็นการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการดังกล่าวในลักษณะของการบริหารกิจการแบบเครือข่ายเพ่ือ
ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจในการบริหารจัดการโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน จากการศึกษาพบว่าภูมิหลังและบริบทของสถานการณ์น าไปสู่การจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเกิดจากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนในด้านสิทธิและความยุติธรรม และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจ และมีการขับเคลื่อนแผนงานในระดับจังหวัดก่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือหลาย
ภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 บทความวิจัยนี้เป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ E-mail : wasanbu@gmail.com 
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Policy network: A case study of the comparison of corporate social responsibility 
promoting center in Ratchaburi and Nan provinces. 
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ABSTRACT 

 
 Most corporate social responsibility activities in Thailand are for publicizing 
organizations to be more widely known. They have been organized in the form of donation 
or forest growing and become a business tool responding to the benefits of organizations 
rather than activities to respond and make benefits to the society. Overall, in Thailand there 
has not been any agency or organization that performs its duty to formulate a policy and 
implement a promoting and mobilizing measure to carry out corporate social responsibility 
widely. Though there has been agglomeration of the business sector, no center stage and 
channels are provided to gather business networks and organizations for the purpose of 
knowledge sharing until the Ministry of Social Development and Human Security pushed 
forward a measure to promote corporate social responsibility under state context that has 
never been implemented before. This article then aims to study the implementation of such 
measure in terms of network administration to mobilize the mission in the administrative 
management of the corporate social responsibility promoting center project in Ratchaburi and 
Nan provinces. The findings from the study revealed that the background and situation context 
leading to the establishment of the corporate social responsibility promoting center were from 
the work plan in establishing ASEAN Socio-Cultural Community on rights and justice and the 
strategy to promote corporate social responsibility was approved in accordance with the 
Cabinet resolution. Provincial work plans have been mobilized and become collaboration 
networks of various sectors. 
 
 

                                                           
17 Thesis advisor Asst.Prof.Dr.Wasan Luangprapat E-mail  : wasanbu@gmail.com 
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บทน ำ 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยองค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส าคัญและตื่นตัว
เกี่ยวกับกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ส าหรับ
งานด้านCSR ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเป็นไปในรูปแบบของ
การบริจาคช่วยเหลือหรือการปลูกป่า นอกจากนี้แล้วหลายๆ องค์กรด าเนินงานด้านนี้เพ่ือลดผลกระทบและ
ความเสี่ยงต่อธุรกิจ เนื่องจากการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมท าให้ถูกต่อต้าน
จากประชาชนจนเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน จึงเกิดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ื อให้องค์กร
ธุรกิจได้รับการยอมรับจากสังคม (ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2550) ท าให้ CSR กลายเป็น
เครื่องมือทางธุรกิจที่ตอบสนองประโยชน์องค์กรแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประกอบกับ
สังคมส่วนหนึ่งยังสับสนระหว่างการท าธุรกิจแบบถูกกฎหมายกับการท าธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นอย่างไร ใน
ความเป็นจริงแล้วงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงการคุ้มครอง
แรงงาน การยึดหลักสิทธิมนุษยชน การด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม โปร่งใส และต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย18  

ความน่าสนใจของการศึกษานี้ คือ การท า CSR ในบริบทของภาครัฐ เนื่องจากภาพรวมระดับประเทศ
ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดท าหน้าที่ในด้านการก าหนดนโยบายและการด าเนินมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้
เกิดการท า CSR อย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจ ในส่วนภาคธุรกิจแม้จะมีการรวมตัวกัน แต่ยังไม่มีเวทีกลางและ
ช่องทางรวบรวมเครือข่ายและองค์กรธุรกิจในการแลกเปลี่ยนความรู้ 19 จนกระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน CSR ในระดับประเทศเพ่ือเกิดการ
ท างานร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการใช้ทรัพยากรที่จ ากัดให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ          

ภาคธุรกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในลักษณะของการบริหารกิจการแบบ
เครือข่าย เป็นการศึกษาภูมิหลังของร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการบริหารงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้แนวคิดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบเครือข่าย  (Network  Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน (collaborative governance) จึงน ามาสู่การเขียนบทความวิชาการนี้
ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง เครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์ส่งเสริมความ
                                                           
18 ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดทางสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์. โครงการส ารวจความคดิเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส 
เรื่อง ภารกิจร่วมของเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม : CSR และ Social Enterprises. 
19 เรื่องเดียวกัน 
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รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เน้นการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
analysis) ในการศึกษานี้ ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ     
  1.) การวิจัยเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ 
วารสาร บทความ เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เครือข่ายนโยบาย รวมไปถึงข้อมูล
จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดน่าน 2.) การวิจัยภาคสนาม (Field research) เป็นวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็น
ที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) ได้แก่ คณะท างานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐระดับนโยบาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวั สดิการสังคมแห่งชาติ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด 
เป็นต้น ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างในการศึกษา โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะ
เป็น ใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จะเป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วผู้ถูก
สัมภาษณ์ที่ได้รับการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นผู้แนะน าผู้ถูกสัมภาษณ์คนอ่ืนๆต่อไปเรื่อยๆจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และเพียงพอ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และอภิปรายผลต่อไป 
 

ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาเครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน จะพบกับข้อจ ากัดในการศึกษา คือ โครงการศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นโครงการที่เพ่ิงก่อตั้งในระยะเวลาไม่กี่ปี ท าให้ข้อมูลของโครงการที่ได้
อาจยังไม่เป็นผลส าเร็จ ประกอบข้อจ ากัดของหน่วยงานราชการที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการโอนย้ายหน่วยงาน
ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการ ท าให้ผู้รับผิดชอบที่มาแทนอาจไม่ได้เข้าใจบริบทของโคงการที่
ชัดเจน และการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากอาจไม่ได้พบ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 

ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
Word Business Council on Sustainable Development (WBCSD) (2015) ให้ความหมายว่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นความมุ่งหมายขององค์กรต่อการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการ
ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีจริยธรรม เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาเศร ษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนังงานตลอดจนชุมชนและสังคม (อ้างใน ศักดิ์ดา ศิริภัทร
โสภณ,2560) 

สถาบันไทยพัฒน์ ให้ความหมายว่า CSR เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social 
Responsibility หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึง
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ผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากร
จากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาจ านวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ รวมถึงงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ โดยพบว่า งานศึกษาของวรวุฒิ ไชยศร เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม 6 บริษัท กล่าวว่าในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทต้องด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่าบริษัทจะต้อง
ไม่เป็นภาระของสังคมและไม่สร้างความเสียหานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
บริษัทและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล (Sustainable CSR Model) สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ เรื่อง การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ 
ระยะที่ 1 : การศึกษาคุณลักษณะ องค์ประกอบ และเครื่องมือส าหรับการพัฒนา เป็นการศึกษาคุณลักษณะ
และองค์ประกอบของ CSR ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า การเสริมสร้างความยั่งยืน
ของธุรกิจอาจไม่ได้เกิดจากการผนวกกิจกรรม CSR เข้ากับกระบวนการภายในธุรกิจ แต่ต้องท าให้กิจกรรมนั้น
กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความคิด คิดต้องท าในระดับจิตส านึกของคนในองค์กร ท าให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร คือเน้นไปที่คนมากกว่ากระบวนการ  
แนวคิดกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองในรูปแบบเครือข่ำย  (Network  Governance)และกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือกันหลำยภำคส่วน (collaborative governance)  

Stephen Glodsmith and William D. Eggers (2004) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า โครงการ
ริเริ่มต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด าริให้มีข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวัดเป้าหมาย
ของผลงานได้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้ก าหนดโครงสร้างการไหลของ
สารสนเทศไว้ เป้าหมายบั้นปลายของการทุ่มเทด าเนินงานก็คือเพ่ือสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด เป็น
คุณค่าท่ียิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่าของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถท าได้ตามล าพังโดยปราศจากการ
ประสานความร่วมมือ  

จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552) กล่าวถึงการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
ภาครัฐ เป็นการด าเนินงานของภาครัฐที่สร้างคุณค่าทางสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
คุณค่าทางสังคมของประชาชนประกอบด้วย การให้บริการ (service) คุณภาพของการบริการ และความ
น่าเชื่อถือของกระบวนการและผลการบริการ  

การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐหรือกิจการสาธารณะให้บรรลุ
เป้าหมายในการตอบสนองต่อปัญหาและอ านวยประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ โดยอาศัยกลไกความสัมพันธ์ใน
แนวราบ และมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (Partnership) หรือเครือข่าย 
(Network) ครอบคลุมตั้งแต่การร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมไปถึงความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานในลักษณะตัดข้ามอาณาเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับตัวแสดงในภาค
ส่วนอื่น ๆ เช่น องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น ในงานศึกษาของศศิธร ทองจันทร์ เรื่อง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไทย กรณีศึกษาความร่วมมือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การท างานในลักษณะเครือข่ายเกิดขึ้นจากการประสาน



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

127 
 

บทบาทระหว่างทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและชุมชน และภาควิชาการ มีความสัมพันธ์เป็นไปแบบ
เกื้อหนุนพ่ึงพาอาศัยกันมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมาย 
โดยงานศึกษาของศิริรักษ์  สิงหเสม เรื่อง เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษา
เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ให้แนวคิดแบบเครือข่ายนโยบายไว้ว่า เพ่ือให้ตัวแสดงได้รับหน้าที่
ตามภารกิจที่ก าหนด โดยใช้ทรัพยากรเป็นเงื่อนไขหลักในการก าหนดบทบาทหน้าที่ตัวแสดง ตัวแสดงจะอยู่ใน
เครือข่ายโดยใช้การเจรจาหารือเป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดกิจกรรมการพึ่งพาอาศัยกัน ตัวแสดงต้องประสาน
นโยบายกันและมองเป้าหมายและสาระส าคัญของนโยบายแบบองค์รวมน าไปสู่การจัดการเดียวกัน ท าให้ตัวแสดง
รับรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ตลอด  ตัวแสดงจะเรียนรู้ที่จะปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับการ
ท างานร่วมกันน าไปสู่เป้าหมายในการจัดการร่วมกัน 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่งานศึกษาใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครัฐ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจในบริบทของการด าเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐจะเป็นไปในรูปแบบใด มีส่วนช่วยผลักดันการท างาน
ด้าน CSR ของ        ภาคธุรกิจอย่างไรจนก่อเกิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
โดยเลือกศึกษาจังหวัดราชบุรี หรือ ศูนย์ CSR@Ratchaburi เพราะเป็นจังหวัดน าร่องและเป็นจังหวัดเดียวที่
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-
2560) จนสามารถเป็นต้นแบบในการก าหนดรูปแบบและทิศทางการขับเคลื่อนให้แก่จังหวัดอ่ืนได้  และ
จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ถูกก าหนดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในเวลาต่อมา ประกอบกับเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่มีการจัดตั้งโรงงานงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในพ้ืนที่ โดยในจังหวัดมีเพียง 2 บริษัทที่ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในพ้ืนที่ จึงมี
ความน่าสนใจที่ว่าจังหวัดน่านสามารถจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นได้อย่างไร และมีการ
ด าเนินงานอย่างไร 

กำรขับเคลื่อนโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับสถานการณ์ของการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจนั้น การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นในรูปแบบกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือ การ
บริจาค กิจกรรมสังคมตลอดจนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะท้อน
การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อกีดกันทางการค้าในภาคเอกชนที่จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่สะท้อนปัจจัยอิทธิพลในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมอง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเป็นการเพ่ิมต้นทุนการด าเนินการ แต่ปัจจัยเ งื่อนไขทางการค้า 
โดยเฉพาะในการส่งออกและการเรียกร้องจากลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ และเน้นย้ าความส าคัญของวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจะให้ความส าคัญกับมิติของความคุ้มค่าเป็นอันดับแรก ขณะที่บริษัทมหาชนจะสะท้องถึงวิสัยทัศน์หรือกล
ยุทธ์องค์กรและภาวะผู้น าเป็นอันดับแรก ทั้งนี้การขับเคลื่อนในระดับสากลเพ่ือให้ตอบรับกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจมีความจ าเป็นและต้องท าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สะท้อนออกมาในมิติหลัก 2 มิติ คือ มิติที่ 1 องค์กรธุรกิจต้องได้รับการยอมรับจากสังคม การ
ท าความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่ถูกจะน ามายังการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากสังคม อัน
ได้แก่ การพ่ึงพาอาศัย เกื้อกูลกันและกัน และมิติที่ 2 ธุรกิจจะมีการเติบโตร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างยั่งยืน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2562) 
จากมาตรฐานและแนวปฏิบัติของสากลมาสู่การก าหนดนโยบายที่สอดรับของภาครัฐ และการบูรณาการความ
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ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง และภาคสังคมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
 

ภูมิหลังโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015) ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีการผลักดันให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ไว้ในวาระการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ เพ่ือจะได้
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)  
ภายหลังจากแผนงานดังกล่าวประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนของหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ.2553 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงาน
ปฏิบัติในการผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาอาเซียน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558  เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้ร่วม
รับรองเอกสารวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ซึ่งอยู่ภายใต้ “เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ โดยการปฏิบัติด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆนั้นต้องค านึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นให้ภาครัฐบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเร่งพัฒนาและยกระดับ
รากฐานสังคม ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการด าเนินงานเป็นระดับจังหวัด มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นผู้น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เพ่ือให้แต่ละจังหวัดมีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เนื่องจากแต่ละจังหวัดประสบปัญหาที่แตกต่างกัน  
กลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจสู่กำรปฏิบัติระดับจังหวัด 

ปี พ.ศ.2559 จังหวัดราชบุรี ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจจัดท า
โครงส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพ่ือสังคม มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีการบริการจัดการ
โดยภาคธุรกิจ และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีโครงสร้างองค์กรโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีตามค าสั่งจังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นกลไกใน
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรี กับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลไกการบริหารงานของโครงการเริ่มต้นจากการที่
ภาครัฐส ารวจข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัด 
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน โดยการสอบถามข้อมูลจากส านักงานธุรกิจการค้าจังหวัด 
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หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด และส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการบูรณาการจัดการกิจกรรมส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการแต่งตั้งคณะท างานโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้น าการขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
เพ่ือสร้างความรับรู้ และเกิดการตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคม เกิดการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และการ
สร้างคุณค่าทางจิตใจของตนเอง  

ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดนโยบายประจ าปี พ.ศ.2561 ตาม
นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ข้อ 5.1.9 การส่งเสริมพลังประชารัฐเพ่ือสังคม โดยก าหนดให้จังหวัดน่าน
ต้องจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ตามข้อ 3 ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดและจัดตั้งศูนย์ CSR ระดับจังหวัดเพ่ิมขึ้น จังหวัดน่านจึง
อนุมัติโครงการส่งต่อความรัก ด้วยส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูลขององค์กรภาคธุรกิจที่มีการด าเนินกิจกรรม CSR และส ารวจสภาพปัญหาในพื้นที่ เพ่ือให้องค์กร
ที่ประสงค์ด าเนินกิจกรม CSR ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เป็นรูปธรรม ก าหนดขอบเขตของศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่านให้รวมถึงวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรัฐวิสาหกิจ มีโครงสร้าง
คณะท างาน โครงสร้างองค์กรตามมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
น่านแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน เพ่ือก่อตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ด้วยกลไกของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อัน
ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ 

 
สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาภูมิหลังของร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการบริหารงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่ายโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ พบว่า 
โครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัด โดยมีภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุน ผลักดันโครงการ เป็นผู้ประสานงานในการท า Macthing ระหว่างผู้เดือดร้อนกับผู้ที่ต้องการใช้
ความช่วยเหลือ เนื่องจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พมจ.) มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่
ขาดแคลน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลขององค์กรธุรกิจในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
เดียวกันในการประสานงาน ในส่วนของภาคเอกชนเป็นผู้ที่ท าธุรกิจในพ้ืนที่นั้นๆจะเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ มี
การจัดตั้งคณะท างาน การประชุมร่วมกันถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจว่า เมื่อภาครัฐ
ประสานงานเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการท า CSR บริษัทหรือองค์กรใดมีความประสงค์จะเป็น
ผู้ลงมือท ากิจกรรม ทั้งนี้ การท า CSR จะอยู่ภายใต้ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง และ
ในส่วนของภาคประชาชน จะเป็นผู้ชี้เป้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ คนเดือดร้อน เป็นต้น ที่ต้องการให้ภาครัฐ
เข้ามาช่วยเหลือ ในบริบทของโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จึงเป็นการ
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เชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน โดยมีภาคประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือโดยการบริจาคเงิน หรือสิ่งของในพ้ืนที่เดิมๆ 
รวมถึงการด าเนินกิจกรรม CSR อ่ืนๆ การด าเนินงานของโครงการนี้จึงเป็นเหมือนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับ
ผู้รับที่ไม่สูญเปล่า อย่างน้อยจึงเป็นการท า CSR ที่เกิดผลดีกับประชาชนในพื้นท่ี เป็นความร่วมมือกันหลายภาค
ส่วนเกิดเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูลของประชาชนในพ้ืนที่ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานงาน จึงเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในจังหวัด 
 ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือของโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่านนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านอุปสงค์ และอุปทาน ส าหรับปัจจัยด้านอุป
สงค์ ได้แก่ การที่ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบาย และยุทธศาสตร์
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เกิดการผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาอาเซียน โดยให้องค์กรธุรกิจมุ่ง
ประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการด าเนิน
นโยบายและมาตรการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และประสานงานโครงการ จากนโยบายและมาตรการดังกล่าวประกอบกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ คือ ความต้องการความช่วยเหลือ หรือขาดแคลนของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งเงิน 
อุปกรณ์การเรียน บ้าน ถนนหนทางช ารุดเสียหาย เป็นต้น เนื่องจากหลายๆองค์กรภาคธุรกิจมีการท า CSR ใน
แต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ  รวมถึงการท า CSR ซ้ าซ้อน เช่น การ
บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับพ้ืนที่ขาดแคลน หลายครั้งที่ได้รับข้อมูลแต่เมื่อเดินทางไปถึงกับพบว่าข้อมูลที่ได้รับไม่
ตรงกับความเป็นจริง ชาวบ้านได้รับของบริจาคเต็มบ้าน เป็นต้น ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นส่วนเติมเต็มความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีการชี้เป้าของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นผู้แจ้งแก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการจัดท าข้อมูล ประกอบกับ
ภาคเอกชนที่ประสงค์ท า CSR ในพ้ืนที่นั้นๆสามารถด าเนินงานด้าน CSR ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 ส าหรับปัจจัยด้านอุปทาน กล่าวคือ รูปแบบความร่วมมือในแต่ละพ้ืนที่ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัด
ราชบุรี กับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่จังหวัดน่านเป็นรูปแบบความ
ร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดเป็นจังหวัดเล็กคุยกันง่ายๆตามบริบทของ
พ้ืนที่ มีการถ้อยทีถ้อยอาศัย การขอความร่วมมือต่างๆเป็นไปด้วยความสมัคร ใจ และมีความสัมพันธ์อันดี 
ประกอบกับคณะท างานรู้จักกันหมดทุกคน และในส่วนของทรัพยากรของตัวแสดง กล่าวคือ การด าเนิน
กิจกรรม CSR ของภาคเอกชน เป็นการด าเนินงานตามวิสัยน์ ภารกิจขององค์กร องค์กรใดมีความสนใจ และ
ความถนัดในการท า CSR แบบใดจะด าเนินกิจกรรมแบบนั้น เข่น บริษัทก่อสร้าง จะด าเนินการสร้างถนน สร้าง
ทางเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น 
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ควำม (ไม่) โรแมนติกของ “ไฟ จำก ฟ้ำ” ปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมเชิงนโยบำย:  
กรณีศึกษำ กำรเข้ำไม่ถึงไฟฟ้ำในต ำบลหนองตำแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์20 

 
บทคัดย่อ 

 
บทความนี้ ต้ องการศึกษาปัญหาการ เข้ า ไม่ถึ ง ไฟ ฟ้า  ( electricity inaccessibility)  ซึ่ ง เป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้ในฐานะ “สิทธิ” ของชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้ม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) เพราะการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึง
พลังงานไฟฟ้านี้เป็นผลมาจากข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างชุมชนกับศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ กองทัพบก 
ศูนย์การทหารราบให้เหตุผลที่น่าสนใจว่า หน่วยงานรัฐไม่จ าเป็นต้องให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ที่
ท าผิดกฎหมายจากบุกรุกที่ดิน สถานะของคนในพ้ืนที่ได้ถูกลดจากการเป็นพลเมืองที่มีสิทธิพึงได้รับบริการจาก
ภาครัฐมาสู่การเป็นผู้ที่ท าผิดกฎหมายที่ไม่สมควรเรียกร้องสิทธิและได้รับบริการสาธารณะ 

จากสถานการณ์และความจ าเป็นข้างต้นนี้กลุ่มชาวบ้านพ้ืนที่ได้ถูกผลักให้พ่ึงพาตนเองผ่านการใช้
พลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
แคมเปญ “ไฟ-จาก-ฟ้า” อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคนี้ “ถูกท าให้ไม่กลายเป็น
ปัญหา”ผ่านกระบวนการท าให้โรแมนติกน าเสนอภาพของการพ่ึงพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน แต่ในอีกทาง
หนึ่ง “ไฟ จาก ฟ้า” ก็อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคทางสังคมทางนโยบายที่ซึ่งประชาชนกลายมา
เป็นผู้แบกภาระด้วยตนเอง  

บทความชิ้นนี้จึงได้ใช้แนวคิด “ความเป็นธรรมทางสังคม” (social equity) ในการศึกษานโยบายว่า 
เพ่ือเน้นย้ าถึงสิทธิและเสรีภาพอันล่วงละเมิดไม่ได้ (inalienable rights) ของประชาชนที่ต้องรับรู้ในตลอดช่วง
ของกระบวนการนโยบาย และเพ่ือเน้นย้ าถึงที่มาความชอบธรรมของรัฐหรือเหตุผลในการมีอยู่ของรัฐตาม
ทฤษฎีสัญญาประชาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 อาจารย์ประจ าแขนงการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อีเมล: Thasita.sup@stou.ac.th 
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ค ำส ำคัญ ความเป็นธรรมทางสังคม การเข้าถึงไฟฟ้า สิทธิ พลังงานแสงอาทิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ 
The (not) Romantic of “Fai Jak Fah” Campaign: The Social Inequity in Policy: The Case 

study of Electricity (in)accessibility of Nongtatam subdistrict 
 

Thasita Supatanarungsan21 
 

Abstract 
 

 This paper studies the (in) accessibility of electricity in Nongtatam subdistrict, Prachuap 
Khiri Khan province applying social equity approach. In general, electrical access has been 
considered as right and one of primary public services which state is obligated to provide. 
However, the people of Nongtatam subdistrict have been excluded from the service due to 
the conflict with Thanarat Military Camp over the land ownership. Unfortunately, as a result 
of the administrative court’s judgement, the people were legally excluded from electricity. 
Their status as citizen, a right holder, were reduced to transgressor who do not deserve the 
public services. 
 As difficulty continues, the people were pushed to rely on themselves. The innovation 
of self-reliant solar energy has been introduced and executed by Nontatam Subdistrict 
Administration Organization (SAO) and the locals. In 2019, this project was rewarded “United 
Nations Public Service Awards” in Developing effective and responsible public instructions. In 
consequence of this credit, Nongtatam bitter-sweet experience has been publicly promoted 
as one of the main narrators in “Fai-Jag-Fah” [Energy-from-sky] campaign. In this campaign, 
their predicamental situation was commercialized and romanticized. This paper argued that 
this romanization depoliticized the problem of electricity (in) accessibility.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Lecturer in Department of Government, Faculty of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) E-
mail: Thasita.sup@stou.ac.th 
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บทน ำ 

 การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า (access to electricity) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการมาตรฐานขั้นต่ าของการด ารงชีวิตทางวัตถุนิยมที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน 
กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้าในที่นี้จึงไม่ใช่ “สิ่งฟุ่มเฟือย” แต่เป็น “สิ่งจ าเป็น” เพราะความเป็นอยู่ในโลกสมัยใหม่
นั้นการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญอย่างมากเพราะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกิจกรรม 
จากความส าคัญดังกล่าว องค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายการเข้าถึง
พลังงานไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเป็นธรรม มีการระบุให้การเข้าถึงไฟฟ้า คือ สิทธิพ้ืนฐานในการได้มาซึ่งมาตรฐาน
ของการด ารงชีวิต เช่น อังกฤษ บราซิล และแอฟริกา เป็นต้น (Tully, 2006, p. 31) และจากการส ารวจของ
ส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) พบว่า ใน ค.ศ. 2018 เป็นครั้งแรกที่จ านวน
ผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้มีจ านวนต่ ากว่า 1 ล้านล้านคน เป็นผลมาจากการขยายตัวของการเข้าถึง
พลังงานในเอเชียและแอฟริกา อีกทั้งสถานการณ์การเข้าถึงไฟฟ้าของไทยจากข้อมูลของธนาคารโลกยังระบุว่า
ไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนอัตราการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ 
ค.ศ. 2016 (World Bank, 2019) 

 อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของไฟฟ้าในฐานะสิ่งจ าเป็นและสถานการณ์การเข้าถึงไฟฟ้าที่ดีขึ้นข้างต้น
กลับ “ย้อนแย้ง” กับประสบการณ์ของชาวบ้านบ้านวังวน ต าบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 
400 ครัวเรือน (NongtatamSAO, 2019) ที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดจากการ “ถูกปฏิเสธ” การ
เข้าถึงไฟฟ้ามานานกว่า 60 ปี ด้วยสาเหตุเรื่องข้อพิพาทในที่ดินระหว่างชุมชนกับศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะ
รัชต์ กองทัพบกที่ 2 ด้วยเหตุนี้แม้ว่าชาวบ้านในพ้ืนที่จะตระหนักถึงสิทธิของพวกตนในการได้มาซึ่งการบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้เรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการขยายเขตติดตั้งเสาพาดสายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า แต่การด าเนินการดังกล่าวกลับถูกยับยั้ง
โดยศูนย์การทหารราบในฐานะที่เป็นผู้ถือสิทธิในที่ดิน เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านในพ้ืนที่นั้ น
ไม่ได้อ้างสิทธิเหนือที่ดินของชุมชนแต่พวกเขาเรียกร้องถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณะ 

กำรกลำยลงของผู้ทรงสิทธิ 

ความจ าเป็นในการเข้าถึงไฟฟ้าของคนในชุมชนที่ไม่สามารถประนีประนอมกับศูนย์การทหารราบได้
นั้นก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาของศาลปกครองตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด22 ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ได้ยื่นฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจ านวน 6 ราย คือ 1) กรมธนารักษ์ 2) กองทัพบก 3) ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และ 6) การประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตั้งไฟฟ้าและประปา และการที่

                                                           
22 โปรดดู ค าพพิากษาฎกีาที ่651/2553 และ 813/2556 
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ศูนย์การทหารราบในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 2 ปฏิเสธการขยายเขตปักเสาพาดไฟฟ้าระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่หมู่ 8 ต าบลหนองตาแต้มนั้นเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ตัวแทนชาวบ้านในฐานะผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีเนื่องจากกรรมสิทธิใน
ที่ดินเป็นคนละกรณีกับการได้มาซึ่งการเข้าถึงไฟฟ้าที่เป็นหน้าที่ของรัฐต้องจัดหาและให้บริการ 

 ... ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีและราษฎรหมู่ที่ 8 
ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กองทัพบก 
- ผู้เขียน) เป็นคนละกรณีกับกำรที่จะได้รับบริกำรไฟฟ้ำจำกทำง
รำชกำร อันเป็นสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่รัฐจะต้องเป็นผู้
ให้บริกำร ประกอบกับการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีมาตราการ
ทางกฎหมายที่ทางราชการพึงเลือกใช้ได้หลายวิธี (น. 14) 

(ตัวหนาโดยผู้เขียน) 

นอกจากนี้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมีต่อไปถึงการขัดขวางการปักเสาพาดสายไฟของศูนย์
การทหารราบว่าเป็นการขัดขวางการให้บริการไฟฟ้า 

... การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ศูนย์การทหารราบที่ไม่ยินยอมให้
มีการปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่หมู่ 8 ต าบลหนองตาแต้ม... 
เป็นกำรขัดขวำงกำรให้บริกำรของรัฐโดย ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย (น. 15) 

(ตัวหนาโดยผู้เขียน) 

และศาลปกครองได้มีค าพิพากษาต่อไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 5 ด าเนินการจัด
ให้มีการเข้าถึงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจากมีการขยายเขตวางเสาพาดระบบไฟฟ้า รวมทั้งห้ามมิ
ให้ศูนย์การทหารราบในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 2 ไม่อนุญาตและขัดขวางการเข้าไปขยายเขตปักเสาเพ่ือวางระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 อย่างไรก็ตาม ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ในฐานะผู้ที่ถูกร้องที่ 2 ได้ยื่นอุธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ข้อโต้แย้งที่ได้ยกขึ้นมาประกอบ คือ พ้ืนที่ดังกล่าวมีไว้เพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐ ทั้งเป็นพ้ืนที่
ฝึกของทหารราบซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในฐานะที่เป็น “ราชินีแห่งสนามรบ” และการที่เขตพ้ืนที่ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเป็นพ้ืนที่แคบที่สุดของประเทศ พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเป็นพ้ืนที่ล่อแหลมและอันตราย
ส่งผลต่อความมั่นคง นอกจากนี้ที่น่าสังเกตประการต่อมา คือ การที่ศูนย์การทหารราบได้โต้แย้งชาวบ้านว่า 
“ไม่ใช่ผู้ฟ้องร้อง” เพราะไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะชาวบ้านเป็น “ผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย” จึงไม่
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สมควรได้รับบริการตั้งแต่แรก การขัดขวางไม่ให้มีการขยายเขตปักเสาพาดระบบไฟฟ้าของศูนย์การทหารราบ
จึงเป็นการกระท าท่ีถูกกฎหมาย 

.....ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้บุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ...ผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงไม่ใช่ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนได้โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมาย 

....หน่วยงำนของรัฐจึงไม่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดหำไฟฟ้ำหรือน้ ำประปำให้แก่ผู้ที่บุกรุก... อีก
ทั้งการอ านวยความสะดวกดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้
ที่กระท าการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย...  (น. 19) 

(ตัวหนาโดยผู้เขียน) 

 และแม้ชาวบ้านในฐานะผู้ฟ้องคดีจะโต้แย้งโดย 1) ยืนยันหลักการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐว่าการกระท าของศูนย์การทหารราบเป็นการกระท าที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ ขัดต่อ
หลักการพ้ืนทางสังคม และเป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 2) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่นอกเหนือจากความ
มั่นคง เพราะพ้ืนที่ตั้งศูนย์การทหารราบครอบคลุมพ้ืนที่กว่าหมื่นไร่ ท าให้มีพ้ืนที่บางส่วนไม่ได้ถูกใช้ไปเพ่ือ
ประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ แต่มีการปล่อยให้เอกชนเช่าพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กล่าวอ้าง และ 3) การประกาศเขตปลอดภัยทางการทหารได้ทับซ้อนกับพ้ืนที่ท า
สวนท าไร่ของชาวบ้านที่มีการหักร้างถางพงก่อนที่จะมีการประกาศเขตปลอดภัย23 

ศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาข้อโต้แย้งทั้งสองฝ่ายแล้ว มีค าพิพากษา “ยกฟ้อง” โดยการที่ศูนย์
การทหารราบไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการขยายเขตปักเสาพาดระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นการ
กระท าท่ีมีเหตุผลและชอบด้วยกฎหมาย  

...แม้รัฐจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดให้มีไฟฟ้าหรือประปาซึ่งเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ ...(แต่) 
บุคคลย่อมอ้ำงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภำพของ
ตนได้เท่ำที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืน ...ฉะนั้น กำรใช้ของ
ผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ใต้กรอบของกฎหมำย กำรปักเสำพำดสำยไฟ...
เพื่อกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ..จึงกระทบต่อสิทธิกำรใช้ที่ดินของ
ผู้ถูกฟ้องท่ี 2 

                                                           
23 โปรดดู ค าพิพากษาฎีกาที่ 651/2553 และ 813/2556  
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...อีกทั้งผู้ถูกฟ้องที่ 2 ไม่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรจัดให้มีบริกำร
สำธำรณะแก่ผู้ที่เข้ำมำอยู่อำศัยในที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครอง
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญำต…  (น. 28-31) 

(ตัวหนาโดยผู้เขียน) 

แคมเปญ “ไฟ-จำก-ฟ้ำ” กับกำรถูกท ำให้ไม่เป็นปัญหำ 

 ผลจากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ใน พ.ศ. 2556 นี้ ชาวบ้านในพ้ืนที่กว่า 400 ครัวเรือน 
ต้องตกอยู่ใน “สภาวะจ ายอม” ต่อการถูกปฏิเสธการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนต้องเผชิญ
กับข้อจ ากัดที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงพลังงานไฟฟ้า (NongtatamSAO, 2019) ความมืดได้กลายมาเป็นอุปสรรค
ในการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานคนในชุมชน ในปี 
พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มในและชาวบ้านในพ้ืนที่จึงท างานร่วมกันเพ่ือผลักดัน
นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพ่ึงพาตนเอง โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ คือ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานเอกชนในการให้ความรู้และเซลล์พลังงาน รวมไปถึงมีการตั้งกองทุน
พลังงานทดแทนพ่ึงตนเองเพ่ือเปิดโอกาสในการเข้าถึงพลังงานให้แก่คนที่ยากจนในชุมชน ต่อมาโครงการ
ดังกล่าวได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติด้านการให้บริการสาธารณะ (United Nations 
Public Service Awards : UNPSA) ใน พ.ศ. 2562 (ไทยพีบีเอส , 2562) เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 7 ที่มุ่งเน้นการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืน (United Nations Thailand, 2015) 

 จากความส าเร็จข้างต้นนี้ พื้นที่ชุมชนหนองตาแต้มกับนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายมาเป็น 
“เรื่องเล่าหลัก” ของโครงการ “ไฟ จาก ฟ้า” โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กพพ.) ร่วมมือกับ
บริษัทด้านความบันเทิงขนาดใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด (ชนากานต์ ปานอ่ า, 2562) มีการ
ผลิตรายการเพลงเชิงสารคดีท่องเที่ยวที่มีเบิร์ด ธงไชย นักร้องชื่อดังเป็นผู้ด าเนินเรื่อง ประสบการณ์ของหนอง
ตาแต้มถูกฉายภาพให้เต็มไปด้วยความน่ายินดีและความโรแมนติก อย่างไรก็ตามแคมเปญที่ฉายภาพความโร
แมนติกนี้ได้ท าให้สิ่งที่เป็นปัญหาการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคนี้ “ถูกท าให้ไม่กลายเป็นปัญหา”ผ่านกระบวนการ
ท าให้โรแมนติกผ่านน าเสนอภาพของการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน  

มากไปกว่านั้นอาจกล่าวได้ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ “ไฟ จาก ฟ้า” สะท้อนอาจเป็น “ความไม่เสมอภาค
ทางสังคม” ทางนโยบายที่ซึ่งประชาชนกลายมาเป็นผู้แบกภาระด้วยตนเอง หรือคนเหล่านี้ “ถูกผลัก” ให้ต้อง 
“พ่ึงพาตนเอง” ผ่านพลังงานทางเลือก อีกท้ังการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่หนองตาแต้มแยังมีข้อจ ากัด
หลายประการ คือ มีความเข้มข้นของพลังงานต่ า และไม่มีความเสถียรเพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ส านัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มปป.) ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าการพ่ึงพาพลังงานดังกล่าวจึงไม่อาจ
สามารถเติมเต็มต่อมาตราฐานการด ารงชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างเพียงพอและเสมอภาค 
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ว่ำด้วยควำมเป็นธรรมทำงสังคม 

ผลจากค าพิพากษาของศาลสูงสุดใน พ.ศ. 2556 นี้ ท าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่กว่า 400 ครัวเรือนต้อง
อยู่ในสภาวะ “จ ายอม” จากถูกปฏิเสธการเข้าถึงไฟฟ้าอันมีสาเหตุเพราะคนเหล่านี้ถูกลดสถานะจากการเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิพึงได้รับบริการจากภาครัฐตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ที่ระบุว่า 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวยังให้ความส าคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ทางถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา สถานะของบุคคลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะและ
หลักประกันดังกล่าวนี้ได้สูญสลายไปเมื่อชาวบ้านได้กลายมาเป็น “ผู้กระท าผิดกฎหมาย” ที่ไม่สามารถอ้างสิทธิ
ในการได้มาซึ่งการรับบริการจากหน่วยงานรัฐดังที่ปรากฎในข้อโต้แย้งของศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ 

หากพิจารณาภายใต้มุมมองตามกรอบของกฎหมายแล้ว ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้นย่อม
ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่ในอีกด้านหนึ่งเราอาจต้องตั้งค าถามให้ไปไกลกว่าข้อถกเถียงด้านกฎหมาย โดยเฉพาะหาก
พิจารณาปัญหาด้วยสายตาของรัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) ซึ่งเป็นการผสานความเป็น
ศาสตร์และศิลป์ของการเมืองและการบริหารจัดการ Frederickson (1990, pp. 228-229) ระบุว่าการ
ท างานของของรัฐประศาสนศาสตร์ต้องตอบสนองต่อเสาหลัก 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ประสิทธิผล (efficiency) และความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) โดยสองเสาแรก คือ ประสิทธิภาพ
และความประหยัดเป็นเป้าหมายที่หยิบยืมมาจากศาสตร์ของการบริการจัดการ24 ส่วนเสาที่สาม คือ ความเป็น
ธรรมทางสังคม ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของความเป็นการเมือง และเสาที่สามนี้เองที่ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์
แตกต่างไปจากการท างานของเอกชน 

นอกจากนี้ รัฐประศาสนศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองผ่านการน านโยบายไปปฏิบัติ การท าหน้าที่ท า
ให้รัฐประศาสนศาสตร์ต้องอาศัยฐานความชอบธรรมจากการรับใช้ประชาชน (public servant) ความเกี่ยว
เนื่องกันระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับการเมืองที่ยึดโยงด้วยแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม เกิดข้ึนจาก
ฐานคิดเรื่อง “สัญญาประชาคม” (social contract) ที่ยืนยันถึงฐานความชอบธรรมของรัฐที่มาจากการ
ยินยอมของประชาชน หน้าที่ของรัฐจึงผูกพันกับประชาชนที่ต้องปกป้องและรักษาไว้ซึ่ง “สิทธิ” ของประชาชน 
กล่าวคือ สิทธิไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงแรงให้ได้มาอย่างมีความหมาย (Arendt, 
1951 อ้างใน Guy and McCandless, 2012, p. s9) และแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมในทางหนึ่ง
เป็นการยืนยันและรับประกันสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคนนั้นจะเป็นคนที่เสียประโยชน์ในสังคมก็ตาม กล่าวคือ  

                                                           
24 เป้าหมาย 2 ประการแรกของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้กลายมาเป็นเป้าหมายหลักที่ครอบง าการท างานของรัฐ
ประศาสนศาสตร์จากการที่มีความพยายามแยกศาสตร์ดังกล่าวออกจากการเมือง หรือความเป็นกลางทางการเมือง แต่ในเวลาต่อมาเกิดการวิจารณ์
ว่าการครอบง าดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่ เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความพยายามจากบรรดานักวิชาการจากการประชุม 
Minnowbrook ใน ค.ศ. 1969 เพื่อให้ความส าคัญของความเสมอภาคทางสังคม และนี่เป็นที่มาของยุครัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public 
Administration: NPA)  
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ข้อเรียกร้องให้น าแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมมาใช้ในการศึกษาและการท างานของรัฐประ
ศาสตร์นั้นเกิดขึ้นภายใต้บริบทของสหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 1960 ที่ต้องเผชิญกับปัญหารอยแยกทางสังคม 
(social cleavage) อันเกิดจากความขัดกันระหว่าง 2 สิ่ง คือ การด าเนินเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ต้องอาศัย
ความเหลื่อมล้ า (inequality) ในการอยู่รอด กับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับ
ความเท่าเทียมระหว่างบุคคล (equality) ภายใต้ความเท่าเทียมตามกฎหมาย (Guy and McCandless, 
2012, p. s5) หรือความเท่าเทียมทางโอกาสที่เอ้ือต่อการล่าฝันของคนอเมริกัน (Americans dream) ความ
ขัดกันระหว่างสองสิ่งนี้ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง “คนมี” และ “คนไม่มี” ที่ต้องเผชิญกับการไม่ถูกนับรวมให้
ร่วมฝัน ความขัดกันนี้ไปถูกแปรเปลี่ยนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากกลุ่มผู้คนที่เสียเปรียบในสังคม 
เช่น ผู้หญิง คนผิวสี เป็นต้น ผลของเหตุการณ์ท าให้เกิดความพยายามใช้แนวคิดเรื่อง “ความเป็นธรรมทาง
สังคม” เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียมดังกล่าว (Gooden, 2015, p. 372) 

ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการกระจาย-แจกจ่ายความยุติธรรม 
(distribution of fairness) ของกลุ่มคนที่เสียเปรียบในสังคมโดยค านึงถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของความ
เสียเปรียบดังกล่าว (Gooden, 2015, p. 373) ความเป็นธรรมทางสังคมจึงพุ่งเป้าหมายไปที่ปัญหา 
“ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียม” ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างความเสมอภาค (equality) และความ
เป็นธรรม (equity) เป็นสองค าที่มักถูกใช้สลับไปมา อย่างไรก็ตามสองค านี้มีความต่างที่ชัดเจน คือ ความเสมอ
ภาค (equality) จะมีลักษณะของความเหมือนกัน (one size fits all) เช่น การที่คนทุกคนความเท่าเทียมใน
สายตาของกฎหมาย ขณะที่ความเป็นธรรมไม่ได้มีนัยยะของความเหมือนกันดังกล่าว แต่ให้ความส าคัญกับการ
ท้าทาย “ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียม” ในสังคมโดยยึดโยงความส าคัญกับบรรดาผู้ที่เสียเปรียบใน
สังคม25 อีกทั้ง ความเป็นธรรมยังมีลักษณะของ “การทับซ้อน” (intersection) ระหว่างปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
เช่น เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น ศาสนา สถานะทางสังคมและสังคม เป็นต้น26 (Guy and McCandless, 2012, p. 
s10) ฉะนั้น หากพิจารณาในทางปฏิบัติแล้ว การได้มาซึ่งความเสมอภาคอาจเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายกว่าความเป็น
ธรรม  (Guy and McCandless, 2012, pp. s5 - s6) แต่นั่นก็ไม่สามารถปฏิเสธความส าคัญของความเป็น
ธรรมทางสังคมไปได ้

ความเป็นธรรมทางสังคมจึงมีความส าคัญอย่างมากกับรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่ต้องรับใช้
ประชาชน ทั้งส่วนการก่อร่างนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และให้บริการโดยค านึงถึงผู้ที่ได้รับกระทบและ
ผู้ที่เสียเปรียบในสังคม (Frederickson, 2010, Gooden, 2015, p. 377) จากกรณีการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของ
ชาวบ้านหนองตาแต้มจากการถูกปฏิเสธสิทธิในการรับบริการสาธารณะที่พึงได้จากรัฐภายใต้ข้อโต้แย้งว่าการที่
ชาวบ้านรุกล้ าพ้ืนที่ของค่ายธนะรัชต์เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ชาวบ้านจึงไม่มีสามารถอ้างสิทธิเพ่ือขอรับ

                                                           
25 เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรียนของที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ในสายตาของความเสมอภาคอาจท าได้โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าศึกษา
เหมือนกันทุกคนโดยอาจไม่ค านึงถึงอุปสรรคทางภาษา แต่ในสายตาของความเป็นธรรม เด็กคนดังกล่าวจ าต้องได้รับการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เขาพูด
ภาษาไทยได้และเข้าใจการเรียนการสอนทัดเทียมกับนักเรียนคนอื่น 
26 เช่น ปัญหาการเข้าเข้าโรงเรียนของลูก “แรงงานข้ามชาติ” ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ สะท้อนถึงความทับซ้อนกันระหว่างปัญหาความไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเช้ือชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

140 
 

บริการดังกล่าวได้ และแม้ว่าชาวบ้านและ อบต. หนองตาแต้มจะเยียวยาตนเองเบื้องต้นด้วยการพัฒนา
โครงการพลังงานทางเลือกในชุมชนก็ตาม แต่จากความยากล าบากกว่า 60 ปีของชาวบ้านที่ไม่สามารถใช้
ไฟฟ้าได้นั้นท าให้เกิดค าถามว่า อะไรคือหน้าที่ของรัฐที่พึงกระท าเพ่ือรับประกันสิทธิของประชาชน 

กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำในฐำนะ “สิทธิ” 

การเข้าถึงไฟฟ้า (access to electricity) หมายถึง การที่สามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างที่
เกิดขึ้นจากการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่การเข้าถึงไฟฟ้าโดยตัวมันเอง (Tully, 2006) เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กันว่าการเข้าถึงไฟฟ้ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ในบริบทของความเป็นอยู่
แบบสมัยใหม่ การเข้าถึงไฟฟ้าจึงเป็น “สิ่งจ าเป็น” ไม่ใช่ “สิ่งฟุ่มเฟือย” จึงมีความพยายามขยายการเข้าถึง
ไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเป็นสากลตามที่ระบุในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goal: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations Thailand, 2015) อย่างไรก็ตามมีการถกเถียง
ต่อไปว่า การเข้าถึงไฟฟ้าควรถูกนับว่าเป็น “สิทธิ” หรือไม่ และหากนับว่าเป็นสิทธิควรเป็นสิทธิแบบใด 
(Löfquist, 2019, p. 1) และไปไกลได้ถึงสิทธิมนุษยชนหรือไม่ (Tully, 2006, p. 1) 

จากประโยชน์ที่กว้างขวางจากการเข้าถึงไฟฟ้า ท าให้เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงการมีชีวิตอยู่ใน
สังคมสมัยใหม่โดยปราศจากไฟฟ้า แม้จะมีผู้วิจารณ์ว่าการเข้าถึงไฟฟ้าอาจไม่ได้มีส่งผลต่อการอยู่รอด
เช่นเดียวกับการได้มาซึ่งอาหารและน้ า แต่ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) ได้จัดความส าคัญของการเข้าถึงพลังงานเทียบเคียงกับน้ าและอาหาร  

มนุษย์ย่อมมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าถึงไฟฟ้า
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิด “สมรรถภาพของมนุษย์” 
(Capabilities Approach) ของ Amartaya Sen และ Martha Nussbaum คือการตระหนักถึงเสรีภาพของ
ผู้คนในการเลือกว่าจะเป็นและท าอะไร เสรีภาพที่จะใช้ศักยภาพของผู้คนนี้เองจะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์ทุกคนควร
มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี รัฐจึงควรท างานเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการด ารงชีวิตและปรับปรังคุณภาพชีวิตของผู้ คน 
(ความเหลื่อมล้ าฉบับพกพา, 2017) 

ฉะนั้น เมื่อเราพูดถึงความยากจน ความยากจนจึงไม่สามารถวัดจากเพียงฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความมั่งค่ัง แต่ความยากจนในแนวคิดเรื่องสมรรถภาพของมนุษย์หมายถึงการลิดรอนเสรีภาพที่จะใช้สมรรภาพ
ของผู้คน (ความเหลื่อมล้ าฉบับพกพา, 2017) “ความยากจนทางพลังงาน” (energy poverty) จากการถูก
ปฏิเสธในการเข้าถึงไฟฟ้าของชาวบ้านในหนองตาแต้ม นอกจากจะเป็นปัจจัยที่ท าให้พวกเขายากจนใน
ความหมายทางเศรษฐกิจแล้ว ยังนับว่าเป็นความยากจนทางโอกาสในความหมายที่พวกเขาถูกลิดรอน
สมรรถภาพของมนุษย์และสิทธิในการพัฒนา (right to development) เพราะการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าส่งผลอย่าง
มากต่อผู้คนที่เปราะบางในสังคม เช่น ผู้หญิงที่มักมีปัญหาด้านสุขภาพจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ และเด็กเพราะการ
ไม่มีไฟฟ้าใช้ย่อมกระทบต่อโอกาสทางการศึกษา (Tully, 2006) 
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การเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงานจึงควรถูกนับรวมว่าเป็น “สิทธิ”27 และควรได้รับการยอมรับในระดับ
ของ “สิทธิมนุษยชน” ที่ไม่ได้ถูกจ ากัดไว้เพียงแค่ประชาชนภายในรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้นเพ่ือตอกย้ าถึง
ความส าคัญของสวัสดิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นวิธีการส าคัญและเป็นเงื่อนไขทางวัตถุที่จะน าไปสู่
การได้มาซึ่งสิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย (Löfquist, 2019) การเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีความ
เสถียรอย่างไฟฟ้าไม่ควรถูกเหมารวมว่าเป็น “สิ่งฟุ่มเฟือย” หรือของทั่วไปที่ผู้คนในสังคมที่พัฒนาแล้วใช้อย่าง
ไม่รู้ค่า แต่การเข้าถึงพลังงานควรถูกนับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับการปกป้องและเคารพในทุกสถานการณ์
ทั้งในยามสงบและยามสงคราม (Ngai, 2012) 

อย่างไรก็ตาม จากกรณีของหนองตาแต้มที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงไฟฟ้าจากสาเหตุเรื่องการ
กรรมสิทธิ การท าผิดกฎหมายนั้นสามารถใช้เพ่ือปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิในการได้รับการบริการจากภาครัฐ
หรือไม่นั้น อาจสามารถเทียบเคียงได้กับสถานการณ์การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสลัมซึ่งมีปัญหา
เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ซิ งห์และคณะ (Singh, Wang, Mandoza, & Ackom, 2019)  ศึกษาการเข้ า ไม่ถึ ง ไฟ ฟ้า อัน
เนื่องมาจากขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในประเทศที่ยากจนและก าลังพัฒนา 7 ประเทศ และคาดการณ์ว่า 
80 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ในประเทศเหล่านี้จะเป็นพ้ืนที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่ง
เกินกว่าความสามารถที่รัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติจะขยายสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับได้ทัน ผู้คนกลุ่มนี้ต้อง
เผชิญกับปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสารณูปโภคอันเนื่องมาจากการไม่มีซึ่งสิทธิในที่ดิน  

ข้อเสนอที่ส าคัญของการศึกษานี้ คือ ประการแรก การเข้าถึงไฟฟ้าควรถูกให้ความส าคัญในฐานะสิทธิ
มนุษยชน และควรมีแนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่าการข้อจ ากัดทางกฎหมาย กล่าวคือ รัฐออกเอกสารเพ่ือให้
บริการไฟฟ้าได้โดยที่ไม่กระทบกับกรรมสิทธิที่ดิน (Singh et al., 2019, p. 342) และประการสุดท้ายต้องให้
ความส าคัญกับ “การเป็นส่วนหนึ่งในสังคม” (social inclusion) ของบรรดาผู้คนในสลัมที่มีสถานะของความ
เป็นชายขอบแม้จะอยู่ในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลาง คือ ไม่ปฏิเสธหรือละเลยสิทธิที่พวกเขาพึงได้และนับรวมว่าคน
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม 

ควำมขัดกันของคุณค่ำและรัฐรำชกำรไทย 

 หากเทียบเคียงกับกรณีศึกษานี้กับกรณีของหนองตาแต้มจะพบกับค าถามส าคัญ คือ เพราะเหตุใด
สถานการณ์ของการไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าของชาวบ้านกลับกลายมาเป็นประเด็นฟ้องร้องในศาล และการ
แก้ไขปัญหานั้นมีโอกาสที่จะมีแนวทางที่ยืดหยุ่นมากไปกว่าข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือไม่ ซ้ าร้ายไปกว่านั้นคือ
กลุ่มชาวบ้านหนองตาแต้มพยายามที่จะไปพูดคุยกับตัวแทนของศูนย์การทหารราบ แต่กลับเกิดปัญหา

                                                           
27 Burgess และคณะ (2019) โต้แย้งว่า บรรทัดฐานทางสังคมที่ให้สิทธิในการเข้าถึงไฟฟ้าจะกลายมาเป็นภาระของรัฐที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและ
กลายเป็นขอ้จ ากัดต่อการขยายพื้นทีจ่ าหน่ายไฟฟา้ ทั้งนี้ การให้นิยามการเข้าถงึไฟฟ้าในฐานะสิทธิของผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าทุกคนนั้นจะ
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรี แต่สิทธิดังกล่าวหมายถึงผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าถึงไฟฟา้ได้อย่างสมเหตุสมผล คือ มีราคาที่
สมเหตุสมผล 
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เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งนายทหารที่รับผิดชอบตลอดอยู่ตลอดท าให้ไม่มีความต่อเนื่องใน
ประเด็นที่พูดคุย สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงการที่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถูกให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นปัญหาก็เป็นได้ 
ข้อสังเกตอีกประการ คือ และการที่คนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการต่อสู้กับศูนย์การทหารราบจากกรณีเรื่องกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แต่เป็นสิทธิในการได้รับบริการจากภาครัฐยิ่งกลายมาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง “การมองเห็น” บรรดาชีวิตของ
ผู้คนจากสายตาของรัฐหรือไม่ รวมไปถึงแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมที่ให้ความส าคัญกับการตระหนัก
ถึงบรรดาผู้ที่เสียเปรียบถูกน ามาปรับโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้านรัฐประศาสนศาสตร์และกระบวนการนโยบาย
สาธารณะมากเพียงใด  

อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของหนองตาแต้มก็ได้สะท้อนถึงความ
เหนือกว่าของชุดคุณค่าบางประการในสังคมไทย กล่าวคือ ท างานของระบบราชการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะนั้นมีความซับซ้อนแตกต่างจากองค์กรเอกชนที่มีเป้าหมายเพ่ือองค์กรเท่านั้น (Hoggett, 2006, p. 
175) แต่การท างานระบบราชการและนโยบายสาธารณะคือพ้ืนที่ของการช่วงชิง (contested space) ที่เต็ม
ไปด้วยการขัดแย้งกันระหว่างชุดคุณค่า (completing value) ของตัวแสดงต่าง ๆ (Frederickson, 2010)  

ฉะนั้น จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นกลางทางคุณค่า (not value neutral) เพราะการตัดสินใจและการ
ไม่ตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นย่อมสะท้อนถึงการเลือกรับและกดทับชุดคุณค่าอยู่เสมอ  ในทางอุดมคติแล้วนั้นการ
ตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจของรัฐนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับความเป็นธรรมทางสังคม แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนถึงความเหนือกว่าของคุณค่าของความมั่นคงที่ความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ถูก
นับรวมไว้ด้วย โดยเฉพาะหากพิจารณาถึงบริบทของสังคมไทยที่การเมืองถูกครอบง าด้วยระบบราชการ 
(bureaucratic polity) ที่การเมืองถูกครอบง าด้วยระบบราชการเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งการที่กองทัพได้
กลายมาเป็นตัวแสดงทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างมากในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมามีส่วนส าคัญท าให้เกิด
การการครอบง าทางอ านาจของระบบราชการต่อการด าเนินนโยบายสาธารณะและรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้
บริบทสังคมการเมืองที่ถูกครอบง าด้วยระบบราชการอย่างยาวนานเช่นนี้ย่อมต้องส่งผลต่อสถานะของ
ประชาชนผู้ทรงสิทธิ เพราะความชอบธรรมทางการเมืองจากที่มีประชาชนเป็นแหล่งอ้างอิง กลับถูกพรากไป
โดยการท ารัฐประหารที่กินเวลายาวนากว่า 10 ปีที่ผ่านมา 

บทส่งท้ำย 

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2427 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) เป็นเวลากว่า 136 ปี (เว็บ
ความเหลื่อมล้ าฉบับพกพา, 2017) แต่ปัญหาการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าใช้ก็ยังคงเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน ปัญหา
การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของหนองตาแต้มสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาดังกล่าวในลักษณะที่การเข้าไม่ถึงไฟฟ้านั้น
ไม่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์เรื่องของความไกล แต่กลับฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมทาง
สังคมที่ถูกผลิตซ้ าผ่านการด าเนินนโยบาย กรณีที่คล้ายคลึงกันนี้ คือ ชุมชนบ่อแก้ว จังหวัดชัยภูมิ ที่ถูกปฏิเสธ
การเข้าถึงไฟฟ้าปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซ าผักหนามซึ่งถูกใช้ประโยชน์โดย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) และในที่สุดมีค าตัดสินศาลฎีกาให้ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว (เครือข่าย
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ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, 2562) และหลังจากการประกาศใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าตามค าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังมีอีกหลายกรณีที่เผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ การศึกษาปัญหาการเข้าไม่ถึง
ไฟฟ้าของหนองตาแต้มจึงเปรียบได้กับเป็นยอดของภูเขาน้ าแข็ง การมองเห็นแต่เพียงความส าเร็จและความโร
แมนติกของแคมเปญ ไฟ-จาก-ฟ้า จึงเป็นการเพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เกิดข้ึน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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บทความนี้วิเคราะห์บทบาทที่เป็นจริงของการบริหารราชการส่วนกลางภายใต้โครงสร้างการบริหาร

ราชการแผ่นดินของไทย โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยพบว่าการ
พิจารณาโครงสร้างการบริหารราชการผ่านโครงสร้างทางการที่วางกรอบโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่เพียงพอต่อการอธิบายการขยายตัวของราชการส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รูปแบบ
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางเข้าไปในพ้ืนที่ภูมิภาคมีจ านวนมากขึ้น 
ซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ท าให้การ
บริหารปกครองในพ้ืนที่นอกศูนย์กลางมีลักษณะทับซ้อนและยุ่งเหยิง ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบทความนี้เน้นอธิบายการขยายตัวของของหน่วยงานส่วนกลางที่ไป
จัดตั้งส านักงานเพ่ือให้บริการในระดับพ้ืนที่ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพบว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคมีจ านวน
มากกว่าส่วนราชการภูมิภาคหลายเท่าตัว มีรูปแบบการท างานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ มีการ
พ่ึงพิงกันเป็นครั้งคราว ปราศจากโครงสร้างที่เป็นทางการ 
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ABSTRACT 
 

 This article analyzes the actual role of the Central Administration under Thailand’s 
administrative structure. By using policy analysis framework to analyze the relationship 
between government agencies,  it has been found that considering public administration 
structure through official instrument, forming by State Government Administration Act   
 The pattern of Government in Thailand has established many regional offices of the 
Central Administration, creating duplication to the mission of the state, and the unity of area 
management. Governacing in sub-national governance is overlapping and duplication, effecting 
the relationship between Central Administration and Provincial Administration.    
 This article focuses on the expansion of the Central Administration, establishing office 
to provide services as the field agencies of the Ministry of Digital Economy and Society, and 
The Ministry of Natural Resources and Environment, also found that many of the Central 
Administration offices established in regional are greater in number than Provincial 
Administration, and the pattern of working as intergovernmental network, depending on each 
other from time to time, without formal structure. 
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บทคัดย่อ 

 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขา
บรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง โดยด าเนินการศึกษาจากข้อมูลแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิง
ลึกนักวิชาการหรือปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ ตลอดจน
ประชาชนและผู้แทนจากองค์กรชุมชนจ านวน 175 คน การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการที่ดินท ากิน การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้น าท้องถิ่น
และผู้น าท้องที่ ประชาชนและผู้แทนจากองค์กรชุมชนจ านวน 17 ครั้ง รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่  

จากการศึกษาพบว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการเข้ามาจับจองที่ดินของประชาชนเพ่ือท ากินและอยู่อาศัย  และอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล
ของประชาชน ต่อมาภาครัฐได้เข้ามาด าเนินการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของการก าหนดเป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ที่ซึ่งไม่ได้ด าเนินการส ารวจและก าหนดแนวเขตอย่างชัดเจน จึงก่อให้เกิดการทับซ้อนกับที่ท ากินและที่
อยู่อาศัยของประชาชน และน ามาสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินจะต้องน าไปสู่การเกิดดุลยภาพของ
แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการที่ดินท ากินโดยมุ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และความคงอยู่แห่งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที ่
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ABSTRACT 
 

 This article aims to show Arable land problems in Banthat Range  Phatthalung Province 
Area. This study was conducted by reviewing related literatures, conducting deep interview 
with scholars and local philosophers, government officials and forestry officers, local leaders 
and chiefs along with local residents and community organization representatives with 175 
participants, unofficially interview with some individuals related with land conflict problems, 
27 meetings with participation of government officials and forestry officers, local leaders and 
chiefs, local residents and community organization representatives, including participatory 
observation in the area. 
 To show that Arable land problems in Banthat Range  Phatthalung Province Area was 
started from the entry occupy land by local people to arable and living land,that lived and 
was bound balanced well with the forest. Then, the government took the action to manage 
the lands by forest conservation which was not clearly explored and determined boundary 
line, led to the overlapping with local people’ arable and living land and inevitably brought 
about land conflict problems between government, residents and community organizations. 
Solution to Arable land problems lead to balanced problem solving and Arable land 
management. The most important thing is that this model has to take the abundance of 
forests and the persistence of the way of life of local residents in the area into consideration. 
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บทน ำ 
 พ้ืนที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นเป็นอีกหนึ่งที่ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการที่ดิน
จากการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างสิทธิในฐานะพลเมืองของประชาชนและสิทธิชุมชนขององค์กรชุมชนกับอ านาจรัฐ
ตามกฎหมายของภาครัฐจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งการบริหารจัดการที่ดินระหว่างภาคประชาชนและองค์กร
ชุมชนกับภาครัฐ เนื่องจากพ้ืนที่ป่าแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งต้นน้ าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงมีก่อตั้งชุมชนต่าง ๆ ขึ้นในพ้ืนที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขต จังหวัดพัทลุงและมีการด าเนินชีวิตของประชาชนที่พ่ึงพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ใน
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุคแรก ๆ เป็นการเข้าแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือจับจองที่ดินท าไร่
ปลูกข้าวและพืชผักต่าง ๆ พร้อมทั้งท าสวนปลูกผลไม้และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ต่อมาเม่ือจ านวนผู้คนเพ่ิมมากขึ้นจึง
ได้มีการขยายบ้านเรือนและเกิดการขยายตัวของชุมชนจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยกระแสแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐจึงเข้ามาด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ พ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัด
พัทลุงปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ จึงเกิดการปลูกยางพาราขึ้นในพ้ืนที่แต่การปลูกยางพาราใน
ช่วงแรกนั้นเป็นการปลูกยางพาราร่วมกับพืชชนิดต่าง ๆ ในลักษณะของป่าสมรม แต่เมื่อยางพารากลายเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญการปลูกยางพาราร่วมกับพืชชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของป่าสมรมได้ผลผลิตของยางไม่ดี
เท่าที่ควร ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางพาราจากรูปแบบป่าสมรมมา
เป็นการปลูกยางพาราในรูปแบบพืชเชิงเดี่ยวและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกยางสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราด้วยการอนุญาตให้มีแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมโดยไม่ได้มีการควบคุมอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งก าหนดพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 ขึ้น จึงก่อให้เกิดการแผ้วถาง
ท าลายพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกจ านวนมาก ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว น ามาสู่การเกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่  

ทั้งนี้เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์และจ ากัดการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ภาครัฐจึงเข้ามาด าเนินการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ด้วยการก าหนดให้พ้ืนป่าสงวน ตาม
ความในมาตราที่ 10 และมาตราที่ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ก าหนดให้เป็น
พ้ืนป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตราที่ 5 และมาตราที่ 6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 และต่อมาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาบรรทัดในบางส่วนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตาม 
อาศัยตามความมาตราที่ 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และก าหนดให้ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งไม่ได้ด าเนินการส ารวจและก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่อย่างชัดเจน การก าหนด
เขตพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติที่พัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขต
อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านั้นทับซ้อนที่ท ากินและอยู่อาศัยของประชาชนจึงส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินต้องกลายเป็นกลุ่มคนที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้และอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่า
ไม้อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ได้อยู่อาศัยและท ากินมาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาด าเนินการบริหารจัดการที่ดิน  
 การบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงตามแนวทางของภาครัฐนั้นได้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งไม่สามารถด ารงชีพตามวิถีของระบบการท าสวนยางได้อย่าง
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ปกติ รวมทั้งถูกจับกุมด าเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มภาคประชาชนและขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐลงมา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและน าไปสู่ความยั่งยืน
ในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาความความขัดแย้งด้านที่ดินในพ้ืนที่ ประกอบกับการด าเนินการของ
ภาครัฐมุ่งบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกท้ังนโยบาย
และแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนขาดการค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่และ
ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งถิ่นฐานและชุมชน จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการบริหาร
จัดการที่ดินได้อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกั บภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการที่ดินและ
ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในเขตจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนได้นั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและ
ท าความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ 
วิธีกำรศึกษำ 
 บทความเรื่องปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นใช้
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการพรรณนาเชิงเนื้อหาเพ่ือสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงสภาพของปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่ แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  

1. การศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพของการบริหารจัดการที่ดิน 
ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดิน รูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน 
ตลอดจนปัญหาและผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเป็นการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาด้วยรูปแบบการสังเกต การเข้าร่วมประชุมและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ ตลอดจนการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการที่ดินและการ
บริหารจัดการที่ดินท ากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 

3. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบไป
ด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการที่ดินและรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัด
พัทลุง จ านวน 175 คน 

4. การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของการจัดประชุมระดมความคิดและเวทีสาธารณะใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นการด าเนินการจัดประชุมภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและเสนอรูปแบบในการ
บริหารจัดการที่ดินที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและน าไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง จ านวน 17 ครั้ง 
ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 175 คนและ
การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 17ครั้ง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมและท ากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ พบว่าการบริหารจัดการที่ดินและ
น าไปสู่การเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง โดยจุดเริ่มต้อน
ของปัญหานั้นเกิดข้ึนจากการเข้ามาจับจองที่ดินของของภาคประชาชนด้วยการเข้ามาแผ้วถางพ้ืนที่ป่าที่มีความ
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อุดมสมบูรณ์เพ่ือท ากินและอยู่อาศัยตามวิถีของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและต่อมามีการบุกรุกแผ้วถาง
พ้ืนที่ป่ามากขึ้นเมื่อภาครัฐส่งเสริมการท าสวนยางพาราด้วยการปลูกในรูปแบบพืชเชิงเดี่ยวตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ปี พ.ศ. 2503 จากความผิดพลาดเชิงนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการปลูก
ยางพาราเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการท าลายพ้ืนที่ป่าไม้อย่างมหาศาล จึงพยายามด าเนินการ
นโยบายแก้ไขปัญหาเพ่ือจ ากัดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์ไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยการ
ก าหนดให้พ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตป่าสงวน เขตป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่
การก าหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า 
ซึ่งน ามาสู่ปัญหาเพ่ิมเติมเนื่องจากเกิดและการทับซ้อนกับพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งที่
เป็นที่ดินเดิมและที่ดินบุกรุกใหม่จากการส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราของภาครัฐ พร้อมทั้งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน อีกท้ังแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นก็ไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน จึงน าไปสู่การเกิดการอ้างสิทธิ์
แห่งความชอบธรรมระหว่างสิทธิความเป็นพลเมืองของประชาชนน าไปสู่การรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนใน
ฐานะของผู้ซึ่งได้ท าการจับจองและครอบครองที่ดินเพ่ือท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนกับอ านาจรัฐตามกฎหมาย
ของภาครัฐในการบริหารจัดการที่ดิน ทั้งนี้เมื่อมุมมองในการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมีความต่างกันโดยต่างฝ่ายต่างอ้างในความชอบธรรมของสิทธิลอ านาจที่พึงมี
จึงน าไปสู่การเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ดินขึ้นและพัฒนาความรุนแรงมากระทั่งปัจจุบันที่ไม่สามารถหาจุด
สมดุลในการจัดการที่ดินและบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ได้ 
 กำรบริหำรจัดกำรที่ดินของภำคประชำชน 
 ส าหรับการบริหารจัดการที่ดินของภาคประชาชนในพ้ืนที่นั้นเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงด้วยการเข้ามาแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์หรือพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี
ความเสื่อมโทรมเหมาะส าหรับการตั้งถิ่นฐานและท ากิน น าไปสู่การจับจองที่ดินเพ่ือใช้ในการท าไร่และท าสวน
ในลักษณะของป่าสมรมเพ่ือการด ารงชีพมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพากับผืนป่าและอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างสมดุล แสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนแถบเชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 
ในช่วงแรกไม่ก่อให้เกิดบุกรุกและท าลายผืนป่าแต่เป็นการเข้ามาท ากินและอยู่ร่วมกับผืนป่าอย่างถอยทีถอย
อาศัยต่อกันบนพ้ืนฐานแห่งวิถีและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ร่วมกับป่า ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนใน
ชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงและเปลี่ยนสายพันธ์ยางพาราเดิมซึ่งให้ผลผลิต
ไม่ดีเท่าที่ควรมาเป็นปลูกยางพาราพันธ์พ้ืนเมือง แต่รูปแบบและวิธีการปลูกยางพาราก็ยังคงเป็นลักษณะของ
ป่าสมรมด้วยการน าต้นยางพาราไปปลูกร่วมพืชชนิดอ่ืน ๆ ตามวิถีแห่งการอยู่ร่วมกับป่าส่งผลให้การปลูก
ยางพาราไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิม แต่เป็นการปลูกตามวิถีดั้งเดิมท าให้ได้ผลผลิต
ยางพาราไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อผลผลิตยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ยางพารามีราคาที่สูง เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศหน่วยงานภาครัฐโดยรัฐในขณะนั้นจึงเข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ภาคใต้ให้ขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราเพ่ิมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ใน
การปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าเพ่ือจับจองและปลูกยางพาราใน
ขณะนั้นไม่ผิดกฎหมายและสามารถท าการแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างอิสระตามศักยภาพของประชาชน แต่
หลังจากปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ขึ้นโดยก าหนดว่าป่าคือที่ดินที่ยังมิได้
มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ส่งผลให้การบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการปลูกยางพาราและท ากินหรืออยู่
อาศัยไม่สามารถด าเนินได้และต้องยุติการบุกรุกป่าไม้ ส่งผลให้ประชาชนที่ท ากินและอยู่อาศัยพ้ืนที่นั้นได้ท ากิน
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และอยู่อาศัยในพ้ืนที่เดิมซึ่งได้แผ้วถางและบุกรุกแผ้วถางที่ดินมาก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีการ
ลักลอบแผ้วถางและบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมเติมบ้าง ต่อมาภาครัฐก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการปลูก
ยางพาราและพัฒนาสายพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตมากกว่ายางสายพันธุ์พ้ืนเมืองเดิมที่ประชาชนปลูกอยู่ พร้อม
ทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางพาราจากแบบป่าสมรมมาเป็นการปลูกยางพาราแบบสวนยางพารา การ
ปลูกยางพาราของประชาชนในพ้ืนที่ไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ราบหรือพ้ืนที่ลาดเชิงเขาจึงเปลี่ยนไปและมุ่งพัฒนาการ
ปลูกยางพาราไปเป็นการปลูกแบบเชิงเดี่ยวตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ปี พ.ศ. 
2503 โดยส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการ
ด าเนินการจัดสรรทุนสงเคราะห์การท าสวนยางให้กับประชาชนที่ปลูกยางพาราและสนใจที่จะปลูกยางพารา 
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางตามนิยามที่ว่าสวนยางคือที่ดินปลูกต้นยาง
เนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่ แต่ละไร่มีต้นยางปลูกไม่น้อยกว่าสิบต้นและโดยส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น 
รูปแบบการปลูกยางพาราต้องเป็นระเบียบ มีการจัดวางระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวที่แน่นอนและ
ปลูกในรูปแบบของพืชเชิงเดี่ยวตามหลักการของกรมการเกษตร ส่งผลให้วิถีแห่งการพ่ึงพาและอยู่ร่วมกับผืนป่า
ของประชาชนในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการปลูกพืชในลักษณะของป่าสมรมก็สูญหายไปในที่สุด 
เพียงเพ่ือจะต้องด าเนินการปลูกยางพาราให้สอดคล้องกับข้อบังคับและแนวทางการส่งเสริมของหน่วยงาน
ภาครัฐและข้อมูลตามหลักวิชาการเกษตรที่ขาดการศึกษาบริบทของสังคมและไม่ค านึงถึงวิถีชีวิตของประชาชน
และความเหมาะสมของพ้ืนที่ จากการปรับรูปแบบการปลูกยางจากยางพาราพันธุ์พ้ืนเมืองไปสู่การปลูก
ยางพาราสายพันธุ์ใหม่ตามกระแสของการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางพาราไปตามข้อก าหนดของการรับเงินสงเคราะห์การท าสวนยางจากกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางและตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ปีพุทธศักราช 2503 ที่
มองว่าสวนยางพาราในประเทศไทยส่วนมากเป็นสวนเก่าและเป็นยางที่มิใช่ยางพันธุ์ดีเป็นเหตุให้การผลิตยางไม่
ได้ผลตามที่ควรจะได้และโดยที่การแก้ไขสภาพที่เป็นอยู่ดังกล่าวให้ดีขึ้น จะต้องกระท าด้วยการปลูกยางพันธุ์ดี
แทนยางเก่าจึงสมควรให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนขึ้นเพ่ือใช้จ่ายในการนี้ ซึ่งจากข้อก าหนดต่าง  ๆ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 เพ่ือให้ได้เงินและได้เข้าเป็นสมาชิกของกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง ประชาชนในพ้ืนที่ตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐบาลจึงต้องเปลี่ยน
วิถีของการปลูกยางพาราให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางโดยเปลี่ยนจากการ
ปลูกยางพันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็นการปลูกยางสายพันธ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงตามการส่งเสริมของภาครัฐ ปรับรูปแบบ
การปลูกยางพาราจากป่าสมรมมาเป็นสวนยางพาราในรูปแบบของพืชเชิงเดี่ยว ทั้งนี้เมื่อวิถีของการปลูก
ยางพาราจากป่าสมรมเป็นสวนยางพาราของลักษณะพืชเชิงเดี่ยวและเปลี่ยนจากยางสายพันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็น
ยางสายพันธุ์ดีจึงก่อให้เกิดการแผ้วถางป่าสมรมที่ได้ท ากินอยู่เดิมให้โล่งเตียนตามหลักเกณฑ์ของกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางและในบางส่วนก็ลักลอบแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมเติมเพ่ือปลูกยางพารา ส่งผลให้
ภาครัฐมองว่าประชาชนในพ้ืนที่บุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมทั้ง ๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ท ากินในพ้ืนที่เดิม
เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายของรัฐและมีเพียงบางส่วนที่ลักลอบบุก
รุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราตามนโยบายที่รัฐส่งเสริม การบริหารจัดการที่ดินของ
ประชาชนที่เพ่ือท ากินและอยู่อาศัยก็สวนทางกับแนวทางในการบริกหารจัดการที่ดินของภาครัฐตั้งแต่นั่นมา
จนถึงปัจจุบัน 

กำรบริหำรจัดกำรที่ดินของภำครัฐ 
 ส าหรับการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นในช่วงแรก ๆ นั้น ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการที่ดินโดยมุ่งสนับสนุนการส่งเสริมและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการก าหนดนโยบายและ
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แนวทางในการส่งเสริมของภาครัฐที่มุ่งให้ความส าคัญกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันทางการค้า 
มุ่งส่งเสริมให้มีการขยายพื้นท่ีเพ่ือท าการเกษตรจึงน าไปสู่การบุกรกุแผ้วถางพ้ืนที่ป่าแถบเทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุง เมื่อมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในวงกว้างส่งผลให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจ านวนมาก ภาครัฐก าหนดแนวทาง
และนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือจ ากัดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรด้ว ยการ
ก าหนดให้พ้ืนที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงในบางส่วนเป็นป่าสงวน ตามความในมาตราที่ 10 และ
มาตราที่ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ด้วยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากมีไม้ชนิดดีมีค่า
เป็นปริมาณมากเหมาะที่จะสงวนไว้เพ่ือให้มีไม้ไว้ใช้ตลอดไปอันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าที่จะแผ้วถางเป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกหรือเพ่ือกิจการอย่างอ่ืนจึงสมควรสงวนป่าแห่งนี้ไว้เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ต่อมาได้
ทยอยก าหนดให้ป่าในแต่ละพ้ืนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 5 และมาตราที่ 
6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้นาคบุตร ไม้ตะเคียนทอง 
ไม้หลุมพอและไม้ชนิดอ่ืนซึ่งมีค่าจ านวนมากและมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนด้วย จึงสมควรก าหนดให้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว้ กระทั่งในวันที่ 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2518 มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาบรรทัดในท้องที่ต าบลบ้านนา ต าบลกงหรา ต าบล
คลองเฉลิม อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลตะโหมด อ าเภอเขาชัยสน ต าบลป่าบอน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด
บริเวณที่ดินป่าเทือกเขาบรรทัดในท้องที่ต าบลตะแพน ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอควนขนุน ต าบล
บ้านนา อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลกงหรา ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ปู่-เขาย่าตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพ่ือคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น
พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ืออ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน จากการก าหนดให้พื้นที่แถบ
เชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การก าหนดพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านั้นมีความมุ่งหวัง
เพ่ือปกป้องและรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงอุดมสมบูรณ์แต่กลับก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชน เนื่องจากการก าหนดให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านั้นเกิดการทับซ้อนกับพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิม
ของประชาชน เนื่องจากไม่ได้มีการด าเนินการส ารวจบริบทของพ้ืนที่และด าเนินการก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่
ให้มีความชัดเจนถึงขอบเขตที่แน่ชัดของเขตชุมชนเดิมกับเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ภาครัฐมุ่งเพียงการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือปกป้องและคุ้มครองพ้ืนที่ ประกอบกับพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชนส่วนใหญ่นั้น
ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. 2497 มีเพียงแค่สิทธิ
ครอบครองซึ่งได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการที่ดินและก าหนดให้เป็นเขตป่า
สงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาปู่เขาย่า ซึ่งไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือกติกาที่ภาครัฐก าหนดขึ้นส่งผลให้
ประชาชนที่ได้ท ากินและอยู่อาศัยในพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐต้องกลายเป็นบุคคลที่ต้องอยู่อาศัย
อย่างผิดกฎหมาย ทั้งท่ีได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนการเข้ามาบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐ 
 การบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนจึงมีมุมมองต่อการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความแตกต่างกันโดยภาคประชาชน
มุ่งด าเนินการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการยังชีพ ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือท ากินและอยู่อาศัย ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับสิทธิในที่ดินหรือด าเนินการจัดการที่ดินให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐก าหนดขึ้น 
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ในขณะที่ภาครัฐมุ่งท่ีจะปกป้องไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยการก าหนดให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนา
ไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ซึ่งเกิดการทับซ้อน
กับท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชนโดยมีสาเหตุมาจากการไม่ได้ส ารวจแนวเขตของพ้ืนที่หรือลงพ้ืนที่
เพ่ือด าเนินการก าหนดขอบเขตที่ดินเพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่เขตเขตป่าสงวนและป่าสงวนแห่งชาติให้มีความ
ชัดเจน แต่กลับมุ่งด าเนินการามกฎหมายและมุ่งใช้ข้อกฎหมายเพ่ือบังคับต่อประชาชน เมื่อพัฒนาไปสู่การ
ก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าเพ่ือยกระดับให้เป็นพ้ืนที่หวง
ห้ามแบบเด็ดขาด ผู้ที่ครอบครองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ได้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ซึ่งยิ่งก่อให้เกิด
ปัญหาและสร้างความรุนแรงของปัญหามากข้ึนเมื่อการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการด ารง
ชีพของประชาชน ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ประชาชนในพื้นท่ีจึงเกิด
การรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิอันชอบธรรมต่อภาครับและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็น
องค์กรภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเพ่ือเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน
ของภาครัฐ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของสิทธิ
ของชุมชนและโต้แย้งสิทธิ์ในการบริหารจัดการที่ดินในฐานะสิทธิของผู้ซึ่งได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่อ านาจ
รัฐตามกฎหมายจะเข้ามาบริหารจัดการที่ดินเพ่ือปกป้องไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่า  

ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน 
ปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงจึงได้เริ่มปะทุและทวีความ

รุนแรงมากข้ึนมาจะกระทั้งปัจจุบันกว่า 59 ปี เมื่อแนวคิดและรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐกับ
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชนมีความแตกต่างกันและก่อให้การเกิดปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน และ
ความขัดแย้งด้านที่ดินขึ้น เนื่องจากในอดีตนั้นการเข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นั้นเป็นการเข้าแผ้วถางผืนป่าเพ่ือ
จับจองที่ดินในท าไร่ท าสวนเพ่ือการด ารงชีพ พร้อมทั้งมีการสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชนขึ้น
ในพ้ืนที่แถบเชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงมาจนถึงทุกวันนี้ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีสิทธิ
ในการครอบครองที่ดินในสถานะของผู้ที่อยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่มาก่อน โดยมิได้ให้ความส าคัญและความ
สนใจถึงเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในที่ดินตามรูปแบบหรือข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ แต่ให้
ความส าคัญกับการด ารงชีพที่พ่ึงพาอาศัยและรักษาดูแลพ้ืนที่ป่า แต่ต่อมาเมื่อภาครัฐมุ่งให้ความส าคัญในเรื่อง
การพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราและให้ด าเนินการปลูกยางให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของการรับเงินสงเคราะห์การท าสวนยางจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง อีกทั้งตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ปี พ.ศ. 2503  จึงก่อให้เกิดการแผ้วถางท าลายพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือท าปลูกยางพาราส่งผลให้พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลดลงและเกิดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าในวงกว้าง ส่งผลให้
พ้ืนที่ป่าไม้ในภาคใต้ของประเทศไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือด ารงและรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ที่
ยังคงอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง ภาครัฐจึงมีแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองและ
สงวนป่าไม้ เข้ามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการปกป้องและรักษาป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คงอยู่ด้วย
นโยบายการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชนขึ้นในพ้ืนที่ และน าไปสู่การโต้แย้งสิทธิ์อันชอบธรรมในที่ดินระหว่างภาครัฐกับประ
ประชาชนและองค์กรชุมชนขึ้น 

 
 
 
 ปญัหาใน

การบรหิาร

จดัการทีด่นิ 

การก าหนดพืน้ทีป่า่สงวนและปา่อนุรกัษ์ทบัซอ้นทีท่ ากนิและทีอ่ยู่อาศยั
เดมิ  

การชุมนุมประทว้งของภาคประชาชนและองคก์รภาคประชาชน 

นโยบายในการแกไ้ขปญัหาทีด่นิของภาครฐัประสบความลม้เหลว 
การอา้งสทิธิค์วามชอบธรรม

ในทีด่นิ 

เกดิความขดัแยง้ดา้นทีด่นิ
ระหว่างภาครฐักบัภาค

ประชาชนและองคก์รชุมชน 
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 การก าหนดพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยเดิม  
 การก าหนดให้พ้ืนที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติ
และพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า น าไปสู่
การเกิดปัญหาการทับซ้อนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยเดิมของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องมาจากการก าหนดเขตป่า
สงวนและป่าสงวนแห่งชาติของภาครัฐก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
และเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าไม่ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือการก าหนดแนวเขตและส ารวจบริบทของพ้ืนที่
อย่างแท้จริงจึงเกิดการทับซ้อนกับพ้ืนที่ของภาคประชาชนและองค์กรชุมชนซึ่งได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อน
และความไม่ชัดเจนและแน่นอนของแนวเขต อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและอยู่อาศัยของประชาชน
ในพ้ืนที่เพราะต้องกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ของรัฐอย่างผิดกฎหมายทั้งๆที่ได้อยู่อาศัยและท ากินมาก่อนที่
ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่  
 การชุมนุมประท้วงของภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาชน 
 เมื่อภาครัฐมีแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินพ้ืนที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงด้วย
การก าหนดให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขา
บรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าซึ่งเกิดการทับซ้อนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยเดิมของประชาชน ซึ่ง
ได้รับผลกระทบต่อการด ารงชีพและการอยู่อาศัยในฐานะของกลุ่มคนที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ของรัฐ ตลอดจนถูก
จับกุมด าเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ทั้งๆท่ีได้ท ากินและอยู่อาศัยในพ้ืนที่มาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการ
ที่ดิน ประชาชนในพื้นท่ีจึงได้พยายามรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเรียกร้อง
ให้หน่วยงานของภาครัฐลงมาด าเนินการแก้ไขปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาบริหารจัดการ
ที่ดินของภาครัฐ ตลอดจนก าหนดจุดยืนและสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการจัดการและแก้ไข
ปัญหาที่ดินร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ แต่การด าเนินการของภาคประชาชนในช่วงแรก ๆ นั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนองและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและภาครัฐเท่าที่ควร เมื่อภาครัฐไม่ด าเนินการจัดการและ
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดความผิดพลาดจากการบริหาร
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมได้ ภาคประชาชนในพ้ืนที่จึงได้รวมตัวกันเป็นองค์กรภาคประชาชนและพัฒนาไปสู่
การสร้างเป็นเครือข่ายร่วมกันในพ้ืนที่และภายนอกพ้ืนที่เพ่ือเรียกร้องและการชุมนุมประท้วงให้หน่วยงานของ
ภาครัฐลงมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการที่ดิน และน าไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชน เมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
 นโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐประสบความล้มเหลว 
 เมื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐเรียกร้องให้ภาครัฐลงมา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภาครัฐจึงได้มีการก าหนดนโยบายเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ให้กับประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่องการ
แก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้และได้มีการน ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ที่ดินในพ้ืนที ่กระทั่งในปีพุทธศักราช 2553 รัฐบาลได้มีนโยบายเพ่ือด าเนินการที่ดินท ากินและอยู่อาศัยให้กับ



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

156 
 

ประชาชนด้วยหลักการของโฉนดชุมชน แต่หลักการและกระบวนการคิดของโฉนดชุมชนนั้นไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่ท ากินและอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 
ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับและด าเนินการตามหลักการของโฉนดชุมชนและต่อมาในปี พ.ศ.  2557 
รัฐบาลได้มีแนวทางและค าสั่งเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับประชาชนในพ้ืนที่ป่านั้นตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ค าสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66 / 2557 เรื่อง เพ่ิมเติมหน่วยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุก
รุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ไม่สามารถ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งด้านที่ดินในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากการก าหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินนั้นยังคงเป็นรูปแบบของการด าเนินการ
ของภาครัฐในลักษณะของการก าหนดนโยบายและข้อบังคับที่เกิดจากแนวคิดของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ส่งผล
ให้การบังคับใช้นโยบายและข้อบังคับในการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ อีกทั้งยังเกิดปัญหาการต่อต้านและคัดค้านจากภาคประชาชนและองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ และน ามาสู่
การเกิดปัญหาความขัดแย้งในลักษณะต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ตามรูปแบบและ
แนวทางในการจัดการของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถน าไปสู่การมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินพ้ืนที่ได้ อีกท้ังยังน าไปสู่การเกิดปัญหาการโต้แย้งในสิทธิในที่ดินระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาชนและองค์กรชุมนขึ้นในพ้ืนที่ 
 เกิดความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชน 
 การเข้ามาด าเนินการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงให้เป็น
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของภาครัฐ ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่นั้นส่งผลให้
การด าเนินงานของภาครัฐไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการยอมรับและเกิดการต่อต้านแนวทางในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ จึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในลักษณะต่าง ๆ ขึ้นเมื่อแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดินของภาครัฐไม่สามารถน าไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการบริหาร
จัดการที่ดินในพ้ืนที่ เนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าทับซ้อนที่ท ากินเดิมของประชาชนเพราะไม่ได้
มีการส ารวจแนวเขตที่ชัดเจน ตลอดจนมีความผิดพลาดจากการปักหมุดแนวเขตของป่าที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง โดยเป็นการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจนและมีความคลุมเครือ ไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศัยของประชาชนกับพ้ืนที่ป่าสงวนให้แน่ชัด แต่กลับประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ทับ
ซ้อนที่ท ากินและอยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่มาก่อนและน ามาสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งจากการบริหาร
จัดการที่ของภาครัฐระหว่างภาครัฐ หน่วยงานของภาครัฐ นโยบายของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กรชุมชน
และภาคประชาชน และน าไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเมื่อมีมุมมอง
ในการบริหารจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินมีความแตกต่างกัน 
 การอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมในที่ดิน 
 การอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมในที่ดินนั้นน าไปสู่การทวีความรุนแรงของความขัดแย้งด้านที่ดินใน
พ้ืนที่ เมื่อภาคประชาชนและภาครัฐได้อ้างสิทธิความชอบธรรมในที่ดิน โดยภาคประชาชนในพ้ืนที่ได้รวมตัวกัน
เป็นองค์กรภาคประชาชนเพ่ือด าเนินการประท้วงและเรียกร้องสิทธิ์ความชอบธรรมจากการเข้ามาคุกคามของ
ภาครัฐ ตลอดจนเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในพ้ืนที่ต่อ
ภาครัฐ โดยมองว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามาจับจองเพ่ืออาศัยและท ากินก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการ
ที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นไม่มีความชอบธรรมเนื่องจากละเมิดสิทธิ์และสร้างความ
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เดือดร้อนในการด ารงชีพของประชาชนและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนเพ่ือเรียกร้องให้ภาครัฐลงมา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ แต่แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐนั้น ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้และยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับภาครัฐเพ่ิม
มากยิ่งขึ้นเพราะการแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาคนให้อยู่กับป่าได้อย่างสมดุลแต่เป็นการ
แยกคนออกจากป่า อีกทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ประชาชนและองค์กร
ภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการจัดการที่ดินเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ตลอดจนต่อสู้กับ
ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐที่ไม่มีความเป็นธรรมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยมุ่งเรียกร้องสิทธิ
ของชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยกระบวนการของชุมชน ในขณะเดียวกันนั้น
ภาครัฐก็อ้างความชอบธรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินว่าที่ดินใดก็ตามหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่รับรองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินให้ถือเป็นที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนพ้ืนที่ล้วนแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงถูกจับคุม
ด าเนินคดีต่าง ๆ เนื่องจากได้เข้ามาท ากินและอยู่ในพ้ืนที่ของรัฐอย่างผิดกฎหมาย จึงต้องมีการท าลายและรื้อ
ถอนทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่จึงได้รับความเดือดร้อนจากการคุมคามและท าลาย
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และยึดพ้ืนที่คืนมาเป็นของรัฐโดยไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริงและวิถีในการด ารงชีพ
ดั้งเดิมของประชาชนในพื้นท่ี 

 สามารถสรุปได้ว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงมี
จุดเริ่มต้นจากมุมมองและแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินการบริหารจัดการที่ดินที่แตกต่างกันระหว่าภาครัฐ
และภาคประชาชน มีการก าหนดพื้นที่ป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าทับซ้อนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยเดิมแต่นโยบายในการ
แก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐจะพยายามน า
นโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในพ้ืนที่แต่ด้วยความคิดเห็นที่
แตกต่างกันของการบริหารจัดการที่ดินระหว่างนโยบายของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กรชุมชนและภาค
ประชาชน มีความแตกต่างกันและการด าเนินการนั้นไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้
อย่างแท้จริง จึงน าไปสู่การเกิดความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชน 
ตลอดจนการโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชน เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางแนวทางใน
การบริหารจัดการที่ดินร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาจาก
การบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงได้อย่างยั่งยืน 
สรุปผล 
 ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นเกิดจากการ
บริหารจัดการที่ดินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในรูปแบบของพ้ืนที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พัฒนาไปสู่การก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ปู่เขาย่าซึ่งเกิดการทับซ้อนกับพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชนและน ามาสู่การเกิดความทุกข์ยากต่อ
การด ารงชีพของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ในการเข้ามาด า เนินการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐเกิดความ
บกพร่องในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการก าหนดแนวเขต ขาดการส ารวจบริบทของพ้ืนที่อย่าง
แท้จริงและขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินท ากินและอยู่
อาศัยระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ และน าไปสู่การรวมตัวของประชาชนเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน เพ่ือร่วมกันคิดหาแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินตามหลักของสิทธิชุมชน
เป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติโดยชุมชนและจัดตั้งเป็นองค์กรภาค
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ประชาชนและองค์กรชุมชนเพ่ือสร้างพลังอ านาจในการต่อรองกับภาครัฐ แก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่ อย่างไรก็ดีรูปแบบและแนวทางในการ
ด าเนินงานขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรชุมชนไม่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและน าไปสู่การเกิดความ
ขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินระหว่างกัน 
 ซึ่งสมารถกล่าวได้ว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่นั้นน าไปสู่การโต้แย้งสิทธิ์ในการบริหาร
จัดการที่ดินระหว่างสิทธิของผู้ซึ่งได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่ภาครัฐจะก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของ
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชนกับอ านาจรัฐตามกฎหมายเพ่ือปกป้องไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ด้วยการชุมนุมแสดงเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐลงมา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าไม้อนุรักษ์กับพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศั ยของประชาชน
ไปสู่การด าเนินการเพ่ือปกป้องและรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ การก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน
และการอยู่ร่วมกับผืนป่า ซึ่งก่อให้เกิดการต่อรองและทวงสิทธิ์ในที่ดินระหว่างสิทธิ์ของชุมชนกับนโยบายการ
แก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ของภาครัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในรูปแบบการจัดการตนเองภายใต้
สิทธิของชุมชนซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งแห่งการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดย
กระบวนการของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒน์ ฤทธิมา ,2559 ซึ่งได้สรุปไว้ว่าปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน
พ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้นเกิดจากการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างสิทธิความเป็นพลเมืองของประชาชน
และองค์กรชุมชนกับอ านาจรัฐตามกฎหมายของภาครัฐจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน และส าหรับ
แนวทางในการแก้ไขของปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและปัญหาที่ดินท ากินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุงนั้นจะต้องทบทวนและแก้ไขพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช 2497 
พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535  ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน การจัดป่าป่าไม้ที่ล้าสมัย อีกทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน
ภายใต้สิทธิของประชาชนและองค์กรชุมชนที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒน์ ฤทธิมา ,2554 ที่เสนอไว้ว่าแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน :กรณีศึกษาเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรังนั้น
ภาครัฐจะต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายและพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปนั้นผควรศึกษาถึงปัญหาในทุกมิติควรศึกษาในมิติของสภาพและ
ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐในการก าหนดให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์  ตัว
แบบในการบริหารจัดการที่ดินและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์อย่างบูรณาการที่น าไปสู่ความอย่างยั่งยืน 
 2. ส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นถาครัฐและหน่วยงานของภาครัฐจะต้องด าเนินการทบทวนและ
ประเมินนโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของนโยบาย
การบริหารจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจกทุกภาคส่วน 
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 3. ส าหรับภาคประชาชนและองค์กรชุมชนนั้นควรด าเนินการทบทวนบทบาทของประชาชนและ
องค์กรชุมชน รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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บทคัดย่อ 

 
บทความฉบับนี้ต้องการน าเสนอประเด็นทางการเมืองการปกครองและการบริหารงานของรัฐผ่านตัว

แสดงที่ส าคัญที่ปัจจุบันมีอิทธิพลในก าหนดโครงสร้างทางการเมืองและมีความส าคัญในการจัดล าดับของอ านาจ 
บทบาท หน้าที่ของประชาชนภายในรัฐ โครงสร้างดังกล่าวมีสถานะที่เรียกว่าสถาบันทางการเมือง ซึ่งสถาบัน
ทางการเมืองที่มีความส าคัญและทรงอิทธิพลในที่นี้ก็คือ รัฐธรรมนูญ ฉะนั้นผู้เขียนจึงน าเสนอเพ่ือให้เกิดข้อ
ถกเถียงว่าด้วยเรื่องของอ านาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการตั้งค าถามไปยังประชาชนของรัฐว่าแท้จริงแล้ว
รัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบันอ านาจในรัฐธรรมนูญนั้นควรเป็นของใคร ทั้งนี้ยังตั้งค าถามไปยังกระบวนการ
ของการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐไทยว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยที่ถูกอ านาจของเผด็จการ
เข้าแทรกแซงทุกครั้งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง จนท าให้ประชาชนของรัฐถูกท าให้
เชื่อว่านี้คือวงจรชีวิตของการเมืองไทย อย่างไรนั้นการตั้งข้อถกเถียงดังกล่าวมี 2 กรอบคิด คือ 1. การหา
ค าอธิบายว่าปัญหาทางการเมืองไทยเกิดจากการละเลยและไม่สนใจกับการท าความเข้าใจเรื่องที่มาของค าว่า
รัฐธรรมนูญจนท าให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอ้ือประโยชน์ในเชิงการเมืองมากกว่าจะเป็นผลผลิต
ของการเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองเก่า 2. การแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสร้างเครื่องมือและองค์กร
ต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขโดยไม่ค านึงถึงหลักการและที่มาของค าว่ารัฐธรรมนูญ จากข้อถกเถียงข้างต้นในส่วนของ
พรรคอนาคตใหม่ที่เป็นพรรคการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวและเป็นการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและมรดกทางการเมืองของอ านาจเผด็จการ โดยเฉพาะเลขาธิการพรรค คือ ปิยบุตร แสงกนกกุล 
ที่พยายามอธิบายปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น นั้นเกิดจากโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองที่เป็น
รัฐธรรมนูญได้ถูกละเลยเรื่องการตีในความหมายว่าเป็นผลผลิตของสัญญะของการแตกหักกับระบอบเก่า ดังนั้น
เส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่ปรากฏจึงมุ่งท าให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงอ านาจสถาปนา
ในรัฐธรรมนูญว่าแท้จริงแล้วประชาชนคือเจ้าของอ านาจอธิปไตยนี้ผ่านเส้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตยใน
รัฐไทย 
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ABSTRACT 

 
 This article presents politics and governments' issues as well as public administration 
with a necessary indicator which influences in specifying a political structure and prioritizes 
citizen's authority, role and duty nowadays. This structure above is a state as well-known as a 
political institution that features in importance and influence. This institution is referred as 
constitution so the writer presents this topic for making discussion related to constituent 
power by questioning citizen that "Whom does this constituent power that we have nowadays 
should belong to?" Also, the writer questions to procedure of Thai democracy development 
that many preceding problems affecting to Thai politics, which are interfered by dictatorship 
every times after using the constitution and having an election, make Thai citizen believe this 
is always a life cycle of Thai politics. These questions are separated as two aspects below; 1. 
Finding explanation that Thai politics problem occurring from ignorance and neglecters as well 
as understanding the constitution's origin, leads to define as a meaning of constitution with 
political benefit more than product against old political system. 2. Resolving political problem 
by creating a tool and organization for resolving without considering principal and 
constitution's origin. Regarding these aspects; Piyabutr Saengkanokkul, a secretary general of 
Future Forward Party - the party who keep on moving and driving a topic concerning 
constitution solution and political heritage of dictatorship, tries to explain the political 
problems that they occur from political structure and institution referring the constitution 
which are ignored to define as a product of fracture sign against old political system. Therefore, 
Future Forward Party's roadmap and policy focus to build society and citizen's awareness to 
constituent power that the citizen is actually the owner of this sovereignty through the 
roadmap of democracy development in Thailand. 
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บทน ำ 

นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง และตั้งอยู่บนหลักการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ ประกอบกับเป็น
ระบอบการปกครองที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ (United Nation: UN) และสหภาพ
ยุโรป (European Union: EU) ให้ความส าคัญ ซึ่งทั้งสองเป็นองค์กรที่ด าเนินการให้ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้สถานการณ์การเมืองโลกในยุคปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทยนั้นได้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2745 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีผลต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 
ตามล าดับ ในขณะนั้นเองรัฐบาลไม่สามารถกอบกู้สถานะทางเศรษฐกิจให้อยู่ในสภาวะปกติได้ ประกอบกับ
ความต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ความทันสมัยอย่างอารยะประเทศ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.247530  

รัฐไทยได้พยายามผูกโยงการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเข้ากับแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ (Nation 
state) นั่นคือ ส านึกความเป็นชาติ ในกรณีของประเทศไทยการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยถูกยึดโยงกับ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ งานศึกษาจ านวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าก่อนการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy) หรือกล่าวได้ว่า
ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งใหม่ส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากกษัตริย์ในสังคมไทยมีความเป็น
ประชาธิปไตยอยู่แล้ว กล่าวคือ กษัตริย์ได้รับการขึ้นครองราชย์จากการเลือกตั้ งโดยคณะราษฎร31 นอกจากนี้ 
ยังมีงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่ากษัตริย์ไทยเป็นนักประชาธิปไตย เนื่องจากอ านาจเดิมเป็นของกษัตริย์ แต่กษัตริย์
ไทยได้มอบอ านาจแก่ประชาชนโดยการสละราชสมบัติ 32 ดังนั้น การให้ความหมายของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงยึดโยงอยู่กับสถาบันกษัตริย์ ซึ่งไม่ตรงกับการให้ค านิยามประชาธิปไตยแบบ
สากล 

การน าเสนอบทความฉบับนี้ว่าด้วย กำรช่วงชิงควำมหมำยอ ำนำจสถำปนำในรัฐธรรมนูญบน
เส้นทำงกำรพัฒนำประชำธิปไตยผ่ำนเส้นทำงและนโยบำยของพรรคอนำคตใหม่ ผู้เขียนต้องการสะท้อนให้
เห็นถึงหลักการการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization) โดยมองผ่านกรอบการศึกษาที่มีตัวแสดง คือ 
รัฐธรรมนูญ และ พรรคกำรเมือง ซึ่งทั้งสองตัวแสดงที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะการศึกษารัฐศาสตร์ในกลุ่มสถาบันนิยม (Institutionalism) ด้วยการนี้การเดินทางของการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยได้ล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสถาปนาจนล่วงเลยเวลามาจน 80 กว่าปี 
ประชาธิปไตยในรัฐไทยยังคงอยู่ในช่วงของการต่อสู้ ช่วงชิง อ านาจ ระหว่าง ประชาชน อ านาจรัฐ วัฒนธรรม

                                                           
30 ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). ระบอบประชำธิปไตยของไทยกับกระแสประชำธิปไตยของโลก. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2562, แหล่งที่มา : www.parliament.go.th. 
31 ณัฐพล  ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน. 
32 นฤพล  สถาพร, ธีรัตม์  แสงแก้ว และธเนศ  ปานหวัไผ่. (2560). กำรศึกษำวิเครำะห์กำรอ้ำงเหตุผลกรณีสร้ำงควำมหมำยเรื่องก ำเนิด
ประชำธิปไตยไทย. วารสารมนุษย์ศาสตร์ 24(2) หน้า 243-259. 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

163 
 

การเมือง ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมือง ทั้งหมดนี้จึงน ามาสู่การเขียนบทความเพ่ือให้เกิดข้อถกเถียงว่าด้วย
เรื่องของอ านาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการตั้งค าถามไปยังประชาชนของรัฐว่าแท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญที่
ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบัน อ านาจในรัฐธรรมนูญนั้นควรเป็นของใคร ทั้งนี้ยังตั้งค าถามไปยังกระบวนการของการ
พัฒนาประชาธิปไตยของรัฐไทยว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยที่ถูกอ านาจของเผด็จการเข้า
แทรกแซงทุกครั้งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง จนท าให้ประชาชนของรัฐถูกท าให้เชื่อ
ว่านี้คือวงจรชีวิตของการเมืองไทย อย่างไรนั้นการตั้งข้อถกเถียงดังกล่าวมีสองกรอบคิด คือ 1. การหา
ค าอธิบายว่าปัญหาทางการเมืองไทยเกิดจากการละเลยและไม่สนใจกับการท าความเข้าใจเรื่องที่มาของค าว่า
รัฐธรรมนูญจนท าให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอ้ือประโยชน์ในเชิงการเมืองมากกว่าจะเป็นผลผลิต
ของการเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองเก่า 2. การแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสร้างเครื่องมือและองค์กร
ต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขโดยไม่ค านึงถึงหลักการและที่มาของค าว่ารัฐธรรมนูญ การตั้งค าถามดังกล่าวเป็นกระแส
การเมืองในรูปแบบใหม่ในช่วงหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2562 โดยมีพรรคการเมือง
ที่ก่อก าเนิดข้ึนมาโดยไม่ยึดขนบของวัฒนธรรมการเมืองไทยที่มักจะอิงอยู่กับการได้มาซึ่งอ านาจรัฐมากกว่าการ
ต่อสู้เคียงข้างสิทธิและความเป็นอยู่ของประชาชน พรรคการเมืองที่กล่าวถึงก็คือ พรรคอนาคตใหม่ (Future 
Forward Party) สิ่งที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในการต่อสู้ช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง คือ พรรค
อนาคตใหม่พยายามอธิบายปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเกิดจากโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองที่เป็น
รัฐธรรมนูญที่ถูกละเลยเรื่องการตีความหมายว่าเป็นผลผลิตของสัญญะของการแตกหักกับระบอบเก่า ดังนั้น
เส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่ปรากฏจึงมุ่งท าให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงอ านาจสถาปนา
ในรัฐธรรมนูญว่าแท้จริงแล้วประชาชนคือเจ้าของอ านาจอธิปไตย 

กำรเดินทำงของพรรคกำรเมืองท่ีชื่อว่ำ “อนำคตใหม”่ บนเส้นทำงกำรพัฒนำประชำธิปไตย  

“พรรคอนำคตใหม่” ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม พ.ศ.2561 ทางพรรคได้ด าเนินการหาเสียงด้วยนโยบายหาเสียงที่จะยับยั้งการสืบทอดอ านาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็มก าลัง จึงประกาศอุดมการณ์และ
เป้าหมายผ่านพื้นที่สาธารณะที่มุ่งให้ความส าคัญกับเสียงของประชาชน ต้องการเป็นรัฐบาล และพร้อมที่จะจับ
มือกับทุกพรรคการเมืองที่ต่อต้านอ านาจของ คสช.33 ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ
เลือกตั้งครั้งแรก (First Vote), ผู้ที่เบื่อหน่ายการเมือง/นักการเมืองแบบเก่า และผู้ที่มีความคิดต่อต้านเผด็จ
การ” ให้ความสนใจพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก จนได้รับคะแนนนิยมเป็นอันดับที่ 3 ด้วยคะแนนเกือบ 
6.3 ล้านคะแนน พรรคอนาคตใหม่ได้เข้าร่วมกับพรรคฝั่งต่อต้านเผด็จการทั้งหมด 7 พรรค ท าหน้าที่เป็น
พรรคฝ่ายค้านในรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวง
การต่างประเทศ34 ประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภา 250 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 498 คน รวมธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้
หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท าให้ธนาธรต้องออกมาเคลื่อนไหวและท างานร่วมกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านนอกรัฐสภา 

                                                           
33 ข่าวสด. (2562). “ธนำธร” ปลุกต้ำนรัฐประหำร! เอือมศึกแย่งเกำ้อ้ี ซัด “บ๊ิกตู่” จับ ปชช.เป็นตัวประกัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2563, แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_2672775. 
34 บีบีซี นิวส์. (2562). พิธีเปิดประชุมรัฐสภำ : พระรำชด ำรัสในหลวง ร.10 ให้สมำชิกรัฐสภำ “หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง”. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563, แหล่งที่มา : https://www.bbc.com/thai/thailand-48392981. 
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ตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว การบริหารอ านาจภายในรัฐต้องมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง 
(Majority Vote) พลเมืองเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง โดยพลเมืองอาจใช้อ านาจด้วยตนเองหรือผ่านผู้
แทนที่ถูกเลือกให้ไปใช้อ านาจนั้นแทนได้35 แต่ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังเป็นเพียงอุดมคติ เพราะ
พลเมืองในชาติไม่ได้มีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนอย่างเท่าเทียมกันในการท ารัฐธรรมนูญได้
อย่างแท้จริง คณะรัฐประหารเป็นผู้ก าหนดองค์กรทางการเมืองชั่วคราวขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญ และน าไปสู่การลงประชามติว่าเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ในกรณีการ
รัฐประหารปี พ.ศ.2557 ที่กระท าการโดย คสช. ก็เช่นกัน ได้แต่งตั้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท าร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้ลงประชามติ จนน าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  

ผลการเลือกตั้งปรกฎว่า พรรคอนาคตใหม่ได้รับมอบอ านาจจากประชาชนเกือบ 6.3 ล้านคน ให้ท า
หน้าที่ในรัฐสภา พรรคอนาคตใหม่จึงมีความตั้งใจในการแสดงศักยภาพของพรรคผ่านการอภิปรายในการ
ประชุมรัฐสภาอยู่หลายครั้ง และต้องเผชิญหน้ากับการถูกร้องเรียนในหลายกรณี เช่น การฝ่าฝืน มาตรา 66 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ ที่ยื่นค าร้องโดยศรีสุวรรณา 
จรรยา ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.), ค าร้องโดยณฐพร โตประยูร ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 เป็นต้น ซึ่งค าร้องเรียนส่วนใหญ่ที่พรรคอนาคตใหม่โดนนั้นถูกยื่นไปยัง ก.ก.ต. และ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความชอบธรรมในการใช้อ านาจตามระบอบประชาธิปไตย
อย่างหนัก เพราะพรรคอนาคตใหม่มีความชอบธรรมในการด าเนินนโยบายหรือน าเสนอแนวทางในประเด็น
ต่างๆ ได้อย่างอิสระภายใต้ที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่จากประกาศ คสช.ที่ 11/2557 ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 สิ้นสุดลง สถาบันทางการเมืองที่เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) จึงเกิดการตั้งค าถามต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างหนักในประเด็นการ
เปรียบเทียบสัดส่วนที่มาและคุณสมบัติที่เข้มข้นขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.256036 ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้บริสุทธิ์และยุติธรรมได้จริงหรือไม่ เพราะตามวิสัยแล้วการท ารัฐประหารของทุกประเทศจะต้องมีค า สั่ง
ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญด้วย เพ่ือป้องกันการถูกตรวจสอบภายหลัง37 และกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ศาล
รัฐธรรมนูญของไทยก็เกิดขึ้นอย่างหนักอีกครั้ง หลังมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร
พรรคเป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256338 ก่อนหน้าที่จะเริ่มเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 5 คน ในช่วงวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และจะลงมติในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ก่อนปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

แสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่มี
ความชอบธรรมมากพอเมื่อเทียบเท่ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง นั่นก็คือ รัฐสภา ที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยท่ีมาจากการเลือกตั้ง ในมุมมองของคนรุ่นใหม่จ านวนมากจึงมองว่า “การสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่
เป็นการท าลายอ านาจของประชาชน และไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย” ก่อให้เกิดการชุมนุมกันของ
นักศึกษาในแต่ละสถาบันรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเขา พรรคอนาคตใหม่จึงเป็น

                                                           
35 พงศธร ไชยเสน. (ม.ป.ป.). กำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยนื. กรุงเทพฯ : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพือ่ประชาธปิไตย รุ่นที่ 3 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า 2-3. 
36 วอยซ์ ออนไลน์. (2562). ชวนรู้จัก 9 ตุลำกำรศำล รธน. ยุค คสช. ก่อนสรรหำใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2563, แหล่งที่มา : 
https://voicetv.co.th/read/GjP4TLDHS. 
37 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). ‘ปิยบุตร’ แนะ ศำลรัฐธรรมนูญอดทนต่อเสียงวิจำรณ์ เป็นเสำหลักของบ้ำนเมือง. การประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภาใหม่ เกยีกกาย. 
38 ไทยโพสต์. (2563). ยุบพรรคอนำคตใหม่จุดไฟลำมทุ่ง! กำรเมืองไทยเขำ้สู่โหมดลงท้องถนน. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563, 
แหล่งที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/57894. 
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เพียงภาพสะท้อนของความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยไทยที่ชนชั้นน าบางกลุ่มไม่ยอมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยคนรุ่นใหม่ แต่ในทางกลับกันพรรคอนาคตใหม่ก็ถือว่าเป็นเชื้อไฟในการปลุกเร้าให้ประชาชน
ทั่วไป (ไม่เจาะจงแค่กลุ่มคนรุ่นใหม่) ได้หันมาสนใจการเมือง รู้ถึงอ านาจและหน้าที่ของตนเองว่าเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยตัวจริงตามระบอบประชาธิปไตยสากล 

นโยบำยพรรคอนำคตใหม่บนฐำนกำรเมืองภำคพลเมือง 

ค าถามส าคัญที่นักอนุรักษ์นิยมสงสัยว่า “ท ำไมกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงให้ควำมสนใจพรรคอนำคตใหม่” 
นั้น เมื่อพิจารณาจากหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมืองโดยทั่วไป 6 ประการ39 พบว่า 1.พรรคถูกจัดตั้งมา
ถูกต้องตาม พรบ.พรรคการเมืองฯ พรรคท าหน้าที่เลือกบุคคลที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต โดยเน้น
ความหลากหลายและเป็นคนรุ่นใหม่ ประชาชนจึงตัดสินใจเลือกทั้งตัวแทนของพรรคเองและเลือกที่ตัวพรรค
โดยไม่สนใจว่าตัวแทนพรรคจะเป็นใคร จนได้คะแนนนิยมโหวตเป็นอันดับ 3 รองจากพรรคพลังประชารัฐและ
พรรคเพ่ือไทยตามล าดับ 2.สมาชิกพรรคมีอุดมการณ์การร่วมกันที่ชัดเจน มีศักยภาพและมีทิศทางในการ
สื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่สาธารณะไปในทิศทางเดียวกัน 3.พรรครวบรวมประเด็นปัญหาในสังคมที่เป็น
ข้อเท็จจริง ผนวกกับการลงพ้ืนที่เชิงรุกมาน าเสนอให้ประชาชนให้รับทราบ และผันแปรประเด็นต่างๆ ให้เป็น
นโยบายในการหาเสียง ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ผ่านโลกออนไลน์เป็นส าคัญ40 4.พรรค
กระตุ้นความสนใจทางการเมืองและดึงดูดประชาชนที่เบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่า (ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
: Representative Democracy) กับกลุ่มคนที่ต่อต้านอ านาจเผด็จการให้มาเป็นสมาชิกพรรค/มีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกับพรรค เพ่ือเป็นการสร้างฐานเสียงในการเลือกตั้ง 5.พรรคมีการวางแผนและจัดบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถในประเด็นต่างๆ ร่วมกันการแถลงนโยบายทั้ง 12 วาระ อย่างเปิดเผย และ 6.พรรคเป็น
กระบอกเสียงให้แก่ประชาชน เชิดชูความเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือที่ห มู่
นักวิชาการทางรัฐศาสตร์เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)41”  

ตามมุมมองของผู้เขียนมองว่าตามหน้าที่และบทบาทข้างต้นจะกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต้อง
อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนอยู่หลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ การที่พรรคให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กระตุ้นจิตส านึกของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยในไทยให้กลับมาสนใจการเมือง การต่อต้าน
อ านาจเผด็จการด้วยการชูนโยบาย “ถ้ำชนะเลือกตั้งจะแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ” โดยจะกระท าการ
อย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีการส่งตัวแทนลงพ้ืนที่
ส ารวจปัญหา ซึ่งพรรคการเมืองอื่นก็เช่นท ากัน แต่พรรคนี้มีความพิเศษกว่าพรรคอ่ืนตรงที่น าข้อมูลที่ได้จากพ้ืน
ที่มาประมวลผลก่อนน าเสนอต่อพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีหลักการและเหตุผลเชิงวิชาการ การท าให้พรรคเป็นของ
ประชาชน (ประชาชนทุกคนคือหุ้นส่วนของพรรค) มุ่งการท างานระยะยาวด้วยการผลิตหน่วยงานทางการเมือง
มารองรับการท างานภาคสังคมคู่ขนานกับการท างานภาคการเมือง คือ การจัดตั้งมูลนิธิที่ท างานอย่างอิสระ 
สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน และจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นพ้ืนที่ในการทดลองนโยบายของพรรค ช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีกับพ้ืนที่/เครือข่ายภาคพลเมือง พรรคนี้จึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการประคับประคองการเปิด

                                                           
39 วิทยา นภาศิริกุลกจิ และคณะ. (2539). พรรคกำรเมืองและกลุม่ผลประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. พิมพ์ครั้งที่ 8. 
หน้า 15-24. 
40 วรัชญ์ ครุจิต. (2562). วิเครำะหย์ุทธศำสตร์กำรท ำ Branding ของ “พรรคอนำคตใหม่”. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562, แหล่งที่มา : 
http://thaitribune.org/contents/detail/302?content_id=35012&rand=1553585660. 
41 ชลัท ประเทืองรัตนา และสติธร ธนานธิิโชติ. (2559). องค์ควำมรู้ว่ำด้วยประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือส ำหรับสังคมไทย. ใน การประชุม
วิชาการสถาบันพระปกเกลา้ ครั้งที่18. หน้า 207-226. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 210. 
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พ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และยังเป็นตัวประสานประโยชน์ให้แก่กลุ่มผลประโยชน์กลุ่ม
ต่างๆ ที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายของรัฐให้หันมาสนใจเสียงของประชาชนไม่มากก็น้อย42  

จากประเด็นปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองที่มาจากความไร้น้ ายาของประชาธิปไตยตัวแทน เป็น
การเปิดโอกาสให้กองทัพท าการรัฐประหารได้ง่ายขึ้น (มีการท ารัฐประหารถึง 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 10 ปี) 
ท าให้การเมืองในมุมมองของประชาชนนั้นถูกแช่แข็งจากการเลือกตั้งเกือบ 8 ปี (นับตั้งแต่การเลือกตั้งในวันที่ 
3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 จนถึงการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562) ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่มีรัฐบาล
พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ด้วยปัญหาหลายด้านของรัฐบาลพลเรือนก็ท าให้กองทัพต้องเข้าควบคุม
อ านาจ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพทั้งสื่อมวลชนและประชาชนภายในประเทศ ท าให้นานาประเทศไม่ยอมรับ
รัฐบาลที่มาจากเผด็จการและกดดันให้คืนอ านาจแก่ประชาชนให้เร็วที่สุด เมื่อ คสช. ด าเนินการปฏิรูปการเมือง
ตาม Road Map เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับการประกาศให้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคการเมืองฝั่งต่อต้าน
เผด็จการ เช่น พรรคเพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคไทยรักษาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเสรีรวมใจไทย 
เป็นต้น จึงเร่งหาเสียงด้วยนโยบายที่จะยับยั้งการสืบทอดอ านาจของ คสช. ผ่านพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็ม
ก าลัง ด้านพรรคอนาคตใหม่จึงประกาศอุดมการณ์และเป้าหมายผ่านพ้ืนที่สาธารณะที่มุ่งให้ความส าคัญกับ
เสียงของประชาชน ต้องการเป็นรัฐบาล และพร้อมที่จะจับมือกับทุกพรรคการเมืองที่ต่อต้านอ านาจ คสช. 43 
ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Vote), ผู้ที่เบื่อหน่ายการเมือง/
นักการเมืองแบบเก่า และผู้ที่มีความคิดต่อต้านเผด็จการ” ให้ความสนใจพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก  

ควำมหมำยอ ำนำจสถำปนำในรัฐธรรมนูญสำรที่อนำคตใหม่ต้องกำรส่งต่อให้ประชำชน 

 อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นค าที่ผู้ เขียนเรียกย่อๆ มาจากค าว่า “อ ำนำจปฐมสถำปนำ
รัฐธรรมนูญ44” ซึ่ง ปิยบุตร แสงกนกกุล45 ได้อธิบายหมายความว่า อ านาจแห่งการริเริ่ม อันไร้ขอบเขต
ข้อจ ากัดและเป็นอิสระ เพ่ือใช้ก่อตั้งระบบการเมืองและระบบกฎหมาย โดยจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
ปราศจากอ านาจจากระบอบการเมืองและระบอบกฎหมาย ฉะนั้นในช่วงเวลาที่ระบอบการเมืองหนึ่งก่อตั้งขึ้น
และด ารงอยู่อย่างปกติ อ านาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญจะไม่มีการเกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาด มันจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อเกิดการท าลายระบบการเมืองเก่าที่ด ารงอยู่ให้ดับสูญลงไปและก่อตั้งระบบใหม่ข้ึนมาแทน ทั้งนี้ วรเจตน์ 
ภาคีรัตน์ ได้อธิบายเพ่ิมเติมโดยชี้ให้เห็นว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเกี่ยวพันกับการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ การก่อร่างสร้างรูปแบบระบอบใหม่ มีลักษณะเป็นการแตกหักกับระบอบเดิม หรือระเบียบทาง
การเมืองที่เป็นมาแต่เดิม รัฐธรรมนูญเป็นผลหรือเป็นการเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ และเกิดขึ้นจากอ านาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ การก่อรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้นเป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติการแตกหักกับระบอบการปกครอง
แบบเดิม จากการอธิบายข้างต้นสะท้อนนัยเพ่ือเกิดการตั้งค าถามกับรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน คือ ใครคือผู้
ทรงอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นประชาชนหรือเป็น คสช. หากเป็นประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับปี 
พ.ศ. 2562 นี้ยึดโยงกับประชาชนหรือไม่ หากเป็น คสช. จะเรียกว่าเป็นระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย

                                                           
42 จุมพล หนิมพานิช. (2552). กลุ่มผลประโยชน์กับกำรเมืองไทยแนวเกำ่ แนวใหม่ และกรณีศึกษำ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. หน้า 119-122. 
43 ข่าวสด. (2562). “ธนำธร” ปลุกต้ำนรัฐประหำร! เอือมศึกแย่งเกำ้อ้ี ซัด “บ๊ิกตู่” จับ ปชช.เป็นตัวประกัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2562, แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_2672775. 
44 อ ำนำจปฐมสถำปนำรัฐธรรมนูญ เป็นค าที่ ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ ใช้แทนค าว่า pouvoir costituant originaire (จากหนังสือ รัฐธรรมนูญ 
ประวัติศาสตร์ข้อคิด อ านาจสถาปนา และผลการเปลี่ยนผ่าน.ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล.) 
45 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อ ำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า ค าน า
ผู้เขียน. 
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หรือไม่ ค าถามดังกล่าวมักปรากฏออกมาหลายๆ ครั้ง โดยพรรคอนาคตใหม่พยายามตั้งค าถามกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ.2562 ว่าเป็นมรดกบาปของการสืบทอดอ านาจนิยมของรัฐบาลเผด็จการที่มี คสช. เป็นองค์
อธิปัตย์ ภายหลังการท ารัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้มีบทบาทเป็นฝ่ายค้านท าหน้าที่ใน
รัฐสภาบทบาทดังกล่าวทั้งสมาชิกของพรรคอย่าง เช่น ปิยบุตร แสงกนกกุล พยายามอธิบายและสื่อสารให้
ประชาชนและสมาชิกในสภาเข้าใจถึงมูลเหตุของความไม่เป็นธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยน ามาซึ่งปัญหา
ทางการเมืองอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น หลักการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงองค์กร
อิสระอ่ืนที่เกิดขึ้นโดยผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งองค์กรอิสระเหล่านั้นกลายเป็นกลไกในการปกป้อง คุ้มภัย 
ให้แก่รัฐบาลซึ่งก็คือ “พรรคพลังประชารัฐ” 

ตัวอย่างเช่น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมได้พิจารณาวาระรับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ.
2560 ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพรรคอนาคตใหม่น าโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล  

ได้สรุปสาระหน้าที่ของการมีอยู่ขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญ คือ “ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทส าคัญ คือ 
รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รักษาหลักการประชาธิปไตย ตรวจสอบเสียงข้างมาก เป็นกลไก
ส าคัญในการคุ้มครองเสียงข้างน้อย และเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลต่าง ๆ การใช้อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เสมอ นั่นก็คือ รัฐสภา ที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตย เพราะสมาชิกในรัฐสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงมีความชอบธรรมในการเป็น
ผู้แทนของประชาชนในการออกกฎหมาย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญต้องการมาตรวจสอบ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึง
จ าเป็นต้องแสวงหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยพอเทียบเคียงกันได้กับผู้แทนราษฎร ฉะนั้นเมื่อองค์กร
เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในต่างประเทศ ในโลกตะวันตกที่มีการคิดค้นขึ้นมาจึงพยายามออกแบบให้ที่มาของศาล
รัฐธรรมนูญไปเชื่อมโยงกับประชาชนโดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร ยกตัวอย่าง ในประเทศเยอรมนีที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกครึ่งหนึ่งและวุฒิสภาเป็นผู้เลือกอีกครึ่งหนึ่ง เลือก
จากรายชื่อที่กระทรวงการยุติธรรม รัฐบาล และกลุ่มการเมืองในสภาจัดในบัญชีไว้ ผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาไปเลือกชื่อเหล่านั้นมา และใช้เสียง 2 ใน 3 ในส่วนของประเทศไทยที่มาของศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ไม่ได้เชื่อมโยงจากสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด ปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญไทยอ านาจจะต้องเผชิญหน้ากับ
องค์กรที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมีที่มาที่ไม่เชื่อมโยง
กับสภาผู้แทนราษฎร สาเหตุเกิดจากปี พ .ศ.2557 มีการรัฐประหารยึดอ านาจโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) สิ่งแรกที่คณะรัฐประหารต้องประกาศการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในเวลานั้น หลังจาก
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไป จะปกครองประเทศแบบไม่มีรัฐธรรมนูญ และใช้อ านาจตนเองตั้งตนเป็นรัฐาธิ
ปัตย์ ออกประกาศค าสั่งใช้เป็นกฎหมายทั้งหมดเรื่อยมาในการรัฐประหารในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เวลาเกิดการรัฐประหารองค์กรที่ท าหน้าพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็ควรที่จะต้อง
แสดงบทบาทต่อต้านรัฐประหาร ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด”  
 ในกรณีคล้ายกัน ผลการด าเนินการในเรื่องงานวิจัยของส านักศาลรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ.2560 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีประเด็นน่าสนใจ คือ ศึกษาเรื่องการละเมิดอ านาจศาลโดยเปรียบเทียบศาล
รัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ “มาตรา 38 วรรคสาม การวิจารณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยคดีที่กระท าโดยสุจริต
และมิได้ใช้ถ้อยค าหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาดร้ายไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล 
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่วินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญและผูกพันทุกองค์กรเป็นที่สุด วิธีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่ทางเดียวนั้นก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ การวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีทาง
เปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยได้ กลไกการวิพากษ์วิจารณ์นั้นตรงกันข้ามกับกับการจะช่วยการตรวจสอบในการ
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ท างานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขต่อไป เป็นระบบการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน บุคคลที่มีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อไม่แน่ใจว่าองค์กรของรัฐจะใช้กฎหมายใด บุคคลนั้นเลือกที่จะ
ไม่วิจารณ์ดีกว่า ไม่กล้าใช้เสรีภาพของตัวเอง” 
 การวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การท าลายศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นเกราะคุ้มกันให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเที่ยง
ธรรม มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ยืนยัดเคียงข้างกับองค์กรที่มาจากเลือกตั้ง และตรวจสอบถ่วงดุลซึ่ง
กันและกัน ศาลรัฐธรรมนูญมีความส าคัญกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาล
รัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรส าคัญในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญส าคัญ
กับการสร้างหลักนิติรัฐคุ้มครองสิทธิของบุคคล คุ้มครองเสียงข้างน้อย แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่
อยู่อาศัยในสังกัดประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย สนับสนุนประชาธิปไตยมิใช่ขัดขวางหรือสกัดกั้นประชาธิปไตย 

จากการสื่อสารดังกล่าวที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ผู้เขียนพินิจว่าหากมองย้อนกลับไปใน
ค าอธิบายที่ฝ่ายค้านน าโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ก าลังสื่อสารให้กับประชาชนก็คือ 
การมองเห็นความพล่ามัวของอ านาจในการประกอบสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ .ศ.2560 จนน าไปสู่การนิยาม
หน้าที่ขององค์กรอิสระที่อยู่ในข้อบังคับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมุ่งอธิบายไปถึงองค์กรอิสระที่ ชื่อว่า ศำล
รัฐธรรมนูญ การมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่เดิมมีหน้าที่ในการยึดโยงกับประชาชนโดยเป็นกลไกให้ประชาชน
ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบถ่วงดุลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งตัวของรัฐธรรมนูญตามวิถีของหลักการ
ประชาธิปไตย แต่พิธีกรรมการประกอบสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ได้สรรสร้างอ านาจพิเศษให้ศาล
รัฐธรรมนูญโดยเป็นองค์กรที่ค าตัดสินมีผลผูกพันกับองค์กรของรัฐ และท าให้เชื่อได้ว่ามีเป็นองค์กรที่มีความ
โน้มเอียงทางการเมืองโดยมีข้อเคลือบแครงใจในการในผลของการตัดสินคดีทางการเมืองในหลายๆ ครั้ง 
อย่างไรก็ตามในที่นี้ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการวิพากษ์วิจารณ์ค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ (ซึ่งในทางสากลท า
ได้เพราะเป็นวิถีของการตรวจสอบถ่วงดุลตามอารยะประเทศที่มีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย)  

ด้วยหลักการและการน าเสนอประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น ผู้เขียนมอง
ว่าอีกนัยนึงของการช่วงชิงอ านาจทางการเมืองผ่านการรื้อถอนองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งน้อยกรณีที่จะ
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการกล่าวถึง โดยพยายามอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับที่มาของการก่อตั้ง
รัฐธรรมนูญโดยมองผ่านกรอบ “อ ำนำจปฐมสถำปนำรัฐธรรมนูญ” ว่าผลพวงทั้งหมดทั้งในเชิงโครงสร้างและ
สถาบันการเมืองการมีอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญ เกิดจากการพล่ามัวในการ
ตีความหมายของการก่อก าเนิดและความหมายของรัฐธรรมนูญที่ปราศจากการยึดโยงกับประชาชน อีกทั้งแต่
เดิมความเป็นรัฐธรรมนูญ (Constitution) ถูกอธิบายในลักษณะของประเทศหรือรัฐซึ่งก าหนดขึ้นโดย
โครงสร้างของกฎหมายพ้ืนฐาน อย่างไรนั้นกฎหมายที่เป็นพ้ืนฐานนี้ก็เป็นเพียงการอธิบายในลักษณะการ
พรรณนา (Descriptive) มากกว่าที่จะเป็นการสร้างกฎเกณฑ์บังคับ (Prescriptive)46 ในปัจจุบันการ
ตีความหมายของรัฐธรรมนูญตามรูปแบบของรัฐชาติสมัยใหม่โดยมีส านึกร่วมกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศหรือรัฐมีความสัมพันธ์และส าคัญในเรื่องสถาบันการเมือง รวมถึงหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล47 การช่วงชิงอ านาจว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมมูญของอนาคตให้เป็นหลักการของการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตย โดยหวนกลับไปตั้งค าถามเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เป็น
มรดกบาปของการสืบทอดอ านาจของ คสช. ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐอ้างความชอบ
ธรรมให้แก่ตนเองว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามครรลองของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย  
                                                           
46 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อ ำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 5 
47 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อ ำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 4.  
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ด้วยเหตุนี้ประเด็นเรื่อง “ความหมายอ านาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญสารที่อนาคตใหม่ต้องการส่งต่อให้
ประชาชน” จึงเป็นเพียงข้อสังเกตของผู้เขียนที่มองว่าถ้าอ านาจสถาปนาเป็นของประชาชนตั้งแต่การเริ่มก่อตั้ง
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนั้นย่อมยึดโยงและเกี่ยวพันกับประชาชนโดยปกป้องดูแลประชาชนสมตามเจตนารมณ์
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ในเมื่อ
ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกสร้างขึ้นด้วยอ านาจเผด็จการที่สร้าง
ความชอบธรรมให้กับตัวเองผ่านวาทะกรรมการยุติความขัดแย้ง ด้วยความเป็นเผด็จการที่แสดงตนเป็นผู้ทรง
สิทธิ์ในการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมา ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการแปลกแต่อย่างใดที่โครงสร้างและสถาบันทาง
การเมือง องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ จะตอบสนองและคุ้มภัยให้แก่รัฐบาลที่สืบทอดอ านาจเผด็จการนี้ถึงแม้
จะอ้างความเป็นประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง แต่ก็หาใช่ประชาธิปไตยตามหลักสากลไม่ ฉะนั้นหากกล่าวไป
แล้วอาจเป็นได้เพียงเผด็จการครึ่งใบเพราะตอนเป็น คสช. มีอ านาจเต็มใบ แต่หลังจากการเลือกตั้งมีรัฐสภาใน
การตรวจสอบอ านาจจึงเหลือเพียงครึ่งใบ 

ระบอบประชำธิปไตยผ่ำนพื้นที่กำรช่วงชิงอ ำนำจทำงกำรเมือง 

ปัญหาทางการเมืองไทยที่ผ่านมาเกิดจากการละเลยและไม่สนใจกับการท าความเข้าใจเรื่องที่มาของค า
ว่ารัฐธรรมนูญจนท าให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอ้ือประโยชน์ในเชิงการเมืองมากกว่าจะเป็น
ผลผลิตของการเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองเก่า ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสร้างเครื่องมือและ
องค์กรต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขก็ย่อมไม่สอดคล้องและไม่ค านึงถึงหลักการและที่มาของค าว่ารัฐธรรมนูญ  
สถานการณ์ดังกล่าวได้หยั่งรากลึกฝังเข้าไปในความรู้สึกและสามัญส านักของประชาชนว่าเมื่อไหร่ที่มีการ
พัฒนาประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง ผลลัพธ์ท้ายสุดที่ตามมาก็คือการเกิดการรัฐประหารและมีรัฐบาลทหาร
เกิดขึ้นจนกลายเป็นวงจรการเมืองไทยที่ประชาชนของรัฐคิดว่าไม่สามารถแก้ไขได้ โดยเริ่มจากการฉีก
รัฐธรรมนูญ การเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ การจัดการเลือกตั้ง มีการปกครองรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
น ามาสู่การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ และย้อนกลับไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ฉะนั้นจากบริบทเหล่านี้ผู้เขียนจึง
น าเสนอให้เห็นภาพว่าปัญหาวงจรชีวิตของความล้มเหลวในการพัฒนาประชาธิปไตยเกิดจากการไม่สนใจกับ
การท าความเข้าใจเรื่องที่มาของค าว่ารัฐธรรมนูญจนท าให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอ้ือประโยชน์
ในเชิงการเมืองซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวิถีของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพร้อมๆ กับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองเป็นอย่างดี โดย 
อัลมอนด์และเวอร์บา48 ได้เสนอแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมสาธารณะ (The Civic Culture) ไว้ว่าเป็นรากฐาน
ส าคัญที่ท าให้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสเถียรภาพ 
กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีการยึดถือค่านิยมและวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกันอย่างเหนียวแน่น เช่น ค่านิยม 
ความเชื่อ ความรู้สึกร่วม หรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการเมือง ควบคู่ไปกับการตั้งข้อสงสัยในตัวผู้น าทาง
การเมือง นอกจากนี้ ลินซ์และสตีพาน49 ได้ให้ข้อเสนอว่าระบอบประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพ เป็นปึกแผ่น
และมั่นคงได้ ขึ้นอยู่กับการที่ระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับของผู้คนในแวดวงการเมืองในจ านวนมากและ
ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ยังเสนออีกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่ทุกคนควรยึดถือและสนับสนุน 

                                                           
48 Almond and Verba. (1980). The Civic Culture Revisted. Boston : Little Brown. อ้างใน วัฒนา สุกัณศีล. (2555). จากการเมืองของ
รากหญ้า สู่ประชาธิปไตย 100 %. กำรเมือง-ประชำธิปไตยในท้องถิ่นภำคเหนือ. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
49 Linz, J., and A, Stepan. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South 
America and post communist Europe. Baltimore: John Hopkins University Press. 
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ดังนั้น ประชาชนจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเสียก่อนจะน าระบอบประชาธิปไตยมาใช้ปกครอง จากสองแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระบอบ
ประชาธิปไตยจ าเป็นต้องอาศัยการยอมรับและการสนับสนุนจากประชาชน และพร้อมปกป้องรักษาหลักการ
ท างานของประชาธิปไตย  

จากหลักการเชิงทฤษฎีที่เป็นแนวทางการพัฒนาตามหลักสากลข้างต้น ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจ
และช่วงชิงอ านาจทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนในสังคม ปิยบุตร แสงกนกกุล ได้อธิบายผ่านงานเขียนด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญของ จูเซปเป้ เด แวร์กอตตินี่ ผ่านกรอบการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญสู่กรอบการพัฒนา
ประชาธิปไตย ซึ่งอธิบายว่าในบางครั้งตัวของรัฐธรรมนูญไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเสมอ เพราะบางครั้งรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ระบอบเผด็จการได้50  ค าถามท่ีตามมา
ในประเด็นที่ผู้เขียนน าเสนอ คือ ระบอบประชาธิปไตยผ่านพ้ืนที่การช่วงชิงอ านาจทางการเมือง ค าถามนี้ใน
สังคมการเมืองไทยระบอบประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด ประชาธิปไตยที่
เข้าใจกันในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยเนื้อเดียวกับสากลหรืออารยะประเทศหรือไม่ หากพินิจ
วิเคราะห์หลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 รัฐไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ
จากปี พ.ศ.2550 มาเป็นรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างไร หากจะกล่าวถึง
ความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่ คสช. ประดิษฐ์ขึ้น ค าว่าประชาธิปไตยในยุคนี้ผู้เขียนมองว่าเป็น
ความส าเร็จของคณะผู้จัดท าในการสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยตามแบบที่ คสช. อยากให้
ประชาชนภายในรัฐเข้าใจแบบนั้น กล่าวคือตามการอธิบายแนวคิดว่าด้วย “ชาติ (Nation)” ในการสถาปนา
รัฐธรรมนูญที่ช่วงชิงอ านาจรัฐเพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญในการปกครองรัฐหรือประเทศ 
ของ เอ็มมานูเอล โซเซฟ ซีแยส ที่กล่าวถึงอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant)51 โดยเริ่มจาก 
คสช. สร้างความชอบธรรมให้กับตนเองในการเข้ายุติความขัดแย้งทางการเมืองเพ่ือท าให้ไทยพ้นจากการนอง
เลือด อ้างเรื่องระบอบทักษิณ รวมถึงปราบปรามการคอรัปชั่น ระบบการเมืองเดิมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ถูกล้มล้างโดยการท ารัฐประหาร ต่อมาการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นเมื่อ คสช. กลายเป็นองค์อธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จ 
องค์อธิปไตยดังกล่าวหาหนทางในการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นหลักประกันโดยมีความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐเพราะของเดิมถูกฉีกไปแล้ว ขั้นตอนนี้ตามหลักการของ เอ็มมานูเอล โซเซฟ ซีแยส คือ คสช. ก าลัง
ท าตัวเป็นผู้ใช้อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant) ผ่านการคัดเลือกของพวกเดียวกัน คือ 
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการได้ทรงอ านาจรัฐที่ได้จากองค์อธิปไตยในขณะนั้นคือ คสช. 
จัดท ารัฐธรรมนูญ ท้ายสุดเมื่อจัดท ารัฐธรรมนูญส าเร็จก็ช่วงชิงความชอบธรรมอ านาจทางการเมืองโดยให้มีการ
ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 โดยสวมรอยว่าเป็นประชาธิปไตย ภายหลังจากการที่ประชาชน
เห็นชอบรับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ส่งผลให้สถาบันการเมืองต่างมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญอ้างอิง
อ านาจจากรัฐธรรมนูญได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งหมดนี้คือการช่วงชิงอ านาจทางการเมืองของ คสช. ซึ่งท า
หน้าที่เป็นอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant) ท้ายสุดเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยที่
เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 จึงมีเพดานที่ไม่สามารถยึดติดกับประชาชน เพราะประชาชน
ไม่ได้เป็นผู้มีอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant) ผลของรัฐธรรมนูญจึงได้ชื่อว่าผู้ร่างเป็น
อย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น52 

                                                           
50 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อ ำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 158. 
51 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อ ำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 10. 
52 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อคิด อ านาจสถาปนา และผลการเปลี่ยนผ่าน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 163. 
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สรุป 
 การช่วงชิงความหมายอ านาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านเส้นทาง
และนโยบายของพรรคอนาคตใหม่นั้น เป็นการพยายามอธิบายเรื่อง “อ ำนำจปฐมสถำปนำรัฐธรรมนูญ” ว่า
ผลพวงทั้งหมดท้ังในเชิงโครงสร้างและสถาบันการเมือง การมีอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การมีอยู่ของศาล
รัฐธรรมนูญ เกิดจากการพล่ามัวในการตีความหมายของการก่อก าเนิดและความหมายของรัฐธรรมนูญที่
ปราศจากการยึดโยงกับประชาชน รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกท าขึ้นมาเพ่ือสถาปนา
อ านาจของ คสช. ผ่านพรรคพลังประชารัฐเป็นส าคัญ โดยอาศัยสถาบันทางการเมืองอ่ืน เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ 
ก.ก.ต. สนช. เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการใช้อ านาจของประชาชนผ่านตัวแสดงทางการเมืองที่
เรียกว่า “พรรคอนาคตใหม่” ในการเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นมรดก
ทางการเมืองของอ านาจเผด็จการ ที่เกิดจากโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองที่เป็นรัฐธรรมนูญได้ถูกละเลย
เรื่องการตีในความหมายว่าเป็นผลผลิตของสัญญะของการแตกหักกับระบอบเก่า มุ่งท าให้ประชาชนตระหนัก
ถึงอ านาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญว่าแท้จริงแล้วประชาชนคือเจ้าของอ านาจอธิปไตยตามความหมายของ
ระบอบประชาธิปไตยสากล 
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บทคัดย่อ 
 

 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐในหลายประเทศได้ริเริ่ม และพัฒนา “ข้อมูลเปิด” (open data) 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานไปสู่สังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง   ศูนย์ข้อมูลเปิดของรัฐบาลไทยอันเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลจากองค์กรภาครัฐเพ่ือให้บริการสังคมจ านวนมากที่สุดได้แก่ domain name ชื่อ 
data.go.th (ต่อมาเปลี่ยนเป็น opendata.data.go.th) โดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
หรือ สพร.   บทความนี้น าเสนอพัฒนาการของระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง
ปัจจุบัน  ตลอดจนการให้บริการข้อมูลเปิดจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐดังกล่าวซึ่งยังมีโอกาสในการพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพความเป็นข้อมูลเปิด  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด  วิธีการศึกษาอาศัยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากมาตรฐาน รูปแบบ และการใช้ข้อมูลเปิดข้อค้นพบส าคัญได้แก่การควบคุมมาตรฐานข้อมูล
เปิด รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ การวิจัย หรือการพัฒนาต่อยอดในด้าน
ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้วงกว้าง การพัฒนาต่อยอดระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐแห่งนี้อาจ
ก่อให้เกิดการใช้งานที่มีผลกระทบด้านคุณค่าเชิงวิชาการ เชิงธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และนโยบายสาธารณะ
ในวงกว้าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
53 อาจารย์ประจ าส านกัวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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ค ำส ำคัญ: ข้อมูลเปิด (open data)  นวัตกรรมเปิด (open innovation) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
       การใช้งาน (usability)  

GOVERNMENT OPEN DATA: DEVELOPMENT STANDARD AND USABILITY 
 

Udomchoke Asawimalkit 54 
Chiang Mai University 

udomchoke@gmail.com 
 

ABSTRACT 
 

  In the past decade, public agencies in many countries have initiated and developed 
“Open Data” for the agencies’ information dissemination to the public at large.  Thai 
government open data center, which is the largest data hub to serve the society is under the 
domain name called data.go.th, created by the Digital Government Development Agency 
(public organization), a.k.a. DGA.  This article presents the development of Thai government 
open data since it has started in 2016 until the present time covering the open data service 
from the center, which has different characteristics comparing to open data portal in the 
countries with high digital development. The study employs content analysis regarding the 
standard, form, and usability.  The significant findings concern control over open data 
standards, support for innovation in business, research, and further value-added usability by 
wide public usages.  It suggests that high development level on the existing government open 
data center may create higher and wider usability impacts for academic, business, organization 
development, and public policy areas. 
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Introduction 

  
การพัฒนาระบบบริการ “ข้อมูลเปิด” (open data) เพ่ือส่งเสริมการใช้ข้อมูลโดยภาคธุรกิจ และ

สังคมภายนอกได้รับการกระตุ้นโดยนโยบายรัฐในหลายประเทศด้วยเหตุผลเชิงต้นทุน และการแข่งขันด้าน
ข้อมูล และสารสนเทศ   ข้อมูลในยุคดิจิตัลเปรียบเสมือน “วัตถุดิบทางการผลิต” ซึ่งนักพัฒนานวัตกรรมใน
กลุ่มผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจต่างพยายามแสวงหา (Huber, Wainwright, & Rentocchini, 
2020)  ผลงานวิจัยจ านวนเพ่ิมมากขึ้นมีข้อสรุปคล้ายๆกันในลักษณะที่กล่าวถึงความส าคัญของข้อมูลเปิด 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ซึ่งเชื่อมโยงกับนวัตกรรมใหม่ๆ (Huber et al., 2020)  และความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการ (Ruijer, Detienne, Baker, Groff, & Meijer, 2019) 

ความสนใจของกลุ่มแนวร่วมเกี่ยวกับข้อมูลเปิดเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตามปริมาณสารสนเทศขนาดมหึมา
ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัลที่แพร่กระจายไปสู่ประชาชนวัยต่างๆ องค์กรธุรกิจ
ดั้งเดิม ตลอดจนธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ (start up)   โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังปี พ.ศ. 2552 ซึ่งรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเริ่มให้ความส าคัญ และปรับไปสู่แนวนโยบายเพ่ือความโปร่งใสในภาครัฐ
ระดับสูงขึ้น จากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติที่ด าเนินการมาอยู่แล้ว มาสู่การจัดท าข้อมูลที่เปิดกว้างส าหรับการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือการตรวจสอบ หรือการสร้างนวัตกรรม (Huber et al., 2020)   ในปัจจุบัน รัฐบาลหลาย
ประเทศ รวมถึงส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.  ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนัก และการใช้ข้อมูลเปิด (International Open Data Day) ผ่านเวทีวิชาการ การสัมมนา และการ
แข่งขันด้านข้อมูล (hackathons)  

ข้อมูลเปิดภาครัฐของไทย ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สพร. ภายหลังที่ประเทศไทยเริ่มก าหนดแผนการ
พัฒนาและนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์ (e-Government) อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกในช่วง
ทศวรรษ 2540    ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลจ านวนมากได้ถูกยกระดับสูงขึ้น อาทิเช่น โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Nervous System: GNS) ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ระบบการให้บริการแบบ
อิเลคทรอนิคส์ (G2P) ตลอดจนกฎหมายส าคัญด้านต่างๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้น ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศของรัฐ (พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) การท าธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ (พรบ.ว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544)  ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)  การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (พรบ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562)  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าลังด าเนินการล่าสุดใน
ปัจจุบัน (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)  เป็นต้น  

ภายใต้ความพยายามของรัฐ และเงื่อนไขข้อจ ากัดมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการขยายตัวของ
อิเลคทรอนิคส์ และดิจิทัลที่ภาครัฐก าลังด าเนินการเชิงนโยบาย และก าลังน าไปใช้ในภาคปฎิบัติกับสังคมวง
กว้าง  หนึ่งในประเด็นส าคัญได้แก่ คุณภาพของระบบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม หรือพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเชิงนโยบาย และองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการด าเนินการคือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียที่
อาจได้รับ หรือเสียประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ข้อมูลเปิดภาครัฐที่บทความนี้ให้ความสนใจ 
สะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ในความพยายามที่รัฐมีต่อการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความท้าทายในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองจ านวนมาก และการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกื้อหนุนให้เกิดการท างาน และการใช้งานร่วมกัน (participation and 
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collaboration) บนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทางสังคม 
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนชุมชนผู้ใช้สารสนเทศ   

พิจารณาจากประสบการณ์ของประเทศที่ให้บริการข้อมูลเปิด พบว่า ประเทศจ านวนหนึ่งประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หลักที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ท าได้แค่เพียงการบรรลุเป้าประสงค์บางข้อที่ไม่มีนัยส าคัญต่อความส าเร็จ  หรือบาง
ประเทศที่ไม่บรรลุเป้าประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเลย อาทิเช่น ข้อมูลเปิดที่มีผู้ใช้แต่ไม่อาจมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล หรือเป็นเพียงข้อมูลธรรมดาที่ไม่มีความส าคัญต่อการชี้เบาะแสเรื่องคอรับชั่น  
ในกรณีของประเทศเคนย่า ที่ได้สร้างข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปัญหาคอรับชั่นของหน่วย
ราชการในประเทศ แต่สถิติจ านวนผู้ใช้ระบบข้อมูลเปิดกลับถดถอยลง และไม่ใช่ผู้ใช้ใหม่ๆ หรือที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน (Davies, 2013; Jetzek, 2015)  นอกจากนี้ การบรรลุเป้าประสงค์ของระบบข้อมูลเปิดของ
ประเทศมักมีขอบเขตจ ากัดเฉพาะการใช้งานในเขตเมืองใหญ่ ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ในเขตชนบท หรือท้องถิ่น
ห่างไกลกลับไม่ได้ประโยชน์มากนัก (Zuiderwijk, Shinde, & Janssen, 2019)    

บทความนี้ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน หรือการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐของ
ไทยภายใต้กรอบเชิงนโยบาย หรือการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์ (ในยุคต่อมาเปลี่ยนชื่อ
นโยบายเป็นรัฐบาลดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0) ซึ่งมักมีการปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเติมตามวาระเชิงนโยบายของ
รัฐบาลที่สลับเข้ามาบริหารประเทศมาโดยตลอดนับจาก ปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม บทความนี้พยายาม
วิเคราะห์ข้อมูลเปิดภาครัฐที่พัฒนาขึ้นโดย สพร. ในฐานะหน่วยงานหลักผู้ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ทั้งยังเป็นองค์กรผู้สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัล  รวมถึงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ 
ตลอดจนระบบข้อมูลเปิดให้กับส่วนราชการ และผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้ในเมืองใหญ่ ผู้ใช้ในภูมิภาค หรือผู้ใช้
ในระดับท้องถิ่นท่ีห่างไกล 

 
Body 

ข้อมูลเปิด: นิยำม และคุณค่ำ  
นักวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอาจให้ความหมายต่อสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “ข้อมูล

เปิด” แตกต่างกันไปตามทัศนะของกลุ่มตน  โดยพ้ืนฐานทางภาษาค าว่า “เปิด” และ “ปิด” เป็นสภาวะอย่าง
หนึ่งที่อธิบายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองคาพยพภายใน “ระบบ” หนึ่งๆ หรือในทางอิเลคทรอนิคส์ 
อาจเป็นสภาวะของการมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงในวงจร  หรือสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในวงจร   ในแง่มุม
หลังนี้ สภาพที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งบ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้น “ปิด” จึงท าให้การท างานของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนใน
การท างานไม่อาจเป็นไปได้ ในทางตรงกันข้าม  อุปกรณ์ไฟฟ้าเริ่มท า งานได้เมื่อกดสวิทช์เพ่ือเปิดให้
กระแสไฟฟ้าหมุนเวียนในระบบการท างาน ตามการเปรียบเปรยนี้ สภาวะเปิด จึงก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และ
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนภายในระบบ  และอาจยังก่อให้เกิดการรับรู้ และการเปิดปฏิสัมพันธ์กับภายนอกได้ 

ส าหรับความหมายกว้าง ข้อมูลเปิด แสดงนัยแห่งการเปิดอันครอบคลุมสิทธิ และเสรีภาพของผู้ใช้ซึ่ง
ได้รับจากผู้อนุญาตตามข้อก าหนด และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตเข้าใช้สิทธิ (Non Exclusive License) จาก
ข้อมูลดังกล่าว  ในที่นี้ ผู้ใช้อาจเป็นใครก็ได้ และในการใช้นั้นก็ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาที่ใช้ข้อมูล ไม่ต้องขอ
อนุญาตใช้สิทธิ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลลัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ การเปลี่ยนแปลง  การ
คัดลอก การเผยแพร่ การแจกจ่าย และการส่งข้อมูล ตราบเท่าที่การใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์
อันชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐ ดังนั้น สัญญาอนุญาตการเข้าใช้สิทธิในข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐในประเทศ
ต่างๆ จึงอาจมีขอบเขตแตกต่างกันบ้างตามระดับความเข้มข้นของกฎหมายแต่ละประเทศ  ทั้งนี้ ประเทศที่มี
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ระดับการเปิดค่อยข้างสูง มักไม่ก าหนดเงื่อนไขการใช้งานข้อมูลที่ขัดต่อสาระส าคัญในเป้าหมายการเผยแพร่
ข้อมูลเปิดแก่สาธารณะชน     

ประเทศท่ีผลิตข้อมูลเปิดอยู่ในล าดับต้นๆ ตามนัยที่เปิดกว้างส าหรับการใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบมี
จ ากัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลระดับสูง และประเทศโลกเสรีประชาธิปไตยล าดับต้นๆ อาทิ
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอร์มันนี ฝรั่งเศษ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย 
เกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเปิดของส่วนราชการต่างๆ และองค์กรของรัฐในประเทศพัฒนา
แล้วเหล่านั้นมีจ านวนมากมาย อาทิเช่น งบประมาณรัฐ การจัดซื้อ การออกกฎหมาย แผนที่การครอบครอง
ที่ดิน คุณภาพอากาศ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาข้อมูลเปิดให้ครอบคลุมประเด็นข้อมูลส าคัญๆ ที่ควรได้รับการ
เปิดเผย และการเผยแพร่ไปสู่การใช้งานข้อมูลตามเป้าหมายอ่ืนๆ นอกเหนือจากความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงไม่อาจพัฒนาได้รวดเร็วนัก เมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดหมึมาที่เกิดขึ้น หรือถูกจัดเก็บ
รวบรวมโดยหน่วยงานรัฐอยู่ตลอดเวลา   

จากการส ารวจสถานะปัจจุบันของการเข้าถึง และใช้งานข้อมูลเปิดภาครัฐ ระดับนานาชาติตาม
รายงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ชื่อ Open Data Barometer และ อีกแห่งชื่อ Global Open Data 
Index ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 พบว่า ข้อมูลเปิดที่มีมาตรฐานเบื้องต้นตามนิยามอันเป็นที่ยอมรับระดับ
สากล ปรากฏพบเพียงร้อยละ 11 ของข้อมูลเปิดทั้งหมดที่ให้บริการในประเทศต่างๆเหล่านั้น  ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศชั้นน าล าดับต้นๆด้านข้อมูลเปิดในบางประเด็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลด้านงบประมาณรัฐ กลับไม่เป็นที่เปิดเผยโดยประเทศเจ้าของข้อมูลเพราะการเปิดเผยข้อมูลใน
รายละเอียดอาจก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการน าไปสู่ภาคปฏิบัติของส่วนราชการภายในประเทศเจ้าของข้อมูล  
นอกจากนี้การใช้ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นความเสี่ยงเชิงการแข่งขันระหว่างประเทศ และความขัดแย้งกับ
ประเทศอ่ืน (Ruijer et al., 2019) 

ถึงแม้ว่าข้อมูลเปิดภาครัฐดูเหมือนยังมีข้อจ ากัดจากมุมมองเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติ และอุปสรรค์
อันอาจมาจากกรณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในมิติด้านความร่วมมือ การแข่งขัน และความ
ขัดแย้งอันเป็นปรากฏการณ์ระหว่างรัฐที่มีความซับซ้อน   งานวิจัยจ านวนเพ่ิมมากขึ้นได้สรุปให้เห็นข้อดี และ
ประโยชน์ที่รัฐได้รับจากการพัฒนาระบบข้อมูลเปิด  (Zuiderwijk et al., 2019) ซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
การเมือง ได้แก่ การเพ่ิมความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน  การเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ภาคปราชาชน  การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการตรวจสอบการท างาน  ส าหรับมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ข้อมูล การส่งเสริมนวัตกรรมการท างาน  การเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และในมิติทางเทคนิค  
ได้แก่  การลดกระบวนการด าเนินงาน  การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกง่ายดาย  การตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมจาก
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ   ผลดีของข้อมูลเปิดโดยภาพรวมจึงเกิดขึ้นจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สูง  และลักษณะข้อมูลที่สะดวกต่อการน าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามคุณค่าที่ผู้ใช้เล็งเห็น 
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Global Open Data Index: GODI  
(รายงานดัชนีชี้วัดเชิงเปรียบเทียบด้านข้อมูลเปิด โดยประเทศทั่วโลกที่ได้รับการจัดล าดับในแต่ละปีมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น  และเป็นการจัดท าโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไรระหว่างประเทศชื่อ  Open Knowledge 
Foundation) 
International Open Data Conference  
(การประชุมนานาชาติด้านข้อมูลเปิดซึ่งเป็นที่แสดงพัฒนาการ และกรณีศึกษาเก่ียวกับข้อมูลเปิดภาครัฐในกลุ่ม
ประเทศท่ีได้รับเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนา) 
Open Data Barometer  
(รายงานมาตรวัดบนเว็บไซต์ ทีมีการประเมินระดับความเป็นข้อมูลเปิดของรัฐในประเทศภาคีเครือข่ายที่
ครอบคลุมระดับข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศอ่ืนๆที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ระบบแสดงข้อมูลพัฒนาขึ้นโดย World Wide Web Foundation)  
United Nations World Data Forum  
(การประชุมด้านข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ อาทิ
เช่น การติดตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ด้าน ที่รู้จักในชื่อ Sustainable Development Goals: 
SDG) 
World Wide Web Consortium: W3C  
(องค์กรระหว่างประเทศซึ่งท าหน้าที่พัฒนาระบบมาตรฐานการใช้งานบนเวิลด์ไวด์เว็บให้มีคุณภาพดี รองรับ
การท างานบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายได้) 
World Wide Web Foundation  
(มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศทั่วโลกเพ่ือเปิดโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม) 
หน่วยงานระหว่างประเทศท่ีส าคัญอันเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะพบว่าแนวโน้มการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศต่างๆ ด าเนินไป
อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน  จากยุคที่คนเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบปัจเจกบุคคล หรือแบบปิด  มาสู่การ
ใช้อินเตอร์เน็ตโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไปสู่เว็บไซต์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งมีข้อมูลทั่วโลก 
หรือแบบเปิด  จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งสมาร์ทโฟน และระบบการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต (Transition Control 
Protocol: Internet Protocol) สามารถท างานร่วมกันเพ่ือประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก (ครอบคลุมข้อมูลที่
เป็นภาพ เสียง คลิป อักขระ ตัวเลข สัญลักษณ์ ฯลฯ) ได้อย่างรวดเร็ว  การเปิดข้อมูลภาครัฐให้ประชาชน และ
กลุ่มองค์กร วิชาชีพทั้งหลาย จึงมีโอกาสความเป็นไปได้สูงเพราะเทคโนโลยีเอ้ืออ านวยให้สามารถท าได้  
นอกจากนี้ยังเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  เกิดความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหาร 
และบริการสาธารณะ   

กรณีของไทย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. (เดิมชื่อ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ชื่อย่อสรอ.) เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการพัฒนาด้านข้อมูลตามทิศทางของนานาชาติ และอาศัยกรอบการ
พัฒนาอันเป็นที่ยอมรับขององค์กรระหว่างประเทศด้วยเหตุผลความจ าเป็นบางอย่าง หรืออิทธิพลที่ได้รับจาก
ความรู้ และกระบวนการส่งผ่านนวัตกรรมในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ นโยบายรัฐจึงก าหนดให้ประเด็นด้านการ
เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นส่วนที่แสดงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้ประชาชน
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มีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน สพร. ในฐานะองค์กรตามภารกิจใหม่เชิง
ข้อมูลของรัฐ จึงได้จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Center) อย่างเป็นทางการ วันที่ 
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  โดยสามารถเข้าถึงได้ที่  https://data.go.th/   ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 
แหล่งข้อมูลเปิดที่ให้บริการบนโดเมนเก่าได้รับการพัฒนาและย้ายมาอยู่ที่ https://opendata.data.go.th 
โดยมีการปรับรูปแบบ เนื้อหากลุ่มข้อมูล และส่วนผู้ใช้ให้มีความน่าสนใจ และมีความสะดวกในการใช้ยิ่งขึ้น  
มำตรฐำนข้อมูลเปิด: เทคนิค และกำรยอมรับ  

ความพยายามของรัฐบาลไทยในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน อาจไม่ต่างไปจากประเทศส่วนใหญ่  ข้อมูลเปิดภาครัฐจึงได้รับการสนับสนุน
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ความท้า
ทายในการพัฒนาทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิตัลของไทยซึ่งอยู่ในฐานะผู้ซื้อ และผู้ใช้มากกว่าจะเป็น
ผู้สร้าง หรือผู้ก าหนดมาตรฐานให้กับนานาชาติ จึงท าให้เห็นข้อจ ากัดของการพัฒนา และบริการข้อมูลเปิด
ภาครัฐไทยอยู่มาก ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นด้านมาตรฐานของระบบข้อมูลเปิดที่ให้บริการบนโดเมนหลัก 
ประเด็นอ่ืนๆ ที่ส าคัญ อาทิเช่น การสร้าง และบันทึกข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การท าให้เข้าถึง และการใช้งาน
ได้จริง ยังนับว่าเป็นช่องว่างของการพัฒนา และการจัดท าข้อมูลเปิดของประเทศจ านวนมาก (Zuiderwijk et 
al., 2019)  

ตามข้อตกลงที่เรียกว่า สัตยาบันข้อมูลเปิดระหว่างประเทศ (International Open Data Charter) ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการพัฒนาร่างข้อตกลงในปี พ.ศ. 2558 โดยนกัวิชาการ ผู้เชียวชาญ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมจากกลุ่มประเทศพัฒนาทางเศรษฐกิจ 8 ประเทศ (G8) และประเทศภาคี (Open 
Government Partnership: OGP)  หลักการส าคัญ 6 ข้อเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐประกอบด้วย (The 
International Open Data Charter, 2015) 

1. การเปิดเป็นฐานตั้งต้น (Open by Default)   
2. ช่วงเวลาอันเหมาะสม และความครอบคลุม (Timely and Comprehensive) 
3. การเข้าถึง และสามารถใช้การได้ (Accessible and Useable) 
4. การเปรียบเทียบได้ และปรับข้ามรูปแบบได้ (Comparable and Interoperable) 
5. การพัฒนาธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Improved Governance and Citizen 

Engagement) และ  
6. การพัฒนาแบบรวมส่วนอื่น และนวัตกรรม (Inclusive Development and Innovation)  
 
นอกเหนือจากหลักการส าคัญ 6 ประการข้างต้น คณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลเปิดระหว่างประเทศ

ยังได้ก าหนดมาตรฐานระดับละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิเช่น ด้านการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ 
อุปกรณ์การท างานรูปแบบอ่ืน และสมารท์โฟน  ด้านรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ไม่ปิดกั้นการประมวลผลด้วย
โปรแกรม ด้านการไม่ล าเอียงต่อสภาวะที่แตกต่างกันของบุคคลหรือกลุ่มคน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความ
เจริญก้าวหน้าด้านระบบอุปกรณ์ และข้อมูลดิจิตัลของประเทศพัฒนาด้านเทคโนโลยี มิได้เป็นอุปสรรค์มากนัก
กับการด าเนินการตามข้อก าหนดเชิงมาตรฐาน และหลักการส าคัญอ่ืนๆ  ส าหรับแนวทางการพัฒนาข้อมูลเปิด
ภาครัฐของไทยโดย สพร. หลักการที่มีการเสนอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาร่วมจัดท าข้อมูลเปิดมีรายละเอียด
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2558ข) 

1. การเปิดโดยปริยาย (Open by default) ตามการก าหนดของหน่วยงาน 
2. การป้องกันในกรณีที่จ าเป็น (Protected where required) ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
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การรักษาความปลอดภัย (Security)  ความลับ (Confidentiality) และสิทธิพิเศษทางกฎหมาย (Legal 
privilege) 

3. การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritized)  โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-value dataset)  
4. ความง่ายต่อการค้นพบ (Discoverable)  โดยผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)  
5. ความสามารถใช้งานได้ (Usable) ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อมูลและการน ามาใช้ใหม่ อยู่ในรูปแบบที่

เครื่องสามารถประมวลผลได้  ไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์  มีความสมบูรณ์ มี Metadata ที่มีคุณภาพ และ
ชัดเจน 

6. การเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary)  หรือถูกเผยแพร่จากแหล่งที่เก็บข้อมูลโดยตรง ด้วยระดับความ
ละเอียดสูง ไม่มีการปรับแต่ง หรือท าให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data) 

7. ความทันเวลา (Timely) โดยเป็นข้อมูลปัจจุบัน หรืออาจเป็น Real-time feed มีการบันทึกเวลา 
(Timestamps) หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน 

8.  การจัดการที่ดี เชื่อถือได้ และให้อ านาจจัดการ (Well managed, trusted and authoritative) 
ได้รับการจัดการที่ดีเพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพส าหรับผู้ใช้งาน  

9. การใช้งานฟรี (Free where appropriate) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้สัญญาอนุญาตในลักษณะ Creative 
Commons (CC) เพ่ือสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการใช้งานข้อมูล  

10. การรับฟังสาธารณะ (Subject to public input) มีการรับฟังจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงการท างานร่วมกัน 

จากแนวทางหลักในการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐข้างต้น พบว่าข้อตกลงเหล่านั้นเป็นลักษณะความ
ร่วมมือจากกรอบความตกลงกว้างๆ ที่มิใช่เรื่องง่ายในการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐในภูมิภาค และหน่วยงานลักษณะพิเศษ หรือแม้กระทั่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากที่ยัง
ขาดทรัพยากร และความพร้อมเชิงความรู้ และเทคนิคในการจัดท าข้อมูลเปิดของหน่วยงานตน  ในกรณีของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าขอมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการส าคัญด้านข้อมูลเปิด มิได้จ ากัด
เฉพาะในส่วนให้บริการของรัฐบาลกลางเท่านั้น  หากยังมีข้อมูลเปิดกระจายอยู่ทั่วไปในส่วนราชการระดับรัฐ 
หรือภูมิภาค และองค์กรท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน (Herrera-Melo & Gonzalez-Sanabria, 2019)  หรือ
กล่าวได้ว่า คุณลักษณะเชิงเทคนิค และระเบียบข้อบังคับจากรัฐได้ถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินการให้
เป็นจริงโดยหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ 

ข้อมูลเปิดภำครัฐบนพอร์ทอลใหม่จำก  

            เว็บไซต์ opendata.data.go.th 

)15 หมวด: 1, 824 ชุดข้อมูล(  

1. สถิติทางการ )426(  

2. สังคมและสวัสดิการ )208(  

3. คมนาคมและโลจิสติกส์ )163(  

4. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม )152(  

5. งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ )141(  

ข้อมูลเปิดภำครัฐบนพอร์ทอลเก่ำจำก 

เว็บไซต์ opendata.go.th 

( 17 หมวด : 1, 330 ชุดข้อมูล ) 

1. สังคมและสวัสดิการ )235(  

2. คมนาคม และโลจิสติกส์ )175(  

3. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม )166(  

4. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม )165(  

5. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม )142(  
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6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )137(  

7. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม )132(  

8. สาธารณสุข )74(  

9. กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม )73(  

10.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม )52(  

11. การท่องเท่ียวและกีฬา )41(  

12. เกษตรกรรม )32(  

13. การศึกษา )18(  

14. การเมืองและการปกครอง )18(  

15. เมืองและภูมิภาค )7(  

 

6. งบประมาณ และการใช้จา่ยของภาครัฐ )107(  

7. สาธารณสุข )81(  

8. กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม )72(  

9. สถานที่ การท่องเท่ียว และกีฬา )43(  

10. เกษตรกรรม และชลประทาน )37(  

11. วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม )30(  

12. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร )25(  

13. การเมือง และการปกครอง )20(  

14. การศึกษา )20(  

15. แผนที่ )5(  

16. ภูมิอากาศ และภยัพิบัติ )4(  

17. ตัวระบุวัตถุดจิิทัล และรหัสมาตรฐาน )3(  

ที่มา: เว็บไซต์ opendata.data.go.th และ data.go.th   
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลเปิดภาครัฐตามมาตรฐาน และหลักการที่ สพร. ก าหนด มิได้ท าการรวบรวม

ข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 8,000 แห่งไว้ในพอร์ทอลข้อมูลเปิดที่ให้บริการแก่สาธารณะชน 
หากเป็นเพียงข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมจากกระทรวงจ านวนหนึ่ง  ส านักงาน สถาบัน และองค์กร
ระดับชาติ และหน่วยงานระดับจ านวนหนึ่ง   ดังนั้น ข้อมูลกลุ่ม และประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลของชาติ
เหล่านี้จึงมีข้อจ ากัดในบริบทของการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน หรือข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงาน
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดการจัดเก็บมากกว่าจะเป็นข้อมูลในระดับที่ละเอียดลงไปถึงเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัด หรือ
อ าเภอซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการบริการจัดการ หรือจัดบริการ
สาธารณะส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ทั้งนี้ข้อมูลเปิดที่มีการจ าแนกรายการตามเขตจังหวัดมักเป็นข้อมูลที่
ต้องจ าแนกตามความจ าเป็นอยู่แล้ว อาทิเช่น จ านวนประชากร แยกเป็นหญิง-ชาย ของแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย      

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของราชการส่วนกลางระดับกรม หรือเทียบเท่ากรมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 159 
แห่ง พบว่า จ านวนหน่วยงาน และองค์กรภาครัฐที่ท าความร่วมมือกับ สพร. เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐบน
พอร์ทอลใหม่ (opendata.data.go.th) มีจ านวนทั้งสิ้น 138 องค์กร (ชุดข้อมูล) ซึ่งครอบคลุม กรมเจ้าท่า 
(12) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (70) กรมการขนส่งทางบก (51) กรมการค้า
ต่างประเทศ (17) กรมการจัดหางาน (32) กรมการพัฒนาชุมชน (9) กรมคุมประพฤติ (23) กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (4) กรมทางหลวงชนบท (5) กรมธนารักษ์ (9) กรมธุรกิจพลังงาน (83) กรมบัญชีกลาง (93) กรม
ประมง (4) กรมปศุสัตว์ (9) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (18) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (8) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (10) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
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และการเหมืองแร่ (10) กระทรวงสาธารณสุข (61) กรุงเทพมหานคร (14) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (16) ธนาคารแห่งประเทศไทย (9) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (24) บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (32) บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ส่วนกลาง) (16) ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (6) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (15) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (5) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (5) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (28) ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (6) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (21) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (7) 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (5) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (18) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี) (6) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (21) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (14) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (13) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (5) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (11) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (17) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (51) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(159) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (15) ส านักงานศาลยุติธรรม (24) ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (555) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (21) 

แหล่งข้อมูลเปิดจ านวนมากที่สุดได้มาจากความร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีชุดข้อมูลมาก
ที่สุดจ านวน 555 ชุดข้อมูล รองลงมาได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (159)  และชุดข้อมูลเปิด
จ านวนน้อยที่สุด เป็นข้อมูลจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (4)   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (4)  และ กรมประมง 
(4)  อย่างไรก็ตาม จ านวนชุดข้อมูลที่มีจ านวนมาก หรือน้อยจากส่วนราชการที่ให้บริการบนระบบข้อมูลเปิด
ภาครัฐเหล่านี้ มิได้เป็นเป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลเปิดตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด  แต่สะท้อนให้
เห็นว่าปริมาณข้อมูลเปิดภาครัฐ จากส่วนราชการต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  ปริมาณรายการข้อมูลเปิด
ล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บนพอร์ทอล opendata.data.go.th มีจ านวน 1,330 รายการ  
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560  ซึ่งมีจ านวน 1,048 รายการ ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเพิ่มที่ต่ ามาก  

จากการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลเปิด ที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ให้บริการชุดข้อมูลของตน โดยมี 
สพร. เป็นผู้ประเมิน และแสดงไว้ในเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปสู่ชุดข้อมูลหน่วยงาน พบว่า ข้อมูลจ านวนมากอยู่ใน
รูปแบบไฟล์ประเภท PDF, DOC, TXT, TIFF, JPEG ซึ่งอยู่ในระดับการเปิดขั้นต้นที่สามารถดูได้เท่านั้น  ข้อมูล
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไฟล์ประเภท XLS, CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลที่
สามารถเปิดใช้งานผ่านโปรแกรมท่ีหลากหลาย และสามารถประมวลข้อมูลเชิงปริมาณได้สะดวกรวดเร็วส าหรับ
ผู้ใช้ แต่ยังมีข้อจ ากัดในแง่ความสะดวกในการใช้งาน หากพิจารณาจากมิติการใช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดพบว่า 
ข้อมูลมากกว่าหนึ่งในสี่ของชุดข้อมูลทั้งหมด ไม่อาจน าไปใช้ได้อย่างสะดวกนัก เนื้องจากขาดรายละเอียดข้อมูล
ระดับสูง (Metadata) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูลนั้นๆ  ตามแนวทางที่ สพร. ก าหนดไว้ใน “แนว
ปฏิบัติและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2558ข) 

นอกเหนือจากรูปแบบประเภทไฟล์ของมูลเปิดที่ให้บริการ ประเด็นข้อมูลเปิดในด้านคุณภาพ ความ
สะดวกในการใช้ ความครอบคลุม และความทันสมัยของข้อมูล ถือเป็นเงื่อนไขให้ข้อมูลเปิดได้รับการยอมรับ
จากผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป  อาทิเช่น นักเรียน นักวิจัย นักวิชาการ ที่อาจใช้ข้อมูล
ในด้านการเรียนรู้ในเรื่องที่น่าสนใจ  ภาคประชาชน และองค์กรทางสังคมอาจใช้ติดตามผลการด าเนินงานของ
ภาครัฐ นักธุรกิจ นักสร้างสรรค์สิ่งใหม่อาจใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการให้บริการ และความต้องการของลูกค้า  
ไม่ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะเป็นใคร ข้อมูลเปิดที่มีคุณภาพสูงย่อมสร้างผลกระทบที่ดีแก่ผู้ใช้  ในลักษณะตรงกันข้าม 
ข้อมูลเปิดที่มีข้อจ ากัดมาก จะสร้างอุปสรรค์มากมายแก่ผู้ใช้ และแปรเป็นระดับการยอมรับข้อมูลเปิดที่ต่ า และ
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ไม่ช่วยให้เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐส าเร็จอย่างที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ 
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ความครอบคลุมของข้อมูลเปิดภาครัฐของ  สพร. ยังจ ากัดอยู่เพียงราชการ

ส่วนกลางระดับกรม และหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญ และน่าสนใจ แต่ยังมีข้อมูลจ านวน
มากมายของส่วนราชการระดับภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นข้อมูลเปิด 
หรือด าเนินการเผยข้อมูลสารสนเทศในลักษณะข้อมูลเปิดตามมาตรฐานที่ สพร.พยายามพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ หาก
เป้าหมายของบริการ ข้อมูลเปิดคือการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงกับความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  ความสมบูรณ์ 
และครอบคลุมการในการให้บริการที่ครบถ้วน ครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย ในภาพรวมของประเทศยังนับเป็น
โอกาสแห่งการพัฒนาได้อีกมาก   

สถิติการเข้าดูชุดข้อมูลเปิดภาครัฐบนศูนย์ข้อมูลเปิดที่ สพร. ให้บริการ (data.go.th) ณ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  พบว่าสถิติการเข้าดูรายการข้อมูลอันเป็นที่นิยมมากที่สุด 5 อันดับแรกตามล าดับ
ความถี่ ได้แก่ 1. “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 – 2558” 
(312,959 ครั้ง)   2. “ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งต าบล” (252,003 ครั้ง) 3. “จ านวนรถจดทะเบียน 
(สะสม) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559” (196,666 ครั้ง) 4. “รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (ราย
จังหวัด) จากข้อมูล จปฐ ปี 2558” (193,514 ครั้ง) และ 5. “ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2558 
รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เดือนมกราคม” (185,858 ครั้ง) สถิติข้างต้นที่น าเสนอนี้บ่งบอกถึงระดับ และ
ปริมาณการใช้ข้อมูลที่ยังพัฒนาได้อีกมาก   ทั้งนี้ การเข้าดูข้อมูลเปิดบนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปยังรายการข้อมูล
ดังกล่าวไม่อาจบอกได้ว่าผู้ใช้ได้ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลประเภทใดไปใช้อย่างไรบ้าง ทั้งยังเป็นข้อมูลที่ไม่ทันสมัยนัก  

ประโยชน์ที่ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ จะได้รับจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ถือเป็นเงื่อนไขด้านแรงจูงใจที่ส าคัญ
อันท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมโดยการเรียกร้องข้อมูลเปิดอันเป็นประโยชน์
ต่อการท างานของตน  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายการข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐแห่งนี้ จะพบว่า
ลักษณะการน าเสนอ การก าหนดฟีลด์ข้อมูล การจัดตารางน าเสนอ ตลอดจนการค าอธิบายข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในไฟล์ยังขาดมาตรฐานอันจะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถท าความเข้าใจ และจัดการประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเอง
อย่างสะดวก ง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐบนพอร์ทอลเก่า (data.go.th) ซึ่งเป็นเว็บไซต์
เวอร์ชั่นเริ่มต้นของการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ  ต่อมาจึงมีการปรับปรุง และจัดการระบบข้อมูลเปิด การ
จัดกลุ่มข้อมูล ระบบไฟล์บริการ และการค้นหาที่สะดวกแก่การน าไปใช้ยิ่งขึ้น เมื่อ สพร.ได้พัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลภาครัฐบนพอร์ทอลแห่งใหม่ (opendata.data.go.th) และได้เปิดบริการต้นปี พ.ศ. 2563 

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของระบบข้อมูลเปิดไม่อาจท าได้ชัดเจนหากเป้าหมายของการพัฒนาขาด
ความชัดเจน และการสนับสนุนที่เพียงพอ  เช่นเดียวกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐไทยท่ียังไม่มีการประเมินอย่างแท้จริง 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายโดยทั่วไปของการสร้างระบบข้อมูลเปิดของนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ การแสดงความโปร่งใสในข้อมูลผลลัพธ์การบริหารจัดการ และการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่ต่อยอดจากข้อมูลกลางที่ส าคัญจากหน่วยงานของรัฐ  การประเมินผลกระทบจาก
การพัฒนาข้อมูลเปิดเพ่ือบริการสาธารณะชนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนาเป็นโจทย์เพ่ือการวิจัยใน
ระดับองค์กร และการเรียนรู้ระดับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในแขนงสาขาวิชามากมายได้เป็นอย่างดี  ที่กล่าว
เช่นนี้เพราะศูนย์บริการข้อมูลเปิดภาครัฐมีการจัดกลุ่มข้อมูล จ าแนกตามลักษณะส าคัญๆ อาทิเช่น จ าแนกตาม
หน่วยงาน จ าแนกตามรายการข้อมูล จ าแนกตามความถี่ในการเข้าดู จ าแนกตามประเภทไฟล์ข้อมูล ฯลฯ โดย
แหล่งข้อมูลเปิดของ สพร. แห่งนี้ได้เอ้ืออ านวยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายการต่างๆ ได้ง่าย รวดเร็ว และไม่
เสียค่าใช้จ่าย  
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Conclusion 
ในทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลเปิดภาครัฐมีความส าคัญส าหรับกระบวนการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 

และเป็นแนวโน้มการพัฒนาด้านข้อมูล และสารสนเทศภายในหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  สพร. ใน
ฐานะที่มีบทบาทน าในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางภาครัฐนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  ได้ด าเนินการก าหนด
แนวทาง และสร้างมาตรฐานการท างานเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกัน  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบภารกิจของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลส าคัญอันเกื้อหนุนต่อการวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายสาธารณะ อันมีฐานมาจากแหล่งข้อมูลกลางภาครัฐ   อย่างไร
ก็ดี การพัฒนาข้อมูลเปิด และการสร้างแรงจูงใจให้กับส่วนราชการเพ่ือเปิดเผยข้อมูล ยังมีข้อจ ากัดทั้งในเชิง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อมูลเปิด และเชิงสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองประโยชน์ด้านข้อมูลของผู้ใช้  
ดังหลักฐานที่แสดงให้เห็นผ่านสถิติการใช้ และคุณภาพของบริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐจากเว็บไซต์ 
opendata.data.go.th และ data.go.th  

การขยายภาคีเพ่ือสร้างระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและสารสนเทศจากราชการ
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
เหล่านั้นเกิดความตระหนัก และเข้าใจความส าคัญของข้อมูลเปิดในสถานะเครื่องมือของการพัฒนาแบบเปิด มี
ภาพลักษณ์แห่งความโปร่งใส และเกื้อหนุนให้ภาคประชาชน ชุมชนวิชาการ นักธุรกิจ ตลอดจนนักสร้างสรรค์ 
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันมีค่าจ านวนมากของหน่วยงานภาครัฐ ตัวแบบการพัฒนาข้อมูลเปิดที่รวม
ศูนย์อยู่เพียงแห่งเดียวดังที่ด าเนินการโดย สพร. อาจเป็นการเริ่มต้นในระยะแรกที่ดีเพราะหน่วยงานภาครัฐ
จ านวนมากยังขาดความเข้าใจ และ  มีความพร้อมในการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการขยายระบบข้อมูลเปิดในระยะยาวอาจไม่เหมาะสมกับระบบข้อมูลเปิดแบบรวมศูนย์อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง  
ในทางกลับกัน การพัฒนาให้เกิดการกระจายฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ และการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานเพื่อบริการข้อมูลที่ดีและมีมาตรฐานสูงขึ้นอาจเป็นกลยุทธ์เพ่ือขยายระบบข้อมูลเปิดให้เหมาะสมตาม
เป้าหมายของรัฐ   
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ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมเสรีนิยมใหม่: กรณีศึกษำ สังคมในโลกภำพยนตร์ เรื่อง ซูโทเปีย (Zootopia) 

The inequality in the neo-liberal society: A case study of Zootopia’s world 
 

นายชวดล  จรุงวภิู 
Mr. Chawadon Charungwiphoo 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ าในสังคมเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา สังคมในโลกภาพยนตร์ เรื่อง ซูโทเปีย 

(Zootopia) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเสรีนิยมใหม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอเมริกา และเพ่ือ
ศึกษาสิ่งที่ภาพยนตร์ เรื่อง ซูโทเปีย สะท้อนออกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของสังคมอเมริกาในประเด็นเรื่อง
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากบทความและวารสารทางวิชาการ หนังสือ รายงาน
จากสถาบันการศึกษานานาชาติ  ตลอดจนข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียเป็น
กรณีศึกษา และวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นหลัก  ร่วมกับแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

จากการศึกษาพบว่า  สังคมที่ด าเนินไปภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่  โดยเฉพาะการด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดนี้  เป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลกระทบที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในด้านสังคม โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เผชิญกับ
ปัญหานี้ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียเป็นกรณีศึกษาที่ท าให้เห็นว่าสหรัฐเมริกาเป็นต้นแบบของปัญหานี้จริง ทั้งนี้ 
ความเหลื่อมล้ าที่มีที่มาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่อย่างเด่นชัดโดยอ้างอิง
จากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย และมีความสอดคล้องกับสังคมอเมริกาเป็นอย่างมาก มีด้วยกัน 5 
ประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้ าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้ าในการประกอบอาชีพ ความเหลื่อมล้ าทางเพศ 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม 
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Abstract 

 
The study is focused on the inequality in the neo-liberal society by using a case study 

of Zootopia’s world. The objectives are to study neo-liberalism and its effect on American 
society, and to explore the inequality issue in the American society comparing with Zootopia 
society that are reflected through the movie. This study uses the Zootopia movie as a base 
to collect information from the academic articles and journals, related books, international 
reports, and reliable online sources. Then it is applied with neo-realism theory as a main 
framework and integrated with the inequality approach.   

The study shows that the society, which is implemented under neo-liberalism 
especially by economic policy, is one of main causes leading to economic crisis and other 
related crises. These crises affect social inequality created. America is exemplified facing of 
this situation and Zootopia show that American society itself is truly prototype of this thing. 
Thus, there are 5 inequalities that are emerged from neo-liberal economic and social 
conditions, based on Zootopia and involved in American society, which are racial inequality, 
occupational inequality, gender inequality, educational inequality and upward social class 
inequality.   
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บทน ำ 

เมื่อกล่าวถึงภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมที่ “เด็กดูได้ และผู้ใหญ่ดูดีนั้น”             
อาจท าให้หลาย ๆ คนนึกถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง ซูโทเปีย (Zootopia) ที่ได้รับรางวัลออสก้า (Oscar) 
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ประจ าปี 2017  ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียมีความโดดเด่นนอกเหนือจาก
ภาพสวยงามตามต้นฉบับของการ์ตูน Walt Disney คือ เป็นภาพยนตร์ที่น าเสนอการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันโดย
ผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์ท่ามกลางกลุ่มสังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา และอคติ ที่หลากหลาย รวมทั้งยังมีประเด็นที่ตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ (sexism) เชื้อชาติ (racism) และสิทธิพลเมือง (civil rights) ที่เป็นประเด็น
โดดเด่นในปัจจุบัน55 หรืออีกนัยหนึ่ง ซูโทเปีย แฝงไปด้วยเนื้อหาที่เสียดสีสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงยัง
สะท้อนความฝันของผู้คนส่วนใหญ่ที่ดิ้นรนให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น โดยการพยายามท าให้ตัวเองเป็นแบบนั้นเป็น
แบบนี้เพ่ือให้อยู่ในจุดที่สังคมยอมรับ ทั้งนี้ ภาพยนตร์ด าเนินเรื่องโดยใช้กระต่ายกับสุนัขจริงจอกเป็นตัวเอก 
โดยผู้ก ากับ Rich Moore และ Byron Howard ได้ให้เหตุผลว่า ผู้คนต่างชอบกระต่ายและชอบสุนัขจิ้งจอก 
หากมีภาพยนตร์สักเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กๆ ฝันอยากจะเป็นต ารวจ จึงนึกถึงกระต่ายขนปุยที่ทุกคนต่างดู
ถูกการเป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจริง ๆ แล้วตัวละครเหล่านี้นี้มีอะไรมากมายให้ค้นหา และจากงานวิจัยพบว่า ศัตรู
โดยธรรมชาติของกระต่ายคือสุนัขจิ้งจอก  ไม่ว่าจะมองไปทางไหนในโลกนี้จะเห็นได้ว่ากระต่ายกับสุนัขจิ้งจอกไม่
สามารถร่วมทางกันได้ ลึกลงไปกว่านั้น              การน าเสนอของภาพยนตร์เป็นการเสียดสีสังคมอเมริกา ซึ่ง
เป็นโมเดลขนาดใหญ่ของระบบเสรีนิยมใหม่ที่อเมริกาเป็นต้นแบบแนวคิดและได้เผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันเกือบ
ทั่วโลกก็ว่าได้  หากเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็จะท าให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทั่วโลกต่างๆได้
เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงตัวเอกของเรื่อง จูดี้ ฮอบป์               อาจท าให้นึกถึงแนวคิด American Dream 
หรือ ความฝันอเมริกัน ที่ปลูกฝังไปทั่วโลกตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่     จะเห็นได้ว่า American Dream 
สามารถนิยามได้ว่าเป็น ความเท่าเทียมทางโอกาสและเสรีภาพที่เอ้ือให้พลเมืองบรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตด้วย
การท างานหนักและด้วยความมุ่งมั่น  

ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้รับชมภาพยนตร์ซูโทเปียจึงได้มองเห็นว่า แท้ที่จริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พยายาม
อธิบายแนวคิดเสรีนิยมใหม่ และสะท้อนปัญหาต่างๆจากการด าเนินตามแนวคิดนี้ ซึ่งเห็นได้ว่า ภาพยนตร์
พยายามอธิบายบริบทโลกในปัจจุบันของทั่วทุกประเทศที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศเสรีนิยม ทุกคนมีความ
เท่าเทียมกัน ตามหลักการของภาพยนตร์แล้วต้องการใช้ค าว่า Zootopia ให้พ้องกับค าว่า Utopia ที่แปลว่า 
ดินแดนในอุดมคติอันสงบสุข ผสมกับค าว่า Zoo ที่แปลว่า สวนสัตว์หรืออะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า นับว่าเป็นการ
สนธิค าและผสานไอเดียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีกลิ่นไอของค าว่า "American Dream" แฝงอยู่ตลอดทั้งเรื่อง 
เพราะดินแดนซูโทเปีย มีค าขวัญว่า “ใครก็เป็นได้ทุกอย่างที่ต้องการ” (Anyone can be anything) ซึ่ง
สอดคล้องกับค่านิยมของคนอเมริกันอย่างชัดเจน  โดยเฉพาะตัวเอกของเรื่องอย่างกระต่ายน้อยจูดี้ก็เป็นหนึ่ง
ในบรรดาสัตว์ที่คิดเช่นนั้นไม่ต่างกัน56  อีกทั้งผู้วิจัยสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมใหม่ในที่นี้ กล่าวคือ รัฐจะเข้าไป
แทรกแซงหรือควบคุมระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด จึงเป็นแนวคิดที่ท าให้ทุกคนพยายามดิ้นรนเพ่ือให้ตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ในระบบที่บอกว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ใครที่ท าได้
ดีกว่าก็จะประสบความส าเร็จได้มากกว่าและจะมีชีวิตที่ดีกว่า แต่ทว่าระบบนี้กับมีช่องว่างมากมายที่ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมและกลายเป็นกับดักที่ท าให้คนที่มีโอกาสทางสังคมน้อยกว่ากลายเป็นทาสทางเศรษฐกิจ
ของชนชั้นที่มีโอกาสทางสังคมสูงกว่า  ดังนั้น ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียนี้ได้ท าให้ผู้ศึกษามองเห็นว่าเป็นการขาย

                                                           
55Dan Hassler-Forest, “Life Isn’t Some Cartoon Musical: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange Is the New 
Black,” Journal of popular culture, Vol 51, No.2 (2018): 363.  
56 “Zootopia : เพราะเราแตกต่าง..จึงต้องอยู่ข้างกัน,” 2016, Minimal, https://minimore.com/b/rZjxf/1 (August 20, 2019). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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ฝันให้กับผู้รับชมภาพยนตร์มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แม้เนื้อหาของภาพยนตร์จะสื่อถึงความพยายามต่างๆของ
ตัวละครหลักเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ แต่ในชีวิตจริงแล้วเกิดขึ้นได้ยากมาก  และต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ 
สนับสนุนนอกเหนือจากความพยายามดิ้นรนเพียงอย่างเดียว 

ดังนั้น การศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องซูโทเปียนี้จึงเป็นการพยายามมองอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมอเมริกัน โดยผู้ศึกษาต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการพยายามท าตามความฝันของตัวละครหลักในภาพยนตร์ไม่
สามารถเกิดขึ้นโดยง่ายตามที่ภาพยนตร์ได้สื่อออกมา ซึ่งการที่จะท าให้สั งคมเกิดความเท่าเทียมนั้นไม่ใช่แค่
เพียงการ “พยายาม” ให้เกิดข้ึน แต่เกิดจากการที่เราต้องขจัดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของนายทุนในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง American Dream ความเหลื่อมล้ าทางเชื้อชาติ 
ความแตกต่างของช่องว่างทางรายได้ ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา การเลื่อนชนชั้นทางสังคม ความ
เหลื่อมล้ าทางเพศ และความเหลื่อมล้ าทางด้านอาชีพ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญและ
อาจเพียงพอที่จะตอบค าถามว่าท าไมสังคมในทุกประเทศไม่สามารถท่ีเกิดความเท่าเทียมกันได้อย่างที่ทุกคนฝัน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยผู้วิจัย  จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ 1) ระบบเศรษฐกิจที่เกิดจาก
แนวคิดเสรีนิยมใหม่จนน ามาสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2) อันน าผลมาสู่ปัญหาทางด้านสังคมในด้านความ
เหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียม 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเสรีนิยมใหม่และผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคมอเมริกา 
2. เพ่ือศึกษาสิ่งที่ภาพยนตร์ เรื่องซูโทเปียสะท้อนออกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของสังคมอเมริกา

ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) 
แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดที่ต่อต้านการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจโดยรัฐ ซึ่งมีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่

สนับสนุนแนวคิดนี้อันเป็นผลมาจากแนวคิดเสรีนิยมแบบตลาดไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตในทศวรรษ 1970 
ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักปรัชญา  นับตั้งแต่นั้นมาแนวคิดนี้
จึงเริ่มได้รับการอุปถัมภ์มากขึ้นในสถาบันชั้นน าหลายแห่ง และมีอิทธิพลเพ่ิมขึ้นในแวดวงวิชาการ  โดยเฉพาะ
ในมหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่ง มิลตัน ฟรีดแมน เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ โดยหลักแล้ว แนวคิดเสรีนิยมใหม่ 
อธิบายถึงการลดบทบาทของภาครัฐลง และเพ่ิมบทบาทกับตลาดเสรีมากขึ้น โดยมีกลไกตลาดเป็นตัว
ขับเคลื่อน ซึ่งมีนโยบายเป็นภาพที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด โดยมีหลักคิดอยู่ 4 ประการ ประกอบไปด้วย (1) 
Marketization กลไลของการตลาดมีส่วนของทุกความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจ (2) Deregulation เงินทุน
สามารถเคลื่อนย้ายในระบบได้สะดวกมากขึ้น จากการผ่อนปรนกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (3) 
Budget Cut  ลดภาระของรัฐบาลลง โดยการตัดลดงบประมาณของภาครัฐบางส่วน เพ่ือเป็นการผลักภาระ
ให้แก่ภาคประชาชนแบกรับค่าใช้จ่ายแทน เช่น การแปรรูปสู่รัฐวิสาหกิจ การศึกษา  สาธารณสุข เป็นต้น (4) 
Stabilization การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและระบบเศรษฐกิจภาพรวม  เช่นที่ ฟรีดริช ฟอน ฮาเยก 
(Friedrich von Hayek) ยังคงมีแนวคิดตามอดัม สมิธ (Adam Smith) ในส่วนของมือที่มองไม่เห็นในตลาดนั้น
ย่อมดีกว่าการที่ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่กลไกราคาที่ไม่บิดเบือนที่มาจากความ
ร่วมมือจากประชาชนที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม  และ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) ก็เห็น
ด้วยกับ ฮาเยก ในส่วนของการแทรกแซงของภาครัฐอันตรายที่สุด 

โดยหลักแล้ว แนวคิดเสรีนิยมใหม่ อธิบายถึงการลดบทบาทของภาครัฐลง และเพ่ิมบทบาทกับตลาด
เสรีมากขึ้น โดยมีกลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีนโยบายเป็นภาพที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด โดยมีหลักคิด
อยู่ 4 ประการ ประกอบไปด้วย (1) Marketization กลไลของการตลาดมีส่วนของทุกความสัมพันธ์ในระบบ
เศรษฐกิจ  (2) Deregulation เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายในระบบได้สะดวกมากขึ้น จากการผ่อนปรน
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กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) Budget Cut ลดภาระของรัฐบาลลง โดยการตัดลดงบประมาณของ
ภาครัฐบางส่วน              เพ่ือเป็นการผลักภาระให้แก่ภาคประชาชนแบกรับค่าใช้จ่ายแทน เช่น การแปรรูปสู่
รัฐวิสาหกิจ การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น (4) Stabilization การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและระบบ
เศรษฐกิจภาพรวม เช่นที่   ฟรีดริช ฟอน  ฮาเยก (Friedrich von Hayek) ยังคงมีแนวคิดตามอดัม สมิธ ใน
ส่วนของมือที่มองไม่เห็นในตลาดนั้นย่อมดีกว่าการที่ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่
กลไกราคาที่ไม่บิดเบือนที่มาจากความร่วมมือจากประชาชนที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม  และ มิลตัน 
ฟรีดแมน (Milton Friedman) ก็เห็นด้วยกับ ฮาเยก ในส่วนของการแทรกแซงของภาครัฐอันตรายที่สุด 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม       
  วรรณกรรมในส่วนแรกเริ่มจากงานของ โทมัส พิเก็ตตี (Thomas Piketty) จากหนังสือเรื่อง 
ทุนนิยมในศตวรรษท่ี 2157 หรือ Capital in the Twenty-First Century ซึ่งกล่าวถึงการกระจายความมั่งคั่ง
ที่เป็นผลมาจากทุนนิยมในปัจจุบัน โดย พิเก็ตตี ได้รวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลที่เก่ียวกับความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้และการกระจายรายได้  ส่วนแหล่งที่สองเกี่ยวกับการกระจายความมั่งคั่ง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความม่ังคั่งกับรายได้ 
 งานถัดมาเป็นหนังสือของ โจเซฟ อี. สติกลิตซ์ (Joseph E. Stiglitz) เรื่อง ราคาของความเหลื่อมล้ า 
หรือ The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future58 ที่มุ่ งหมาย
อธิบายถึงสังคมอเมริกา เพราะเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการกลายเป็นสังคมที่มีระดับความเหลื่อม
ล้ าด้านรายได้สูงที่สุดในประเทศชั้นน าของโลก ซึ่งเมื่อประเทศอ่ืนๆ ด าเนินตามการน าของอเมริกาก็จะประสบ
กับปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เพ่ิมขึ้นไม่ต่างกัน ในบทความนี้ สติกลิตซ์ มองว่า ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นใน
ประเทศส่วนใหญ่เป็นเป็นหนึ่งในวิกฤตที่โลกนี้เผชิญในยุคปัจจุบัน  ผู้คนทุกหนแห่งต่างรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด
ศีลธรรม  ไม่สามรถท าให้อยู่ในครรลองคลองธรรมได้  ท าให้เกิดการแบ่งแยกทางสั งคมและทดทอนความเป็น
ประชาธิปไตย และรับรู้ได้ถึงความอันตรายของมัน  ซึ่งผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าเหล่านี้ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้
ส าหรับสร้างมาตรการลดความเหลื่อมล้ า แม้ไม่ใช่ทุกคนที่จะค านึงถึงประเด็นนี้  แต่ในที่สุดมันจะมีเหตุผล
เพียงพอให้เราต้องท าอะไรสักอย่างเพราะเราจะพ่ายแพ้ต่อมันและมันจะท าลายระบบเศรษฐกิจของเรา โดย
บทความนี้ต้องการอธิบายถึงที่มาและธรรมชาติของความไม่เท่าเทียมที่มีหลายมิติ  นอกจาก สติกลิตซ์ ได้
อธิบายว่าท าไมมันถึงมีผลกระทบที่ร้ายแรง   อีกท้ังเขายังมีข้อโต้แย้งว่า ความไม่เท่าเทียมนี้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่มันเป็นผลมาจากนโยบายและการเมือง โดยเขามองว่า นโยบายสร้างปัญหา ดังนั้นมันก็ต้องช่วยให้เราหลุด
พ้นจากปัญหาได้เช่นกัน  ซึ่งมันจะต้องมีนโยบายที่กระตุ้นให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการ
รักษาการแบ่งแยกทางสังคม และท าให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  และนอกจากนี้ Stiglitz ใช้ประเด็นทางด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change) มาอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ท า
ให้เกิดความเหลื่อมล้ า เพราะประเทศพัฒนาแล้วท าให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนจนในประเทศก าลัง
พัฒนามีความใกล้ชิดและใช้ชีวิตกับธรรมชาติมากกว่า 
 เรื่ องต่อมาคือหนังสือ เรื่อง The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do 
About Them59 เขียนโดย Joseph E. Stiglitz เช่นเดียวกัน และเป็นหนังสือที่ต่อเนื่องมาจาก The Price of 
Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future และสอดคล้องอย่างยิ่งกับงานของ 
พิเก็ตตีในหนังสือเล่มนี้ Stiglitz พยายามอธิบายให้เห็นถึงการด าเนินนโยบายตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี Reagan 
จนมาถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกและผลที่ตามมาหลังจากนั้น ที่น าไปสู่สังคมอเมริกาท่ีมีความเหลื่อมล้ าจาก

                                                           
57 โทมัส พิเก็ตต,ี ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21, แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี (กรุงเทพฯ : บางกอกโพสต์, 2560).  
58 โจเซฟ อี. สตกิลิตซ์, ราคาของความเหลื่อมล้ า, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล (กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พบัลิชชิ่ง เฮาส์, 2556). 
59 Joseph E. Stiglitz, The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them (New York : W.W. Norton, 
2015). 
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ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบทุนนิยมโดยการบริหาร
จัดการจากรัฐ ที่มีความคาดหวังว่าจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ให้เป็นแบบ “American 
Dream” 
 และงานสุดท้ายคือ รายงานการวิจัยความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทาง
ขับเคลื่อนนโยบาย60 โดย สมชัย จิตสุชน  จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การอภิปรายปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปนโยบายเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า อย่างไรก็ดี ในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่องานวิจัยนี้คือประเด็นเรื่อง แนวโน้มความเหลื่อมล้ าใน
ต่างประเทศ61  ซึ่งในท่ีนี้ สมชัย ได้อ้างถึง ค าอธิบายขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ที่เป็นไปได้ส าหรับการเพ่ิมขึ้น
ของความเหลื่อมล้ าอันประกอบด้วย 1) โลกาภิวัตน์  ซึ่งบางกระบวนการของโลกาภิวัตน์ได้สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่มากกว่าให้กับผู้ที่มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ ความรู้ความสามารถ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
2) การปฏิรูปกฎระเบียบทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ระบบตลาดท้างานได้ดียิ่งขึ้น ทว่าในขณะเดียวกัน แรงงานและ
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมกว่าก็ได้รับประโยชน์จากพลวัตรทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าเช่นกัน  3) 
โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ( single-parented families) หรือ
ครอบครัวที่ไม่มีคู่สมรสมากขึ้น และการจับคู่แต่งงานกันระหว่างผู้มีรายได้ใกล้เคียงกัน หรือที่เรียกว่า 
assortative mating ซึ่งครอบครัวลักษณะแรกมักจะมีรายได้ต่ ากว่าครอบครัวทั่วไป รวมทั้งความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจด้วย  ส่วนครอบครัวลักษณะที่สอง ก็มีผลท าให้การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) ลดลง การ
เลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจผ่านการแต่งงานมีโอกาสน้อยลง และท าให้ความเหลื่อมล ามีมากกว่าในกรณีที่การจับคู่
แต่งงานเป็นไปอย่างสุ่ม (random) มากกว่า  และ 4) ความเหลื่อมล้ า ที่เพ่ิมข้ึนของผลตอบแทนของทุน สังหา
และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการออมและการลงทุน ซึ่งซ้ าเติมความเหลื่อมล้ าที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากค่าแรง
และเงินเดือนจากเหตุผลก่อนหน้า ความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากทุนนิยมที่อาจกล่าวได้ว่า หาก
เศรษฐกิจโลกยังขับเคลื่อนด้วยระบอบทุนนิยมความเหลื่อมล้ าก็จะเพ่ิมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

กำรวิเครำะห์ภำพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย กับบริบททำงสังคมตำมควำมเป็นจริง 
 วรรณกรรมในส่วนแรกเป็นบทความของ Dan Hassler‐Forest เรื่อง “Life Isn't Some Cartoon 
Musical”: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange Is the New Black62 ซึ่ งเป็นการใช้
แนวคิดอัตลักษณ์ทางเสรีนิยมใหม่ทางการเมืองมาวิเคราะห์การน าเสนอสื่อของวงการภาพยนตร์ของ
สหรัฐอเมริกาโดยผ่านสื่อภาพยนตร์กระแสหลัก หรือภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมของคนจ านวนมาก (mass 
media) เรื่อง ซูโทเปีย ของ Disney กับสื่อภาพยนตร์กระแสรอง หรือภาพยนตร์ส าหรับเฉพาะกลุ่มคนดู 
(niche media) เรื่อง Orange Is the New Black ของ Netflix ซึ่งทั้งสองเรื่องแสดงถึงทิศทางการน าเสนอ
เรื่องของวงการภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่มีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเสรีนิยมใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ในศตวรรษท่ี 21 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้เปลี่ยนแปลงบริบทการน าเสนอเรื่องราวในเชิงการต่อต้านทุนนิยม
มากขึ้น มีประเด็นเรื่องการเมืองและค่านิยมเชิงอุดมการณ์ที่หลากหลายขึ้น ดังเช่นภาพยนตร์ 2 เรื่องนี้ 
น าเสนอทัศนคติที่ก้าวหน้าต่ออัตลักษณ์ทางการเมืองโดยมียุทธศาสตร์การน าเสนอถึงเรื่องเชื้อชาติและเพศ 
โดยที่ภาพยนตร์ต้องการที่จะใช้ตัวละครหลักเป็นเพศหญิงที่ต้องการปลุกกระแสการสนับสนุนสิทธิสตรี ความ

                                                           
60 สมชัย จิตสุชน, “รายงานการวจิัยความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย,” 2558, สถาบันวิจยัเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2017/06/Synthesis-Report-Year-2-Inclusive-Growth.pdf (15 
กันยายน 2562).       
61 สมชัย จิตสุชน, “รายงานการวจิัยความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย,”12. 
62 Dan Hassler-Forest, “Life Isn’t Some Cartoon Musical: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange Is the New 
Black.”  
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ทะเยอทะยาน และการตัดสินใจด้วยตนเองที่รายล้อมไปด้วยการสนับสนุนของตัวละครต่างๆที่มีความท้าทาย
ทั้งประเด็นการเหยียดเชื้อชาติและบทบาททางเพศ นอกจากนี้ยังน าประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้น
จริงๆในสังคมมาถ่ายทอดโดยสร้างโลกภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นการควบคุมของแนวคิดการปกครองแบบเสรี
นิยมใหม่ (neoliberal governmentality) ในสภาพแวดล้อมที่มีความตรึงเครียดและการต่อรองระหว่าง
สถาบันที่บังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ต้องหาพลังในการต่อรอง ในกรณีของเรื่อง ซูโทเปีย จะเห็นภาพกระต่าย
ตัวเอกของเรื่องเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง ที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และ
ห้อมล้อมด้วยเพศชายที่แข็งแกร่งและสูงใหญ่ ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างบทบาทสตรีและบทบาทผู้ชาย 
รวมถึงการใช้อ านาจรัฐของสัตว์ที่เป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่า เป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ที่มีความเป็นเสรีนิยมใหม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  

งานต่อมาเป็นบทความวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ประชาไท63 ว่าด้วยเรื่องจากปัญหาสังคมของ
อเมริกา สู่การด าเนินเรื่องบนภาพยนตร์โดยได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอเมริกาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันทั้งปัญหาความรุนแรงที่กระท าต่อพลเมืองผิดสี หรือ แอฟริกันอเมริกันผ่านเหตุการณ์ส าคัญหลายกรณี 
อาทิ เช่น ของเทรวอน มาร์ติน เด็กหนุ่มผิวด าวัย 17 ปี ผู้ถูกปลิดชีวิตกลางถนนด้วยกระสุนจากพลเมืองผิว
ขาวผู้มีประวัติเกลียดชังคนผิวด าทั้งๆ ที่เทรวอนไม่ได้ครอบครองอาวุธใดใด (2012) หรือแม้กระทั้ง เหตุการณ์
การกราดยิงสังหารหมู่ในโบสถ์คนด าในเมืองชาร์ลตัน โดยเด็กหนุ่มผิวขาววัย 21 ปี ผู้เชื่อในความเหนือกว่า
ของคนผิวขาว (2015) โดยน าเหตุการณ์เหล่านี้มาสะท้อนผ่านมุมมองของภาพยนตร์ โดยได้ยกประเด็น
ภาพยนตร์ที่เสียดสีสังคมที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย  ขึ้นมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการสะท้อนเชิงเสียดสีผ่านการตัวละครต่าง ซึ่งมีการยกประเด็นการเหยียดผิว และกล่าวถึง สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ ที่ถอดแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกัน โดยว่าด้วยเรื่องของการสร้างธรรมชาติของรัฐ  
(State of nature) ซึ่งสะท้อนว่าความขัดแย้งของตัวละครที่เป็นสัตว์ทั้งหลายนั้นมีมากมาย จนถึงการเลือก
กลุ่มและการตีตราให้สัตว์ประเภทต่างเป็นตัวแทนของความขัดแย้งด้านสีผิวที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
 และงานสุดท้ายเป็นบทความในการวิเคราะห์ผ่านทฤษฏีทางสังคมวิทยาว่าด้วยซูโทเปียและชีวิตที่
ปราศจากการลิ้มรสเสรีภาพ ในเมืองแห่งเสรีภาพ64 โดยพยายามสะท้อนให้เห็นผ่านตัวแบบทางสังคมต่างๆ 
อาทิ ซูโทเปีย คือความหวังที่จะท าให้เกิดตัวแบบเชิงอุดมคติ (ideal type) หรือการกล่าวถึงสัญลักษณ์ผ่านบท
สนทนาของตัวละครภายในเรื่องสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมอย่างไร และมีการสะท้อนถึงการเหยียดทั้งด้านชน
ชั้นของสังคมและการเหยียดถิ่นที่ฐานบ้านเกิดของตัวละครซึ่งสะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นกับพลเมืองในชีวิตจริง อีก
ทั้งยังมีการกล่าวถึงแนวคิดเสรีนิยมที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงอิสรภาพจอมปลอมเพราะถูกแปล
เปลี่ยนไปตามค่านิยมของพลเมืองส่วนใหญ่มากกว่าสิทธิที่ควรเกิดขึ้นมาด้วยตนเองผ่านมุมมองของตั วละคร
และสะท้อนถึงสังคมในปัจจุบัน 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบทความทางวิชาการ  วารสาร  
หนังสือ รายงานจากสถาบันการศึกษานานาชาติ  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือ  
และใช้ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียเป็นกรณีศึกษา  โดยใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นกรอบการศึกษาและวิเคราะห์
เป็นหลัก รวมถึงแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคมร่วมด้วย 
ผลกำรวิจัย  

                                                           
63 กนพินธุ์ พวัพันสวัสดิ,์ “Zootopia และ Getout : มองการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ของสหัรัฐผ่านแผ่นฟิมล์”, 2561, ประชาไท, 
https://prachatai.com/journal/2017/04/71042(23 ตุลาคม 2562). 
64 ปรีชภักดิ ์ทีคาสุข “ทฤศฏีสังคมวิทยาวา่ด้วย Zootopia และชีวิตที่ปราศจากการลิ้มรสเสริภาพ ในเมืองแห่งเสรีภาพ” , 2559,ประชาไท, 
https://prachatai.com/journal/2016/03/64777(23 ตุลาคม 2562). 
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จากการศึกษาพบว่า  ความเหลื่อมล้ าในสังคมจริง ๆ แล้ว มีมากมายหลายประเด็น  แต่ในที่นี้พบว่า 
ความเหลื่อมล้ าที่เด่นชัดและมีผลกระทบต่อสังคมอเมริกาเป็นอย่างมากและมีความสอดคล้องกับสิ่งที่แฝงอยู่ใน
ภาพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย มีด้วยกัน 5 ประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้ าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้ าในการ
ประกอบอาชีพ ความเหลื่อมล้ าทางเพศ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยมีที่มา
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นไปตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่  

แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดท่ีได้ซ่อนตัวเงียบ ๆ อยู่ภายใต้นโยบายสาธารณะมาอย่างยาวนาน โดย
มีลักษณะเป็นการต่อต้านการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจผ่านรัฐ และมีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในวงจ ากัดที่สนับสนุนซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักปรัชญา ที่เห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจใน
ทศวรรษ 1970 ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเสรีนิยมแบบดั้งเดิมได้ โดยหลักแล้ว แนวคิดเสรีนิยมใหม่ 
อธิบายถึงการลดบทบาทของภาครัฐลง และเพ่ิมบทบาทกับตลาดเสรีมากขึ้น โดยมีกลไกตลาดเป็นตัว
ขับเคลื่อน  แนวคิดเสรีนิยมใหม่ให้คุณค่ากับค่าจ้างแรงงานกับมูลค่าของสินค้าที่มาจากระบบการผลิต  ท าให้
นโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ถูกชี้น าด้วยมูลค่าของเงินและการลงทุนทางธุรกิจ และกลายเป็นบรรทัดฐานทาง
สังคมที่ท าให้การจ้างงานและการกระจายรายได้ด าเนินไปภายใต้การควบคุมของภาคเอกชน  คนที่เก่ง ขยัน 
และมีความสามารถจะได้รับผลประโยชน์ที่สูงกว่าคนที่ไม่เก่ง หรือกล่าวได้ว่าคนที่ท างานได้เร็วและมีคุณภาพ
จะถูกมองว่ามีประสิทธิภาพ ในทางหนึ่งจึงก่อให้เกิดการกระจุกตัวของคนรวยและคนจน นอกจากนี้เสรีนิยม
ใหม่ยังท าให้หลาย ๆ ประเทศไม่เว้นแต่สหรัฐอเมริกาเผชิญกับสถานการณ์ที่ คนรวยก าลังรวยขึ้น คนที่รวยที่สุด
ในบรรดาคนรวยก าลังรวยขึ้นกว่าเดิม คนจนก าลังจนลงและทวีจ านวนมากขึ้น และชนชั้นกลางก าลังร่อยหรอ
ลง อันน ามาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าในที่สุด อีกทั้งแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังเป็นตัวเร่งเร้าที่ท าให้ความเหลื่อมล้ า
ยังเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด  และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดนโยบายต่าง ๆ ที่ปูทางไปสู่ความเหลื่อมล้ าที่มากขึ้น  
ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

แนวคิดเสรีนิยมใหม่ให้ค ามั่นสัญญาว่า ถ้าระบบเศรษฐกิจถูกจัดการภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ซึ่ง
อนุญาตให้ปัจเจกชนมีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่  มนุษย์จะสามารถบรรลุถึงชีวิตที่
สุขสบายกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพได้  อย่างไรก็ดี ค าม่ันสัญญาดังกล่าวกลับ
ถูกท้าทายจากการเกิดขึ้นของวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ โดยวิกฤตที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนต้องประสบ
ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  จึงน าไปสู่การตั้งค าถามว่าหากมนุษย์กระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บนฐานของสัญชาตญาณดังกล่าว มิใช่ความเป็นเหตุเป็นผลตามที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่กล่าวอ้าง  ระเบียบโลกแบบ
เสรีนิยมใหม่จะยังคงเป็นระเบียบโลกที่เหมาะสมอยู่หรือไม่  เพราะสุดท้ายแล้วการลดกฎเกณฑ์การควบคุมทาง
เศรษฐกิจกลับก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันรุนแรงได้  หนึ่งในนั้นคือการเกิดวิกฤตซับไพรม์ (Subprime 
Mortgages) ในอเมริกาช่วงประมาณปี 2008   

วิกฤติเริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงปี 2007 และ 2008  โดยสามารถสรุปสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การ
ขยายตัวของตลาดบ้านและภาวะฟองสบู่แตก การเก็งก าไรในอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อความเสี่ยงสูง การแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของบริษัทจัดเรตติ้ง รวมไปถึง
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของธนาคารกลาง  ในที่สุดแล้วเมื่อถึงคราวล้ม  ก็จะล้มต่อกันเป็นโดมิโนใน
กลุ่มสถาบันการเงิน ความพังพินาศของระบบอสังหาริมทรัพย์สร้างความปั่นป่วนไปทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่ว
โลก เช่น  การยึดบ้านเกิดขึ้นทั่วทุกพ้ืนที่ กองทุนที่ลงทุนในระบบนี้ขาดทุนอย่างย่อยยับ  ตัวเลขการจ้างงาน
ลดลงเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งต้องล้มละลาย
เพราะเข้าไปเกี่ยวพันกับวงจรอุบาทว์ข้างต้น  ท้ายที่สุดแล้วเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็คือ
ผลพวงจากเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ และยังได้ท าให้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ ทวีความเข้มข้นยิ่งไปอีก 
โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะสาขาใด ๆ ก็ตาม   



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

195 
 

 ความเหลื่อมล้ ามักจะเป็นที่เข้าใจในความหมายของความแตกต่างด้านรายได้และความมั่งคั่ง  
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน  แต่อันที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง  เพราะความเหลื่อมล้ ายัง
ครอบคลุมไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่มีโอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทัดเทียมกัน โดยผู้วิจัยมองว่ามีสาเหตุหลักมาจากระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ท่ีท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจอันน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านสังคมในที่สุด  
ซึ่งสังคมอเมริกาถือเป็นผลลัพธ์หนึ่งจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ และซูโทเปียก็เป็นผลผลิตที่สะท้อนออกมาใน
รูปแบบภาพยนตร์ จากข้อเท็จจริงในสังคมอเมริกาอีกชั้นหนึ่ง 
 สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียสะท้อนออกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของสังคมอเมริกาในประเด็น
เรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคม พบว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นโดยมี
แนวคิด มาจากสังคมในเมืองหลวงของประเทศพัฒนาแล้ว นั้นคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสะท้อนภาพความ
เป็นเมืองหลวงอย่างมหานครนิวยอร์กให้กลายเป็นนครซูโทเปียเมืองหลวงศรีวิไลที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับเหล่าสัตว์ที่เข้าไปหาความเจริญและสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิต อย่างไรก็ตาม ในภาพยนตร์ก็ยังสะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเมริกาผ่านตัวละครอ่ืน ๆ ในการด าเนินเรื่องและสะท้อนภาพปัญหาของสังคมที่
หลบซ่อนอยู่ในเมืองหลวงอย่างนครซูโทเปียซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจริงในเมือง
หลวงอย่างเมืองนิวยอร์ก โดยแบ่งประเด็นเป็น 5 ประเด็นได้แก่ ความเหลื่อมล้ าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้ า
ในการประกอบอาชีพ ความเหลื่อมล้ าทางเพศ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม ดังนี้  

1. ประเด็นความเหลื่อมล้ าทางเชื่อชาติ ถูกสะท้อนออกมาผ่านการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ที่ภาพยนตร์ได้
พยายามสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของเผ่าพันธุ์สัตว์สองประเภทได้แก่ เผ่าพันธุ์นักล่า และ เหยื่อที่จะต้อง
มาอาศัยร่วมกันในนครยูโทเปียโดยภาพพยนตร์สะท้อนถึงการเลือกปฏิบัติของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่ไม่เท่าเทียม รวม
ไปถึงการตีตรารวมถึงการเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้ลักษณะรูปร่างของสัตว์ที่แตกต่างกันตาม
บุคคลิกท่าทางของคนแต่ละเชื่อชาติ โดยได้น าบุคคลิกต่างๆของเชื่อชาติที่อาศัยในสังคมอเมริกาที่มีความ
แตกต่างกันผ่านการสื่อสารของตัวละครและท่าทางในภาพยนตร์ อีกทั้งยังพยายามสะท้อนให้เห็นปัญหาเรื้อรัง
ของสังคมอเมริกา ในการเหยียดเชื่อชาติ และ การเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านครยูโทเปียที่เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนของเมืองหลวงอย่างนิวยอร์กมีปัญหาเหล่านี้สะสมอยู่มากมายและรอวันแก้ไข 
 2. ประเด็นการเข้าถึงอาชีพระดับสูง นั้นเป็นประเด็นของคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันของ     
ปัจเจคชน ภายในภาพยนตร์ใช้ตัวเอก หรือ จูดี้ เป็นตัวแทนของความเท่าเทียมทั้งความเท่าเทียม ทางเพศ เชื้อ
ชาติ ความเชื่อรวมไปถึงความเป็นพลเมืองของรัฐ ที่ควรจะต้องได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อต้านแนวคิดแบบ
ดังเดิมอย่างเช่น การเหมารวมที่เกิดขึ้นทั้งการสร้างกรอบเส้นทางอาชีพแบบล้าหลัง เช่น เพศหญิงเป็นได้แค่    
เสมียณ หรือ คนจากชนบทเหมาะสมกับการท าไร่มากกว่าการหางานในเมืองหลวง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ 
แนวคิดแบบดังเดิมที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาหลายประเทศที่ยังมีแนวคิดแบบดังเดิมซึ่ งภาพยนตร์ได้สะท้อน
ออกมาถึงสิทธิในการเป็นมนุษย์ ย่อมมากับสิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพและอิสระในการเลือกอาชีพ 
รวมไปถึงการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างเพศ เชื้อชาติ และรวมถึงบุคคลที่ศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างกัน
ต้องได้รับความเคารพในการประกอบอาชีพ และได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันด้วยเช่นกัน 
 3. ประเด็นความเหลื่อมล้ าทางเพศ เป็นประเด็นที่มีมาอย่างยาวนานในสภาพสังคมความเป็นจริงของ
สังคมอเมริกา ซึ่งภาพยนตร์ได้จับประเด็นความเหลื่อมล้ าทางเพศผ่านการสื่อสารของจูดี้ รองนายกรัฐมนตรี 
หรือท่าทีของเพศชายที่มีต่อเพศหญิงพยายามได้สะท้อนถึงการเอาเปรียบทางเพศผ่าน นายกรัฐมนตรี (สิงโต) 
ที่มีต่อ รองนายรัฐมนตรีที่เป็นเพศหญิง (แกะ) หรือ แม้แต่ในช่วงแรกของภาพยนตร์ถึงการดูถูกเหยียดหยามจู้ดี้
ในอาชีพของเธอเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิง ซึ่งภาพยนตร์พยายามสร้างภาพลักษณ์ของแนวคิดแบบสตรีนิยม 
(Feminist)    ให้ชัดเจนมากข้ึนซึ่งในสภาพสังคมของโลกความเป็นจริงการรงณรงค์ในความเท่าเทียมทางเพศก็
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ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวอเมริกันยังให้ความสนใจอย่างมากและมีการออกมารงณรงค์เรื่องความเท่าเทียมกัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 4. ประเด็นความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ภาพยนตร์ได้สะท้อนภาพของสังคมปัจจุบันผ่านภาพของ
ชนบทกับการเข้าถึงการศึกษาซึ่งภาพยนตร์ใช้บ้านเกิดของจูดี้เป็นตัวแทนของความห่างไกลการพัฒนาและการ
เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบประชากรในชนบทที่ควรได้รับการศึกษาเทียบเท่าการ
ประชากรในเมืองหลวง รวมถึงสภาวะสมองไหลที่เกิดขึ้นจากการรวมความเจริญและประชากรที่มีคุณภาพเข้า
สู่เมืองหลวงท าให้ชนบทไม่สามารถพัฒนาตนเองได้  

5. ประเด็นการเลื่อนชั้นทางสังคม ภาพยนตร์พยายามสื่อสารผ่านการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมของสัตว์
ทั้งหลายผ่านการเหยียดเผ่าพันธุ์และการผลักดันให้สัตว์นักล่ากลายเป็นพลเมืองชั้นสองที่ต้องถูกกีดกันออกจาก
สังคม รวมไปถึงการกระจุกของทรัพยากรที่อยู่กับคนบางกลุ่ม การสะท้อนภาพถึงความกินดีอยู่ดีของหนูมาเฟีย
ที่ท าตัวเหนือกฎหมายกับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ต้องคอยรับค าสั่งและใช้ชีวิตอย่างอดอยากในห้องเช่าเล็กๆ และ 
เพ่ือนของตัวเอกที่ต้องทนทุกข์กับการถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นจิ้งจอกจอมหลอกลวงทั้งหมดคื อสภาพสังคม
จริงที่พยายามสร้างความแตกต่างผ่านเผ่าพันธุ์ เชื่อชาติ ความเชื่อ เพ่ือไม่ให้สังคมยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้และ
พยายามผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากสังคมซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จนหมด 
 ดังนั้นจากทั้งห้าประเด็นนี้เปรียบเสมือนการยกสภาพของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงในเมืองนิวยอร์ก
ของสหรัฐอเมริกามาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ซูโทเปียที่มีการด าเนินเรื่องผ่านตัวละครเช่นจูดี้ในการสะท้อนถึง
ปัญหาที่มีอยู่ในสังคม ในเชิงภาพยนตร์สร้างสรรค์แต่มีการฝากเรื่องราวปัญหาที่รอการแก้ไขผ่านไปให้
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงความชัดเจน
ของปัญหามากยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารแบบสมัยนิยม เพ่ือให้ได้คบคิดและวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาที่ซุกซ้อนใน
สังคมของประเทศพัฒนาแล้วเช่นนี้ 

นอกจากนี้ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่ให้คุณค่ากับค่าจ้างแรงงานกับมูลค่าของสินค้า
ที่มาจากระบบการผลิต  ท าให้นโยบายสังคมและเศรษฐกิจถูกชี้น าด้วยมูลค่าของเงินและการลงทุนทางธุรกิจ 
การจ้างงานและการกระจายรายได้จึงเดินไปภายใต้การควบคุมของภาคเอกชน ดังนั้น คนที่เก่ง ขยัน และมี
ความสามารถจะได้รับผลประโยชน์ที่สูงกว่าคนที่ไม่เก่ง  ในทางหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในสมัย
หนึ่งของสหรัฐอเมริกาซ่ึงก็คือ แนวคิดความฝันของอเมริกา (American dream) 

เมื่อน าสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันที่มีคติความเชื่อและแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้นท าให้  
American dream นั้น กลายเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ ากันมาก 
เสมือนกลายเป็นแนวคิดในอุดมคติไปแล้ว  ทั้งนี้ ในภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียก็ได้แสดงให้เห็นเช่นกัน  กล่าวคือ 
การต้องการยกระดับชนชั้นทางสังคมที่ตัวละครภายในเรื่องโดยเฉพาะจูดี้ ที่พยายามจะท าตามความฝันของ
อเมริกา เห็นได้จากค าขวัญของซูโทเปียที่ว่า “Anyone can be anything หรือ ทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้” 
ไม่ต่างจากแนวคิดความฝันของอเมริกาที่ทุกคนสามารถยกระดับทางสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นได้อย่างเสรี แต่ข้ึนอยู่
กับว่าบุคคลใดจะสามารถแย่งชิงทรัพยากรได้มากกว่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอเมริกา ที่
ถึงแม้ภาพยนตร์จะไม่ได้เอยถึงก็ตาม  ดังนั้น กล่าวได้ว่า American dream อาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน 
ที่ทุกคนไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่เท่าเทียมกัน  แม้ในอดีตการมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันจะตอบสนองความฝันของ
อเมริกาได้จริง  แต่ในยุคนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่มากเกินไปจนส่งผลให้ทุกคนไม่สามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่า
เทียม  ในอีกแง่หนึ่งในยุคที่ความฝันของอเมริกาเฟ่ืองฟู คือยุคที่คนรุ่นนั้นสะสมและกอบโกยเป็นฐานให้คนใน
ยุคปัจจุบันก็ว่าได้  ซึ่งในที่สุดแล้วทุกคนก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน  จึงกลายมาเป็นต้นทุนที่ท าให้ความ
เหลื่อมล้ าคงอยู่ และทวีความรุนแรงมากข้ึนไปอีก 
สรุป  
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งานวิจัยนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสังคมที่ด าเนินไปภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่  โดยเฉพาะการด าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดนี้  เป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่เชื่อมโยงไม่สู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และ
วิกฤตอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลกระทบที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมในหลาย ๆ ประเด็น  แต่ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดก็คือ 5 ประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้ าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้ าในการประกอบอาชีพ ความเหลื่อม
ล้ าทางเพศ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยที่ความเหลื่อมล้ าเหล่านี้เห็นได้จาก
ข้อเท็จจริงของสังคมอเมริกา  ตลอดจนภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียก็มีเนื้อหาที่สะท้อนออกมาให้เห็นเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าผู้สร้างจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม  อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นผล
มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทัดเทียมกัน  และความเหลื่อมล้ าก็ยังคงปรากฏอยู่ในทุก ๆ ที่และทุก ๆ 
เวลา ปัญหานี้จึงอาจจะไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ แต่สิ่งที่สามารถท าได้คือการลดความเข้มข้นของความ
เหลื่อมล้ าให้น้อยลงเท่านั้นเอง   
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 และค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สอบสวน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  พนักงานสอบสวนจากสถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่กองบังคับ
การต ารวจนครบาล 9 จ านวน 10 แห่ง รวม 20 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือการ
สอบสวนจ านวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis)  
 ผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนพบว่า (1) พนักงานสอบสวนจะสามารถ
จับกุมผู้ต้องหาได้ ต้องยื่นขอศาลพิจารณาออกหมายจับก่อน เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้ (2) การสอบสวน
ปากค าผู้ต้องหาที่ต้องด าเนินการต่อหน้าทนายความหรือบุคคลอ่ืน อาจท าให้คดีความถูกบิดเบือนได้ (3) การ
ให้สิทธิผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวเกินความจ าเป็น อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการควบคุมตัวและอาจท าให้
ผู้ต้องหาหลบหนี (4) การจ ากัดเวลาการควบคุมตัวท าให้มีเวลาจ ากัดในการแสวงหาพยานหลักฐาน (5) การ
ปฏิเสธค าให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวน แต่ไปให้การในชั้นศาลเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในชั้นต้น (6) การขอยื่นประกันตัวชั่วคราว ท าให้พยานบุคคล ไม่กล้าให้การเพราะเกรงความปลอดภัยของ
ตนเองและ (7) คดีความที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ารับฟังการสอบสวน สร้างปัญหา
การประสานความร่วมมือในการสอบสวน ทั้งนี้ ผลกระทบเกิดทั้งในเชิงบวกคือ  การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน และในเชิงลบคือ การไม่บรรลุเป้าหมายด้านเวลา ความเครียดและขวัญ
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ก าลังใจ ส่วนแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน พบว่า แนวนโยบายและการ
บริหารเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนควรค านึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งด้านงบประมาณ 
บุคลากร  การบริหารจัดการ และอุปกรณ์สนับสนุนหรือเทคโนโลยี ส่วนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
สอบสวน ควรมีพัฒนาแนวทางการด าเนินการให้เกิดความเท่าเทียม เที่ยงธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ถึงการ
อ านวยความยุติธรรมให้ทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา  
 
 
ค ำส ำคัญ: แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ, การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของผู้ต้องหา, บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study the problems and obstacles and the 
impact of working as criminal investigation officers in the areas of rights protection and 
freedom of the accused according to the constitutional provisions of B.E. 2560, and to 
investigate the solutions to improve the efficiency criminal investigation officers in the areas 
of protection of the rights and liberties of the accused to comply with the guidelines in 
accordance with the said constitutional provisions. This study employed the qualitative 
research method, selecting key informants by using purposive sampling technique. The key 
informants were 10 investigating officers from 10 police stations in the Metropolitan Police 
Division 9 and 5 experts in law or investigation. Data were collected by an in-depth interview. 
Data were analyzed using typological analysis. The findings show that the problems and 
obstacles in the investigation duty are as follows: (1)  To arrest the accused, investigating 
officers must submit a request to the court to issue an arrest warrant first causing the accused 
to escape(2) Interrogation of the suspect which must be conducted in the presence of a 
lawyer or other person may cause the case to be distorted (3) Granting the right to the accused 
to not be detained unnecessarily may influence the decision to detain and may cause the 
accused to escape (4) The restriction of detention duration results in a limited time to search 
for evidence (5) Refusing to testify before the inquiry official but testifying in court is an 
obstacle to the collection of evidence at the beginning (6) Application for temporary bail 
makes a witness not dare to give testimony for fear of his own safety and (7) a specific case 
which requires a specialist to listen to the investigation creates problems of cooperation in 
the investigation The positive impact is the improvement of the operational efficiency of the 
investigating staff whereas the negative is not achieving time goals, causing stress and low 
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morale. As for the guidelines for improving the efficiency of the inquiry officers, it is found that 
to improve the efficiency of the inquiry officers, the policymakers and management should 
consider the increase in the efficiency of the budget and personnel management and increase 
support for equipment or technology.  As for the development of the performance of the 
inquiry officers, there should be equality, fairness, transparency, and accountability to provide 
justice for both the victim and the accused.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Guidelines on Improving Work Efficiency Protecting Offenders,  Rights and 
Freedom, the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560. 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตย แต่ก็ยังมีสาเหตุและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน
การปกครองตามระบบประชาธิปไตย ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการปกครอง
บ้านเมือง ท าให้ต้องมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่มีพ้ืนฐานมาจากส่วนร่วมของประชาชน การท าให้สิทธิเสรีภาพ
ขั้นมูลฐานตามรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้ในการปฏิรูปก่อนเป็นรูปธรรมอันเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น และส าคัญที่
น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการเมืองของสังคมไทย ประชากรมีสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่สามารถสัมผัสได้
ย่อมท าให้มีสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ทุกคนมีความตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ยินยอมให้กับการใช้
อ านาจรัฐที่เกินเลยหรือปกครองนอกเหนือกฎหมายด้วยประการใด ๆ ซึ่งนับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นต้นมา การปกครองของประเทศไทยได้ด ารงเจตนารมณ์ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก 
แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการมีผู้ไม่ย าเกรงกฎเกณฑ์
การปกครองบ้านเมือง ทุจริต ฉ้อฉล หรือบิดเบือนอ านาจ หรือขาดความตระหนักส านึกรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติและประชาชน จนท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล จ าเป็นต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการ
ปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม แต่
อีกเหตุผลหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์บ้านเมืองและกาลสมัย ให้ความส าคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการ
พ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจน ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ใน
ยามวิกฤติท่ีมีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พุทธศักราช 2558 จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้เป็นหลักใน
การปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน โดยก าหนดกลไก
เพ่ือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ การให้สถาบันศาลและองค์กรอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
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สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของ
ประเทศตามความจ าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน ชาว
ไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจ ากัดตัดสิทธิ
เสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองส่วนรวม  การจะ
ด าเนินการตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญนี้ให้ลุล่วงไปได้ จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาค
ส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและประเพณีการปกครอง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของสังคมไทย หลั กความ
สุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 นั้น มีการกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในหมวดที่ 
3 มาตรา 25 โดยกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตามเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของ
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.  (2560, 6 เมษายน). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134  ตอนที่ 40 ก. หน้า 1-90) และมาตรา 27 ที่ก าหนดว่าบุคคลย่อมเสมอภาค
กันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้ รวมไปถึง
มาตรา 28 ที่ก าหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับกุมและการคุมขังบุคคลจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ การทรมาน ทารุณกรรม 
หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้  
   จากตัวอย่างของบทบัญญัติที่ยกมา จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีเจตนาที่จะรับรองและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล (Individual) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคลให้มีความทัดเทียมกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งสิทธินี้ย่อมมีเสมอกันตลอดทั้งราชอาณาจักรไทย ใน
กรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลไม่ว่าเกิดขึ้นจากการกระท าของใคร แม้แต่ในเรื่องชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ที่กระท าละเมิดก็ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้โดยในส่วนนี้ผู้เสียหายจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือเรียกร้องสิทธิของตนให้กลับคืนมา โดยผ่าน
องค์กรของรัฐภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานแรกที่
ผู้เสียหายจะต้องน าคดีของตนเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม ก็คือ ต ารวจ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าแจ้งความ 
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ การสืบสวนสอบสวน การจับกุมผู้กระท าความผิด การรวบรวมพยานหลักฐาน จนกระทั่ง
ถึงการน าตัวผู้ต้องหาฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิด ดังนั้นเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช2560 ได้ประกาศ อันอาจจะท าให้เกิดข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนได้  
   จะเห็นได้ว่า มาตรการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายใหม่  ซึ่งพนักงานสอบสวนเองจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เพ่ือจักได้ด าเนินการให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษา
อย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือที่จะค้นหาและท าความ
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เข้าใจข้อมูลในเชิงลึกและรอบด้านเกี่ยวกับสภาพปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ของ
พนักงานสอบสวนเพ่ือให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งเน้นที่จะค้นหาแนวทางที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยมุ่งในด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรี 
ของผู้ต้องหา เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้สอดรับกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและ
เกิดความชอบธรรมกับประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  
   2. เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  
กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 รวมไปถึงการค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพ่ือให้สอดรับกับ
แนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้มีทิศทางในการแสวงหาข้อค้นพบและ
ประเด็นในการตั้งข้อสงสัยที่ครอบคลุมปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ (1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ (2) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (3) สิทธิของผู้ต้องหา
ตามกฎหมาย (4) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบและการจัดการปัญหา (5) แนวคิดเกี่ยวกับต ารวจ บทบาทหน้าที่ 
และการแบ่งส่วนราชการ (6) ความหมายและอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (7) แนวความคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ (8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9) กรอบแนวคิดการวิจัย 
  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์ ภายหลังที่ได้มีการก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติแล้ว ค าว่า สิทธิมนุษยชน จึงได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและใน
ระดับนานาประเทศ ในกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่น ในอารัมภบทได้
กล่าวถึงความมุ่งหมายของสหประชาชาติไว้ว่า “เพ่ือเป็นการยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์ ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ” 
  สิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน มีดังนี้ (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 
2547) สิทธิเบื้องต้นของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิ
แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถานที่
ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้น
สอบสวน (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติตามสมควร (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของต ารวจในสังคมนั้น มี
ขอบเขตกว้างขวางจนมีผู้กล่าวว่าต ารวจมีหน้าที่มากมายครอบคลุมไปทั่วแทบทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม อย่างไรก็
ดีตามความเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าหน้าที่หลักของต ารวจ คือ หน้าที่บังคับใช้กฎหมายและรักษาความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งท าให้ต ารวจมีภารกิจต่อเนื่องมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบังคับ
ใช้กฎหมาย ได้แก่การสืบสวน สอบสวนคดีอาญา การตรวจท้องที่ การควบคุมการจราจร  เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
การกระท าเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสงบสุข หรือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม จึงท าให้ต ารวจมีหน้าที่ที่จะต้องไป
เกี่ยวข้องกับเหตุการณท้ังหลายต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ความวุ่นวายในสังคมได้ เป็นต้นว่าการให้ความคุ้มกันแก่การ
ชุมนุมของประชาชนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้เป็นการคุ้มกันป้องกันมิให้เกิดความสงบ
สุขเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว ต ารวจยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้นเมื่อประชาชนมีปัญหามักจะมาปรึกษาหารือกับต ารวจ หรือเป็นคนกลางใน
การชี้แนะหรือตัดสินปัญหาเป็นไปในลักษณะที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
อย่างไรก็ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของต ารวจที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันจากอดีต
เรื่อยมาซึ่งเรียกว่า การปฏิบัติหน้าที่แบบจารีตนิยมต ารวจ มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (Law Enforcement and Order Maintaining) เพ่ือความกระจ่างชัดในหน้าที่
ต ารวจแบบจารีตประเพณีนี้ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methods) 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือถอดบทเรียน 
(Lesson Learned) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
และค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพของผู้ต้องหา เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  เทคนิควิธีวิจัย
ที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) 
พื้นที่ในกำรศึกษำวิจัย 
   ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล 9 โดยเลือก
สถานีต ารวจที่มีความพร้อมและยินยอมในการให้ข้อมูล   
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดย
ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ไว้ 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พนักงานสอบสวนจากสถานีต ารวจในเขต
พ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 9 จ านวน 10 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 20 คน 
  ส่วนที่ 2 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 
ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
  (1) กลุ่มหัวหน้าพนักงานสอบสวนจากสถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 9 
จ านวน 10 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 10 คน 
  (2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือด้านการสอบสวน จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview)  โดยการเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แนวการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured interview) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  โดยท าการ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ ดูค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  (IOC) และท า
การปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการน าไปใช้จริง 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) จัดระเบียบข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบหรือแยกส่วนเนื้อหาให้เป็น
ระเบียบ (2) ให้รหัสข้อมูล (Coding) เพ่ือสรรหาความหมายที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์  และ
ก าหนดรหัสแทนความหมายของข้อความย่อยต่าง ๆ ในข้อมูล (3) การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) โดยใช้
หลักการการวิเคราะห์ค าหลัก (Domain analysis) เป็นการจัดให้กลุ่มรหัสความหมายที่เชื่อมโยงกันให้เป็น
กลุ่มก้อน หรือจัดกลุ่มค าย่อย ๆ (ความหมายย่อย) ให้อยู่ภายใต้กลุ่มค าหลักเดียวกัน โดยใช้ประเด็นตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก และ (4) น าเสนอข้อมูลโดยการบรรยายตามประเด็นค าหลัก และหาข้อสรุป
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ผลกระทบในการสอบสวนคดีอาญา ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของผู้ต้องหา 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้
สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คือ (1) 
การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งเพ่ือดูว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล ต่างกันมีข้อสรุปตรงกัน
หรือไม่ (2) ตรวจสอบการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ (3) ตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากมุมมองของทฤษฎีต่าง ๆ 
เพ่ือดูว่าข้อมูลเดียวกันถ้า ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างออกไปจะมีผลต่อการตีความข้อมูลหรือไม่ และ(4) การ
ตรวจสอบโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลหลาย ๆ แบบ โดยตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเทียบเคียงจาก
แหล่งข้อมูลเอกสาร 
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรวิจัย 
   ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับความเคารพสิทธิ ความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล และการรักษาความลับ
ของข้อมูล โดยด าเนินการเพ่ือรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้รับทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัย โดยแสดงในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant information sheet) 
และยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย โดยแสดงในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย ( Informed consent 
form) และการรักษาความลับ โดยการปกปิดชื่อและลักษณะส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  
ผลกำรวิจัย (Results) 
  1. ปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำของพนักงำน
สอบสวน ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช 2560 
   1.1 สภำพปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนในกำรคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภำพ ของผู้ต้องขัง  
    (1)  การจับกุมตัวผู้ต้องหาต้องมีหมายศาล ยกเว้นการกระท าผิดซึ่งหน้า ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายล่าช้า เพราะในทางปฏิบัตินั้นทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ พนักงานสอบสวนต้องรีบเร่ง
รวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอหนาแน่นรัดกุม สอดคล้องกับเหตุและพฤติการณ์แห่งคดีเพ่ือยื่นให้ศาล
พิจารณา ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลานานเป็นสาเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ และกรณีที่พนักงานสอบสวนเชิญ
ผู้ต้องหามาสอบปากค า ค าให้การของผู้ต้องหาหรือค าสารภาพไม่อาจน าไปอ้างในศาลได้ พนักงานสอบสวน
จะต้องหาพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่งต้องใช้เวลา เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี เป็นปัญหาในการ
ติดตามตัวต่อไป 
    (2)  การให้สิทธิผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ก็ได้และรวมถึงการให้สิทธิขอพบทนายความ
หรือบุคคลอ่ืนก่อนสอบสวนหรือระหว่างการสอบสวนเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน ส่งผลกระทบต่อการ
รวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะคดีความอาจถูกบิดเบือนโดยทนายความหรือบุคคลที่สามได้เพราะ
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ทนายความไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของคดีว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร ท าให้ไม่ได้
รายละเอียดแห่งคดีที่แท้จริง และในการถามค าให้การผู้ต้องหาแก่ผู้ต้องหานั้น พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้
ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ซึ่งหากผู้ต้องหาเลือกท่ีจะไม่ให้การใด ๆ อัน
เกี่ยวข้องกับคดีที่ก าลังสอบสวนแล้ว อาจจะส่งผลให้ การรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีของพนักงานสอบสวน 
ไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างแม่นย า ถูกต้อง และรัดกุม อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนใน
ข้อเท็จจริงในการด าเนินตามกฎหมายได้ 
    (3) การให้สิทธิผู้ต้องหาจะไม่ถูกควบคุมตัวเกินความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้หลบหนี
เท่านั้น ซึ่งสังคมภายนอกอาจไม่เห็นความจ าเป็นและอาจเข้าใจว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล ข้อครหา
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานสอบสวนได้ เพราะเกรงว่าจะถูกมองเป็นการกระท าเกินกว่าเหตุ 
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วผู้ต้องหานั้น อาจจะเป็นผู้ต้องหาที่กระท าความผิดรุนแรง มีอัตราโทษที่สูง จึงต้องมีการ
ควบคุมอย่างหนาแน่น ประกอบกับการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมคุมตัวผู้ต้องหานั้นมีอยู่ใน
จ านวนที่จ ากัด แต่ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝ้าผู้ต้องหาอยู่ตลอด  24 ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาด 
เจ้าหน้าที่ต ารวจเองก็จะได้รับความผิดทางอาญา และต้องมีการออกติดตามจับกุมตัวเพ่ือน าตัวผู้ต้องหามา
ด าเนินคดีอาญาต่อไป ถึงแม้กฎหมายเองนั้นจะมีบทก าหนดโทษ เกี่ยวกับการหลบหนีจากที่คุมขังก็ตามแต่เมื่อ
คิดว่าอัตราโทษที่ตัวเองต้องได้รับเมื่อกระบวนการสอบสวนด าเนินต่อไป เพราะอัตราโทษท่ีสูงนั้นสูงเกินไปหรือ
มีอัตราโทษประหารชีวิต จึงท าให้ผู้ต้องหาคิดว่า การหลบหนีจากห้องควบคุมนั้นจะเป็นทางออกที่ดีกว่าอัตรา
โทษที่ตัวเองจะได้รับจึงตัดสินใจหลบหนี  
     (4)  การให้สิทธิผู้ต้องหาจะไม่ถูกควบคุมตัวในก าหนดเวลาเกินความจ าเป็น เป็นเหตุให้
พนักงานสอบสวนต้องเร่งรีบท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาฝากขัง หากไม่แล้วเสร็จเพราะ
บางครั้งพนักงานสอบสวนมีงานในหน้าที่รับผิดชอบมากจึงจ าเป็นต้องฝากขังต่อและพนักงานสอบสวนต้องอ้าง
เหตุผลที่เพียงพอเพ่ือให้ศาลพิจารณาอนุญาตฝากขัง เพราะบางกรณีผู้ต้องหาใช้สิทธิคัดค้านการฝากขัง ท าให้
เกิดความยุ่งยากเป็นภาระของพนักงานสอบสวนที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยกฎหมายได้คุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหา โดยก าหนดขอบเขตเวลาของการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เท่าความจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี  
      (5) สิทธิของผู้ต้องหาสามารถปฏิเสธการให้การในชั้นสอบสวน เพ่ือให้การในชั้นศาล เป็น
ปัญหาต่อการแสวงหาหลักฐานเบื้องต้น ในบางครั้งอาจเป็นคุณและโทษต่อผู้ต้องหานั้นเอง  การที่ผู้ต้องหาให้
การปฏิเสธ หรือปฏิเสธการที่จะให้การใด ๆ ในชั้นสอบสวนนั้น บางครั้ง ผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าเกิดประโยชน์
แก่ตนเอง ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนั้น เป็นการสร้างความยุ่งยาก และเกิดความล าบากในการรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือพิสูจน์ความผิด ซึ่งท าให้ไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เท่าที่ควร ปัญหาก็จะเกิด
กับผู้ต้องหาเองได้ เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะมายืนยันว่า ผู้ต้องหาไม่ได้มีการกระท าความผิด  
     (6) สิทธิของผู้ต้องหาในการยื่นขอประกันตัวชั่วคราว หนักงานสอบสวนต้องรีบเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยเร็ว ปัญหาความล่าช้าจะเกิดขึ้นได้กรณีผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ประจ าสถานีต ารวจ
ส่งผลต่อความไม่พอใจของผู้ต้องหาและอาจท าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม ผลกระทบที่ส าคัญของการให้
สิทธิยื่นขอประกันตัวของผู้ต้องหา และเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ท าให้ผู้เสียหาย หรือพยานในคดีความ
เกิดความหวาดกลัวจะคุกคาม การให้ความร่วมมือต่อพนักงานสอบสวนอาจมีปัญหาตามมาได้ 
     (7) คดีความบางคดี เช่น อาชญากรรมทางเพศ คดีเด็กและยาวชน การด าเนินสอบสวน
ต้องประสานงานกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับลักษณะของคดีนั้น ๆ ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ประจ าที่สถานีต ารวจ เป็นภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องแสวงหาด้วยตนเองและเป็นปัญหา
เกี่ยวกับความสมัครใจในลักษณะจิตอาสาของกลุ่มบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการกับ
บุคคลภายนอกที่กระทบต่อกระบวนการสอบสวน 
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  1.2 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ
ของผู้ต้องขัง 
    (1) ผลกระทบเชิงบวก คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ทุกขั้นตอนของการสอบสวน โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง พนักงานสอบสวนต้องมีความรู้
แม่นย าในข้อบังคับของกฎหมายที่ก าหนด กระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอกจะมี
ประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนต้องมีทักษะในการสื่อความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ด้วยความเต็มใจ 
หากพนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ที่ก าหนดย่อมส่งผลต่อคุณภาพของคดีความที่ตน
รับผิดชอบ เป็นหลักประกันพิจารณาคดีในชั้นศาลอันอาจน ามาซึ่งความยุติธรรมแก่ประชาชน 
    (2) ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ส่งผลต่อเป้าหมายของเวลาคือเกิดความล่าช้าของรูปคดี  
ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติภารกิจของพนักงานสอบสวน และส่งผลต่อขวัญก าลังใจของพนักงาน
สอบสวน โดยเฉพาะกรณีที่การอ านวยการของผู้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบติดตามผลได้ทัน ท าให้
พนักงานสอบสวนต้องแก้ปัญหาบรรเทาปัญหาด้วยตนเอง  
  2. แนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำของพนักงำน
สอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง 
   2.1 แนวนโยบำยและกำรบริหำรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพพนักงำนสอบสวน ได้แก่ 
          (1)  ด้านงบประมาณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปีให้
สมดุลกับคดีความอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปปัจจุบันในสถานีต ารวจบางแห่ง
ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนเพ่ือใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สถานีต ารวจขาดแคลน ท าให้สภาพแวดล้อมของ
สถานีดีขึ้น พนักงานสอบสวนแทบทุกคนต้องเสียสละเงินเพ่ือใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นประจ า 
    (2) ด้านบุคลากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรวางแนวนโยบายพัฒนา พนักงานสอบสวน
อย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยมุ่งสร้างหลักสูตรฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre-service) ระหว่างประจ าการ        
(In-service) ให้มีเนื้อหาของหลักสูตรเน้นหนัก การเพ่ิมพูนความรู้ที่จ าเป็น การพัฒนาเจตนคติและค่านิยมของ
พนักงานต ารวจ และพัฒนาทักษะต่างๆ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ การประเมินความต้องการ จ าเป็นใน
การปฏิบัติภารกิจ การประเมินความต้องการจ าเป็น (Training Need Assessment) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
    (3) ด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ควรด าเนินการดังนี้  
     - ก าหนดแนวนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานีต ารวจ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการสอบสวนให้บรรลุหลักธรรมาภิบาล โดยมีการด าเนินการในการให้เกิดพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีอาญา แบ่งสายงานการสอบสวน ออกจากการบริหารจัดการของงานสถานีต ารวจ ให้มีโอกาสใน
การที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีอิสระในการด า เนินการต่าง ๆ ในทางคดีมากขึ้นไม่ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมสั่งการของผู้ก ากับการสถานีต ารวจต่าง ๆ ที่ตนเองสังกัด จัดให้มีระดับผู้ก ากับการสอบสวน
ขึ้นมาโดยเฉพาะที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในงานสอบสวน สามารถที่จะอ านวยความยุติธรรมได้เพ่ิมข้ึน 
     - เสริมสร้างขวัญก าลังใจหรือน้ าใจการท างาน (Morale) โดยสร้างระบบคุณธรรม (Merit 
system) ให้เกิดข้ึนในสถานีต ารวจ ผู้บริหารระดับสูงและระดับล่างต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกน้อง 
     - เสริมสร้างบรรยากาศองค์การให้มีความอบอุ่นเพ่ือประโยชน์ในการท างานเป็นทีม 
(Team work) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์มนุษย์สัมพันธ์และภาระผู้น าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง              
    (4) ด้านอุปกรณ์สนับสนุนหรือเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการติดตามจับกุม ตัวผู้กระท าความผิดได้รวดเร็วขึ้ น มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนในการน ากล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกับกล้องวงจรปิด
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ของต ารวจ และกรุงเทพมหานคร ท าให้มีการบูรณาการความร่วมมือเกิดเป็นเครือข่ายภาคในการรักษาความ
ปลอดภัย 
  2.2 กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติของพนักงำนสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคุ้มครอง 
สิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง  
  ควรมีการสร้างและพัฒนาแนวทางการด าเนินการสอบสวนให้เกิดความเท่าเทียม เที่ยงธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถึงการอ านวยความยุติธรรมให้ทั้งผู้เสียหาย และผู้ต้องหา 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion) 
  1. สภำพปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนในกำรคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภำพ ของผู้ต้องขัง  
  พบว่าปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 1) พนักงานสอบสวนจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ต้องยื่นขออนุมัติ
ต่อศาลพิจารณาออกหมายจับก่อน เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ (2) การให้การสอบสวนปากค าผู้ต้องหา
ด าเนินการต่อหน้าทนายความหรือบุคคลอ่ืน อาจท าให้คดีความถูกบิดเบือนได้ (3) การให้สิทธิผู้ต้องหาไม่ถูก
ควบคุมตัวเกินความจ าเป็น อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนและอาจท าให้
ผู้ต้องหาหลบหนีได้ (4) การจ ากัดเวลาการควบคุมตัวท าให้พนักงานสอบสวนมีเวลาจ ากัดในการแสวงหา
พยานหลักฐาน (5) การปฏิเสธค าให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวน แต่ผู้ต้องหาจะไปให้การในชั้นศาลเป็น
อุปสรรคต่อโอกาสรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นต้น (6) การขอยื่นประกันตัวชั่วคราวหากศาลอนุญาต ให้ปล่อย
ตัวตามค าร้อง ท าให้พยานบุคคล ไม่กล้า ให้การเพราะเกรงความปลอดภัยของตัวเอง ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ 
ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นถือได้ว่า เป็นการยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 
ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่อยู่แต่เดิมของมนุษย์ อันปรากฏอยู่ใน ข้อ 1 
ถึงข้อ 21 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
   ส่วนคดีความท่ีมีลักษณะเฉพาะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ารับ
ฟังการสอบสวน สร้างปัญหาการประสานงานของความร่วมมือและกระบวนการสอบสวน ปัญหาอุปสรรคนี้ 
สอดคล้องกับสิทธิของผู้ต้องหาตามหลักมนุษยธรรมสากล เรื่องสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือผ่านผู้ช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม บุคคล
นั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยปราศจากค่าตอบแทน กรณีบุคคลนั้นไม่สามารถ
รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน 
  2. ผลกระทบจำก กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของ
ผู้ต้องขัง 
  พบทั้งผลกระทบเชิงบวก ที่ส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังทุกขั้นตอนของการสอบสวน และการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับพนักงานสอบสวน ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักในการด าเนินคดีอาญา ประกอบด้วยหลักส าคัญสองประการ คือ ประการแรกต้องมี
กระบวนการค้นหาความจริงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้สามารถค้นหาตัวผู้กระท าความผิดและน ามาลงโทษ
ได้อย่างถูกต้องแท้จริง และในประการที่สอง ต้องเป็นกระบวนการที่ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้กล่าวหา หรือ
ประชาชนทั่วไปมิให้เดือดร้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน (วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์, 2542, น.6) 
  ส่วนผลกระทบเชิงลบ ในเรื่องความล่าช้า ความเครียดของพนักงานสอบสวนและขวัญก าลังใจ
ของพนักงานสอบสวนนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการบริการแก่ประชาชนได้ 
  3. แนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำของพนักงำน
สอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง 
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  ในส่วนของแนวนโยบายและการบริหารเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน ทั้งด้าน
งบประมาณ  บุคลากร การบริหารจัดการ และอุปกรณ์สนับสนุนหรือเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบาย 4 M ที่
เน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะในหลักการบริหารองค์การต่าง ๆ นั้น ทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่า เป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งขององค์การ ส่วน งบประมาณ การบริหารจัดการ และอุปกรณ์สนับสนุนหรือ
เทคโนโลยีนั้น เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในล าดับน้อยลงมา 
  ส่วนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครอง สิทธิ 
เสรีภาพของผู้ต้องขัง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้นมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักสากล หากประเทศใด ไม่มีการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว อาจท าให้
ประเทศต่าง ๆ ที่ยึดถือหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนประณาม และน าไปสู่การกดดันในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ การไม่ให้ความร่วมมือทางการเมือง เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
   1.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการสอบสวนคดีความ
ระหว่างทีมงานของพนักงานสอบสวนกับผู้น าชุมชน 
   1.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรส ารวจสภาพปัญหาของการสอบสวนคดีความของสถานี 
และจัดล าดับความส าคัญ (priority) ของปัญหาเพื่อการแก้ไขให้ส าเร็จ 
   1.3 ผู้บังคับบัญชา ควรใช้ระบบการนิเทศเพ่ือแนะน าช่วยพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติ
ภารกิจให้มีประสิทธิภาพ 
   1.4 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ให้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
   1.5 เจ้าหน้าที่ต ารวจควรจะต้องยึดบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลัก ใช้ความสุภาพ ละมุน
ละม่อมในการจับกุม จะใช้อ านาจอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อจ าเป็น 
   1.6 เจ้าหน้าที่ต ารวจควรใช้เครื่องพันธนาการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหา
หลบหนี ซึ่งหากจ าเป็นที่จะต้องใช้ให้พิจารณาถึงฐานความผิดว่าเป็นความผิดอุกฉกรรจ์หรือเล็กน้อย หากเป็น
ความผิดอุกฉกรรจ์หรือไม่แน่ใจว่าจะหลบหนีก็ควรใช้กุญแจมือ ให้พิจารณาถึงตัวบุคคล หากเป็นบุคคลที่ควร
ให้เกียรติ เช่น พระภิกษุ สามเณร นักพรต ทหารสวมเครื่องแบบ หญิงชรา คนพิการและคนป่วยที่ไม่สามารถ
หลบหนีได้ ถ้าไม่ได้กระท าผิดอุกฉกรรจ์ หรือจะหลบหนีก็ไม่ควรใส่กุญแจมือ 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย 
   2.1 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการสืบสวนของพนักงานสืบสวน ด้านการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 
   2.2 ควรศึกษาก าลังขวัญ (Morale) ของพนักงานสอบสวนตามสถานีต ารวจโดยทั่วไป 
   2.3 ควรศึกษาการรับรู้ (Perception) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกระบวนการสอบสวน
คดีอาญาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ต่อกระบวนการสอบสวนคดีอาญาด้านการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา 
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บทคัดย่อ 

 
 สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอ านาจเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็นเป็นผู้จัดระเบียบ
โลกใหม่เพ่ือรักษาสันติภาพซึ่งเน้นความร่วมมือโดยอ้างอิงแนวคิดเสรีนิยม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาด ความ
ร่วมมือทางสถาบันในระดับพหุภาคี การประสานประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในส่วนของจีนแม้จะไม่ได้เห็นด้วยกับการสร้างระเบียบโลกตามการ
ชี้น าของสหรัฐฯ ในทุกประเด็น แต่ก็เข้าร่วมระเบียบโลกทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีระหว่างประเทศ ส่งผลให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมากจนผงาดขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอ านาจระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น การที่จีน
ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ านาจเกิดขึ้นในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐฯ ถดถอยซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาระทาง
งบประมาณของการท าสงครามต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกในปี 2007-
2008 จนมีการถกเถียงและแสดงความวิตกกังวลต่อการแข่งขันเชิงอ านาจระหว่างสองมหาอ านาจนี้ว่าอาจ
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น าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง อย่างไรก็ตาม งานชิ้นนี้น าเสนอว่าสหรัฐฯ กับจีนมีความร่วมมือกันอย่างมาก
ท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว โดยใช้กรอบแนวคิด Liberal Institutionalism ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนในสมัยประธานาธิบดีบารัค  โอบามา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานะทางอ านาจของสหรัฐฯ 
กับจีนใกล้เคียงกันมากที่สุด พบว่ามีการพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนใน 3 ด้านหลัก 
คือ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ สหรัฐอเมริกา จีน, ประเทศมหาอ านาจ ระเบียบโลก สถาบันระหว่างประเทศ   
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THE U.S.-CHINA RELATIONS DURING BARACK OBAMA’S ADMINISTRATION (2009 - 2016) 
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ABSTRACT 
 

 Rising as the sole super power after the end of the Cold War, the United States 
established the new world order in accordance with Liberalism to ensure world peace. The 
liberal world order was characterized by open markets, multilateral institutional cooperation, 
security binding, democratic solidarity and human rights advocacy. As for China, despite its 
reservations towards American leadership, it integrated itself into American-led liberal 
economic world order. As a result, China’s economy has been growing dramatically, which 
rendered China a rising global power. Moreover, the rising China coincided with the falling 
American influence which had been aggravated by fiscal burden from anti-terrorism campaigns 
and the aftermath of the financial crisis of 2007-2008. The situation gave rise to discussions 
and debates on potential power and security competitions between the U.S. and China, as 
well as whether this would end in confrontations. This study argues that the U.S. and China 
were cooperating in spite of disagreement and competition. By incorporating Liberal 
Institutionalism framework, this study found that during Barack Obama’s administration where 
the U.S.-China power gap was significantly narrowing, both great powers managed to enhance 
cooperation mainly in 3 domains: cyber security, economy, and environment and energy. 
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ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงไปพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 
สหรัฐอเมริกาได้ผงาดขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ านาจเพียงหนึ่งเดียว ในช่วงเวลานั้นไม่มีประเทศใดที่มีอ านาจ
ทัดเทียมสหรัฐ ฯ ได้เลย จีนซึ่งปัจจุบันมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้นๆ และเป็นหนึ่งในประเทศมหาอ านาจ
ของโลกยังเป็นเพียงประเทศยากจนและการเมืองภายในขาดเสถียรภาพ ด้วยเหตุนี้ สหรัฐ ฯ จึงปรับเปลี่ยน
แนวทางจากการโดดเดี่ยวตนเอง มาเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในการจัดระเบียบโลกใหม่เพ่ือรักษา
สันติภาพ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ สืบต่อไปในอนาคต ระเบียบโลกใหม่ที่สหรัฐ ฯ เป็นผู้วางรากฐาน
ไว้นั้นแตกต่างจากระเบียบโลกที่เคยมีมา กล่าวคือ ระเบียบโลกแบบเดิมซึ่งอาศัยการถ่วงดุลอ านาจ (balance 
of power) เพียงอย่างเดียวได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นระเบียบโลกที่อาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบและความเป็นสถาบัน
ระหว่างประเทศ (rule-based institutionalization) ในการจัดสรรความสัมพันธ์ระดับนานาชาติร่วมด้วย  

งานศึกษาชิ้นนี้จะใช้กรอบแนวคิด Liberal Institutionalism โดยอ้างอิงจากงาน Cooperation and 
International Regimes ของ Robert O. Keohane (Keohane, 2006) และงาน Liberal Leviathan ของ 
G. John Ikenberry (Ikenberry, 2011)  

ใจความส าคัญของ Liberal Institutionalism จากงานของ Keohane คือ ประเทศต่างๆ แสวงหา
และพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติด้วยการร่วมมือกันซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ค่านิยม 
หรือมาตรฐานเชิงพฤติกรรมบางอย่างที่ยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีสถาบันระหว่างประเทศที่คอยก ากับและ
จัดการความสัมพันธ์รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ(UN) องค์กรการค้าโลก(WTO) 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นต้น  

ในส่วนของงานของ Ikenberry ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าระเบียบโลกใหม่มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดให้แต่ละ
ประเทศเข้าร่วมภายในกฎเดียวกันมากกว่า เนื่องจากเน้นความร่วมมือโดยอิงแนวคิดของการเปิดเสรีทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ได้แก่ การเปิดตลาด การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทาง
สถาบันในระดับพหุภาคี การประสานประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน การส่งเสริม
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้การน าของสหรัฐ ฯ นอกจากนี้ ระเบียบโลกมีลักษณะเปิด
กว้างที่ให้ประเทศใดเข้าร่วมก็ได้ และจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาด เงินทุน เทคโนโลยีจากนานาชาติ 
ได้รับประโยชน์ทางการเมืองและความมั่นคงจากการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ ฯ เมื่อการเข้าร่วมสร้างประโยชน์
ให้สมาชิก จึงท าให้เป็นระบบที่ล้มล้างได้ยาก นอกจากนี้ สหรัฐ ฯ ในฐานะมหาอ านาจผู้คุมกฎของระเบียบโลก
ใหม่ยังมีอิทธิพลทั้งลักษณะที่เป็นการใช้อ านาจบงการ (command) และการเข้าร่วมโดยสมัครใจ (consent) 
ซึ่งการใช้อ านาจบงการ หมายถึงความสัมพันธ์ของอ านาจที่ไม่เท่ากัน มหาอ านาจใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าควบคุม
ให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามที่ตนเองต้องการ ส่วนการเข้าร่วมโดยสมัครใจ หมายถึงความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของกฎที่
ยอมรับร่วมกัน และมีสถาบันระหว่างประเทศเป็นผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ และควบคุมพฤติกรรมของประเทศ
ต่าง ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือสหรัฐ ฯ ใช้การผสมผสานระหว่างการใช้อ านาจบงการและการเข้าร่วมโดยสมัครใจ
เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมภายใต้กฎเดียวกัน และสหรัฐ ฯ ก็ปฏิบัติตามกฎที่ตนเองสร้างไม่มากก็น้อย 
ระเบียบโลกใหม่นี้ประสบความส าเร็จในการผนวกรวมคู่สงครามเดิมของสหรัฐ ฯ ทั้งเยอรมนีตะวันออก และ
ญี่ปุ่น และเปลี่ยนให้กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ส าคัญที่สุดของสหรัฐ ฯ มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ 
ของโลก เลิกใช้ความรุนแรงเพ่ือยุติความขัดแย้ง โดยเปลี่ยนมาใช้หลักการของระเบียบโลกใหม่ที่แก้ปัญหาด้วย
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สันติวิธี   
 
ระเบียบโลกดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้จีนเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการที่จีนยอมรับและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบอบด้านเศรษฐกิจ เช่น การปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นทุนนิยม เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก                   
และมีศักยภาพที่จะร่วมมือกับสหรัฐ ฯ ในด้านต่าง ๆ ที่จีนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาติ ในช่วงหลังมากนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยประธานาธิบดีบารัค  โอบามา (2009-2016) จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ านาจระดับโลก   
ในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐ ฯ ถดถอยซึ่งเป็นผลมาจากภาระทางงบประมาณของการท าสงครามต่อต้าน การ
ก่อการร้ายและวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกปี 2007-2008 มีการแสดงความวิตกกังวลต่อการแข่งขันเชิง
อ านาจและทางทหารและอาจจะน าไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างสองมหาอ านาจนี้ อย่างไรก็ตาม งานชิ้นนี้
น าเสนอว่าสหรัฐ ฯ กับจีนมีความร่วมมือกันอย่างมากท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว โดยในสมัยประธานาธิบดี
บารัค  โอบามา ได้เห็นพัฒนาการและการขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนใน 3 หลัก คือ 
ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนทำงด้ำนควำมม่ันคง 

เนื่องจากสหรัฐ ฯ และจีนยังคงมีพ้ืนฐานด้านอุดมการณ์แตกต่างกันและไม่สามารถรวมตัวกันเป็น
พันธมิตรทางการเมืองและความม่ันคงที่แน่นแฟ้นได้ แต่พบว่ามีการริเริ่มแนวทางการด าเนินการหรือการเจรจา
ระหว่างกันเกี่ยวกับการร่วมมือด้านความมั่นคงในบางประเด็น เช่น ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์  

ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่ส าคัญเนื่องจากเป็นประเด็น
ละเอียดอ่อนและสร้างความกังวลให้สหรัฐ ฯ สืบเนื่องจากการผูกขาดของรัฐบาลจีนในธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือธุรกิจการธนาคาร และฝ่ายรัฐบาลจีนมักขอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือขอเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริโภคโดยอ้างเหตุผลเรื่องความม่ันคงซึ่งเป็นทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ส่วนบุคคล บางกรณีมีการรายงาน
ว่าฝ่ายรัฐบาลจีนสนับสนุนให้มีการเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือล้วงข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
ภาคเอกชนสหรัฐ ฯ (Morrison, January 4, 2017, p. 41) ฝ่ายสหรัฐ ฯ รวบรวมข้อมูลเป็นรายงานอย่าง
ต่อเนื่องจนสรุปได้ว่าการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์น่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายกองทัพของจีนซึ่งก่อการ
มาตั้งแต่ปี 2006 ส่วนในปี 2013 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ฯ เสนอให้ทั้งสองประเทศ
ร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือก าหนดมาตรฐานเชิงพฤติกรรมด้านไซเบอร์ ในปีเดียวกันนั่นเอง สหรัฐ ฯ กับจีน
ตั้งคณะท างานในชื่อ U.S.-China Cyber Working Group เพ่ือหารือประเด็นดังกล่าว และในเดือนกันยายน  
ปี 2015 สหรัฐ ฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ รัฐบาลของแต่ละฝ่ายจะไม่สนับสนุน
การโจรกรรมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลทางธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เป็นความลับ
เพ่ือผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของเอกชน รวมทั้งตกลงที่จะตั้งเวทีหารือระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซ
เบอร์โดยเฉพาะ ชื่อว่า U.S.-China High-Level Joint Dialogue on Cybercrime and Related Issues ซึ่ง
จะจัดประชุมสองครั้งต่อปี รวมทั้งมีการต่อสายตรงเพ่ือส่งเสริมการสื่อสารทั้งสองทาง (Morrison, January 4, 
2017, pp. 42-43)         
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

การที่จีนเข้ามาเป็นสมาชิกของ WTO ในปี 2001 (Reuter, 15 November 2009) เป็นหลักชัย
ส าคัญหลักหนึ่งของการผนวกตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกใหม่ด้านเศรษฐกิจ ก่อนที่จีนจะมาถึงขั้นนี้ได้
นั้นต้องผ่านกระบวนการเจรจากับโลกตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐ ฯ และปฏิรูปภายในจีนเองนับครั้งไม่ถ้วน 
การผนวกจีนให้เข้ามาในระเบียบโลกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจจะเปิดทางให้สหรัฐฯ ใช้กลไกของ WTO ซึ่งคือ 
WTO Dispute Resolution Body (DSB) ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า กลไกเหล่านี้เอ้ือให้จีนพัฒนา
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ศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนเอง โดยอยู่บนตรรกะของการเปิดเสรี การอิงกฎเกณฑ์ และการแก้ไขข้อพิพาท
โดยสันติวิธี ซึ่งจะท าให้การค้าขายกับจีนมีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพมากขึ้นส าหรับสหรัฐ ฯ (Morrison, 
4 January 2017, p. 45) 

หลังจากที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว จีนปฏิบัติตามข้อตกลงในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เสรียิ่งขึ้น 
เพราะจีนเองก็ได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดท าให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
1979 ถึง 2000 เศรษฐกิจจีนเติบโตถึงหกเท่า จีนติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดในโลก
ตั้งแต่ปี 1995 (Lardy, 2001) เมื่อจีนเข้ามาเป็นสมาชิก WTO ยิ่งท าให้มูลค่าการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ฯ 
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ในปี 1979 มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐ ฯ และจีนอยู่ที่ประมาณสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ($4 
billion) เท่านั้น แต่ในปี 2015 มูลค่าการค้าทวิภาคีนี้มีมูลค่าถึงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
($599 billion) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จีนกลายมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ 
(Morrison, 4 January 2017, p. 2-3)   

อย่างไรก็ตาม พบว่าตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา พัฒนาการเหล่านี้เริ่มชะลอตัวลง จีนยังไม่เปิดเสรี
ตามท่ีตกลงกันไว้ เห็นได้จากการที่ภาครัฐยังคงเข้ามาแทรกแซงตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ
รัฐวิสาหกิจ (State-owned Enterprise: SOEs) การเลือกปฏิบัติกับบริษัทต่างชาติโดยก าหนดกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับมากกว่าบริษัทในประเทศ เช่น การบังคับให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น หรือบังคับให้ถ่ายโอนเทคโนโลยี  

สิ่งเหล่านี้สร้างความกังวลให้กับบริษัทของสหรัฐ ฯ ที่เข้าไปท าธุรกิจในจีน น าไปสู่การเจรจาหารือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศผ่านช่องทางของ WTO หรือช่องทางทวิภาคีอ่ืนๆ เช่น สหรัฐฯ และจีนได้
สถาปนาเวทีหารือทวิภาคีของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น ปี 2006 มีการตั้ ง U.S.-China Strategic Economic 
Dialogue (SED) ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และประธานาธิบดีหู จิ่นเทา เพ่ือเป็นเวทีหารือ
ประจ าปีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยมีเจตนารมณ์ที่จะพูดคุยถึงความท้าทายในอนาคต และหาทางรับมือใน
ระยะยาวมากกว่าการออกมาตรการระยะสั้น ต่อมาในปี 2009 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา และ
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาตกลงเปลี่ยนชื่อเวทีนี้เป็น U.S.-China Strategic and Economic Dialogue (S&ED) 
และแบ่งการหารืออกเป็นสองด้านหลักๆ คือ ด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเน้นด้านการเมืองและความมั่นคง และด้าน
เศรษฐกิจซึ่งเน้นด้านการค้าการลงทุน เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน สาธารณสุข และสิทธิมนุษยชน 
(Morrison, 4 January 2017, p. 53) หลังจากจีนเป็นสมาชิก WTO แล้วเมื่อเกิดข้อพิพาททางการค้า สหรัฐ 
ฯ ก็จะใช้กลไกแก้ไขข้อขัดแย้งของ WTO ในการตัดสิน ซึ่งหลายครั้งก็ตัดสินว่าจีนผิดจริง และจีนก็ยอมรับค า
ตัดสินและน าค าแนะน าไปปรับปรุง บางครั้งข้อพิพาทสามารถตกลงกันได้เองนอกรอบก่อนจะรายงาน WTO 
นอกจากนี้จีนเองก็เคยใช้กลไกนี้ร้องเรียน WTO เกี่ยวกับสหรัฐ ฯ ในท านองเดียวกันด้วย แสดงให้เห็นว่าจีน
ยอมรับกฎเกณฑ์ดังกล่าว (Nathan, 2016, p. 178)  

การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดผ่านเวทีหารือที่ส าคัญอย่าง S&ED หรือ WTO เปิดโอกาสให้มีการเจรจา
เพ่ือวางมาตรฐานร่วมกัน หลายครั้งที่สหรัฐ ฯ ได้แสดงความกังวล หรือความไม่พอใจต่อแนวปฏิบัติบางอย่าง
ในประเทศจีนซึ่งจะกระทบการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จีนก็รับทราบข้อกังวลและน าไปแก้ไข เช่น ปัญหา
การแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ทางสหรัฐ ฯ ได้ผลักดันจีนให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานว่าแม้ว่ารัฐบาล
จีนยังคงควบคุมภาคธุรกิจที่จีนมองว่าอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น การบิน การธนาคาร การ
ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น แต่ในช่วงหลายปีมานี้กว่า 90% ของ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนของจีนถูกปรับโรงสร้างใหม่และกลายเป็นบรรษัทเอกชน (Morrison, 4 January 2017, p. 28)   

ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติและปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง                            
ในความสัมพันธ์สหรัฐ ฯ และจีน คณะรัฐมนตรีจีน (China’s State Council) ได้เผยแพร่แผนพัฒนานวัตกรรม
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ตั้งแต่ปี 2006 โดยตั้งวิสัยทัศน์ว่าจีนจะเปลี่ยนจากการเป็นแหล่งรับจ้างผลิตเทคโนโลยีระดับต่ ามาเป็นศูนย์
สร้างนวัตกรรมระดับสูงภายในปี 2020 และเป็นผู้น าโลกด้านนวัตกรรมภายในปี 2050 (Morrison, 4 
January 2017, p. 50) แต่แนวปฏิบัติที่เป็นอยู่รวมทั้งกฎหมายที่ร่างตามมานั้นทางสหรัฐ ฯ มองว่าจะสร้าง
ปัญหามากกว่าประโยชน์ กล่าวคือ ธุรกิจต่างชาติถูกบีบให้ต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้จีน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ท าธุรกิจในจีน บ่อยครั้งเป็นการบีบบังคับด้วยวาจาเพ่ือไม่ให้มีหลักฐานในการยื่นเรื่องข้อพิพาทกับ 
WTO (Morrison, 4 January 2017, p. 33) รวมทั้งกีดกันไม่ให้ต่างชาติท าธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง (Morrison, 4 January 2017, p. 38) ทางสหรัฐ ฯ ได้กดดันจีน
อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดภายหลังการประชุมของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในเดือน
กันยายน 2016 ท าเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ใช้นโยบายหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่
ก าหนดให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเงื่อนไขในการท าธุรกิจในตลาดของแต่ละ
ฝ่าย (Morrison, 4 January 2017, p. 41) หลายฝ่ายต่างหวังว่าวิสัยทัศน์ของจีนที่จะเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม
นั้นจะท าให้จีนตระหนักได้ว่าการปกป้องและสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทจีนและต่างชาติอย่างเท่า
เทียมกันจะสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง  

อีกปัญหาหนึ่งที่เรื้อรังมานานแต่มีแนวโน้มดีขึ้น คือ ปัญหาการกดค่าเงินหยวน จีนเริ่มตรึงค่าเงินหยวน
ให้อยู่ที่ราว 8.28 หยวนต่อดอลล่าร์สหรัฐมาตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2005 แต่การควบคุมค่าเงินผิดหลักการของ 
IMF (Nathan, 2016, p. 177) หลายฝ่ายมองว่าเป็นการอุดหนุนจากภาครัฐทางอ้อม การลดค่าเงินท าให้
สินค้าส่งออกจากจีน มีราคาถูกลงและส่งออกได้มากข้ึน การกดดันจากสหรัฐ ฯ และประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ของจีน
มีส่วนท าให้จีนปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2005 โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ 
นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน ปี 2016 จีนเห็นพ้องกับแถลงการณ์ร่วมของการประชุม  G-20 ที่ว่าประเทศ
สมาชิกจะ “เลี่ยงการลดค่าเงินและการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” (Morrison, 4 
January 2017, p. 50-51)  

การที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังวิกฤตการเงินและเงินหยวนแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันท าให้
หลายประเทศเริ่มถือครองเงินหยวนมากขึ้น จึงเกิดการตั้งข้อสังเกตว่าเงินหยวนอาจเริ่มท้าทายสถานะอ านาจ
น าของเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จีนไม่มีท่าทีเช่นนั้น เพราะจีนยังคงใช้ทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร และเงินสกุล
อ่ืนๆ ในการค้าระหว่างประเทศ จีนไม่มีท่าทีว่าต้องการและไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันให้เงินหยวน
กลายเป็นเงินสกุลหลักแทนดอลลาร์ จริงอยู่ที่จีนริ เริ่มสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศใหม่ ๆ 
นอกเหนือไปจาก IMF และธนาคารโลก ไม่ว่ าจะเป็น BRICS New Bank ในปี  2012 หรือ Asian 
Infrastructure Investment Bank ในปี 2014 แต่สถาบันเหล่านี้ปล่อยกู้ให้กับโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคซึ่งไม่ได้ท้าทายระเบียบโลกทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วแต่อย่างใด (Nathan, 2016, p. 
182-183)   
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนทำงด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนมีลักษณะข้ามพรหมแดนเช่นเดียวกันกับปัญหา
ด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ หลายประเทศจึงหันมาเจรจาเพ่ือหาทางจัดการความท้าทายใหม่นี้ร่วมกัน 
ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการที่สหรัฐ ฯ และจีนเล็งเห็นความส าคัญ
และหนทางการจัดการปัญหาระหว่างกันด้วยตรรกะของระเบียบโลกใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ส าหรับความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติอีกด้วย เพราะทั้งสองประ เทศมีขนาด
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งและสองของโลก รวมทั้งยังปล่อยมลภาวะอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย ปัญหา
มลภาวะและปรากฏการณ์โลกร้อนคงไม่ทุเลาลงถ้าตัวการส าคัญไม่เปลี่ยนมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา    
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ความร่วมมือดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการบริหารจัดการภายในประเทศ โดยที่ทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่าง
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญและปัจจัย
สร้างความส าเร็จของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) ซึ่งผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
ภาวะโลกร้อนในระดับพหุภาคี (Harvard Project on Climate Agreements, 2016, p. 1-2) จีนร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไรมากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Nathan, 2016, p. 178) จีนเริ่มแก้ปัญหามลภาวะและปัญหาโลกร้อนอย่าง
จริงจังตั้งแต่ราวปี 2013 ตามที่ได้มีการวางแผนไว้ในแผนพัฒนา 25 ปีของจีน แผนดังกล่าวก าหนดให้มีทั้ง
การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจีดีพีในปี 2013 ลดลง 4.3% จาก
ปี 2012 และลดลง 28.6% จากปี 2005 ในส่วนของสหรัฐฯ นั้น รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีโอบามาได้ใช้
เครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ รัฐคลิฟอร์เนียยังวางระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emission Trading System: ETS) เนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียมี
ขนาดใหญ่มากทั้งในแง่พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ และขนาดเศรษฐกิจท าให้ระบบ ETS ของที่นี่กลายเป็นหนึ่งใน
ระบบต้นแบบที่ส าคัญของโลก นอกจากนี้สหรัฐ ฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าให้สามารถน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ได้
มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง ก๊าซธรรมชาติยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าถ่านหินจึงเป็นที่นิยมมาก 
ท าให้วงการเทคโนโลยีสีเขียวในสหรัฐ ฯ พัฒนาได้อย่างมาก (Harvard Project on Climate Agreements, 
2016, p. 2) 

สหรัฐ ฯ และจีนออกแถลงการณ์ร่วมในปี 2014 ว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และให้ค ามั่นว่าจะขยายความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ   
การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (clean-energy and carbon-capture-and-storage technologies)               
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในทางบริหาร
จัดการ และสนับสนุนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Harvard Project on Climate Agreements, 
2016, p. 2-3) กล่าวได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ทั้งสอง
ประเทศแถลงในครั้งนี้ได้ปรากฏในแผนที่เสนอต่อ UNFCCC ในปี 2015  

ไม่กี่ทศวรรษก่อนหน้านี้ ประชาคมโลกเคยพยายามหาข้อตกลงเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
น ามาซึ่งการเสนอพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) แต่ไม่ส าเร็จเพราะมหาอ านาจอย่างสหรัฐ ฯ ไม่ยอมให้
สัตยาบันท าให้หลายประเทศรวมทั้งจีนถอนตัวตามไป แม้หลายประเทศเห็นด้วยกับหลักการของข้อตกลง
ดังกล่าวที่ระบุว่าประเทศที่พัฒนาแล้วควรเร่งลดการปล่อยมลพิษ และควรลดได้มากกว่าประเทศก าลังพัฒนา 
นอกจากนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วควรสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือให้เปลี่ยนนโยบายด้าน
พลังงานด้วย มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบัน จีนยอมรับและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนมากกว่าสหรัฐ ฯ ซึ่ง
อาจจะไม่ได้เป็นไป เพ่ือตอบสนองต่อค่านิยมในระดับระหว่างประเทศเสียทั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
นโยบายของจีนเองที่ต้องการมีความมั่นคงทางพลังงานด้วยเช่นกัน (Nathan, 2016, p. 188) แต่ก็กล่าวได้
ว่าจีนมีพ้ืนฐานที่ดีที่จะรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกชุดใหม่ที่มาแทนที่พิธีสารเกียวโต เช่น 
ความตกลงปารีส (Paris Climate Change Agreement) ในปี 2015 เป็นต้น  
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สหรัฐฯ และจีนออกแถลงการณ์ร่วมครั้งที่สองในปี 2015 โดยตกลงที่จะร่วมกันสนับสนุนความตกลง
ปารีสในเดือนธันวาคม 2015 ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
รวมทั้งผลักดันการแก้ปัญหาภูมิอากาศภายในประเทศของตนเอง จีนยังแถลงอีกว่าจะเริ่ มใช้ระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2017 มีการมอบเงินสนับสนุนประเทศที่ก าลังพัฒนาในการ
แก้ปัญหาโลกร้อน และตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย GDP ให้ได้ 
60% ถึง 65% จากระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2005 ส่วนสหรัฐ ฯ ก็แถลงว่าจะร่างแผน 
Clean Power Plan ส าหรับปี 2016 ให้เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Harvard Project on Climate Agreements, 2016, p. 3)  

นอกจากนี้ ในปี 2013 สหรัฐฯ และจีนยังลงนามใน Montreal Protocol ฉบับแก้ไขใหม่ซึ่งมุ่งลด
การใช้สารประกอบพวก CFCs (chlorofluorocarbons) และ HCFCs (hydrochlorofluorocarbons) ซึ่ง
ท าลายชั้นโอโซนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ในปี 2016 ก็ได้แถลงถึงผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
ประกอบกับความตกลงปารีสที่เพ่ิงลงนามในปลายปี 2015 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะร่วมมือ
กันลดภาวะโลกร้อน สหรัฐ ฯ พร้อมที่จะเผยแพร่ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส ส่วนจีนเตรียมจะ
ร่างยุทธศาสตร์ให้เร็วที่สุด โดยทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทางเทคนิคและให้ค าปรึกษาในการร่างยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันที่จะร่วมมือผลักดันการลดการปล่อยมลภาวะผ่านเวทีอ่ืน ๆ เช่น 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization หรือ ICAO) เพ่ือลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินพลเรือน โดยยังคงปฏิสัมพันธ์ผ่านเวทีทวิภาคี ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์วิจัยสหรัฐฯ-จีนด้านพลังงานสะอาด (U.S.-China Clean Energy Research Center หรือ CERC) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นในปี 2009 หรือคณะท างานสหรัฐฯ - จีนด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (U.S.-China 
Climate Change Working Group หรือ CCWG) ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นในปี  2013 (FACT SHEET:  U.S. -China 
Cooperation on Climate Change, 2016) ซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมสุดยอดผู้น าสหรัฐฯ – จีนด้านเมือง
คาร์บอนต่ าและเท่าทันต่อภูมิอากาศ (U.S.-China Climate-Smart / Low-Carbon Cities Summit) ทั้งสิ้น 
2 ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง ในปี 2015 ณ เมืองลอส แองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งที่
สอง ในปี 2016 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (U.S.-China Climate Change Working Group (CCWG) , 
2019) นอกจากนี้ มีการประชุมระดับพหุภาคีในชื่อการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานสะอาด (Clean 
Energy Ministerial หรือ CEM) (FACT SHEET: U.S.-China Cooperation on Climate Change, 2016) 
ซึ่งสหรัฐ ฯ และจีนเป็นสมาชิกรวมกันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่อ่ืน ฯ ซึ่งรวมกันแล้วมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 75% ของโลกและมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดราว 90% ของโลก สมาชิก 
CEM ประชุมร่วมกันทุกปีเพ่ือหารือและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (The Clean Energy 
Ministerial, n.d.) 
 
สรุป 

จากการศึกษาพบว่าแม้สหรัฐ ฯ กับจีนมีความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น 
แต่ก็มีความพยายามที่จะก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับได้ร่วมกัน สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานที่เข้มแข็งส าหรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต แม้จะสร้างความร่วมมือไว้หลายช่องทาง แต่
สหรัฐฯ และจีนยังหวาดระแวงกันอยู่ กรอบแนวคิด Liberal Institutionalism จะไม่มองว่าเป็นความล้มเหลว 
แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยาวนานในการสร้างประชาคมนานาชาติที่อิงอยู่กับกฎเกณฑ์ และการมี
ค่านิยมร่วมกัน เพียงแต่กระบวนการดังกล่าวของสหรัฐ ฯ และจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น    
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ความร่วมมือระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนในด้านเศรษฐกิจน่าจะประสบความส าเร็จสูงสุด เห็นได้จากการที่จีน
ยอมรับ และพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือให้ยอมรับกฎเกณฑ์ในระเบียบโลกด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐ ฯ วางไว้ 
ในทางกลับกัน อาจมองได้ว่าส าหรับความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว กลับเป็นสหรัฐ ฯ เองที่
ยอมรับและพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าร่วมกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประชาคมโลกด าเนินและผลักดันมานานแล้ว 
ในส่วนของความร่วมมือด้านความมั่นคงมีติดขัดอยู่บ้างเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดา
ตัวอย่างที่น าเสนอไว้ ในทางทฤษฎีแล้ว ความส าเร็จของความร่วมมืออ่ืน ๆ รวมทั้งช่องทางติดต่อสื่อส ารและ
เวทีหารือทวิภาคีพหุภาคีต่าง ๆ จะสร้างบรรยากาศที่ดีและเปิดทางไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่
ครอบคลุมหลายประเด็นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กรอบความร่วมมือเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายของสหรัฐ ฯ ในสมัย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งเริ่มด ารงต าแหน่งปี 2017 เนื่องจากนโยบายใหม่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับความ
ร่วมมือระดับพหุภาคีในการรับมือกับความท้าทายที่มีลักษณะข้ามพรมแดน เช่น การแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจึงไม่ได้รับการต่อยอด 
นอกเหนือจากการที่สหรัฐ ฯ แสดงความจ านงที่จะถอนตัวออกจากความตกลงปารีส และกลายเป็นประเทศ
เดียวที่ไม่เข้าร่วมความตกลงดังกล่าวแล้ว (Holden, 5 November 2019) คณะท างาน CCWG จัดท า
รายงานเพ่ือน าเสนอต่อเวทีหารือ S&ED เป็นฉบับสุดท้ายในปี 2016 (U.S. State Department, 2017) 
การประชุมสุดยอดผู้น าสหรัฐฯ – จีน เมืองคาร์บอนต่ าและเท่าทันต่อภูมิอากาศครั้งที่สามซึ่งมีแผนจะจัดที่เมือง
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2017 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้จัด (Murray, 31 May 2017) นอกจากนี้ บาง
กรอบความร่วมมือกลายเป็นความขัดแย้ง เช่น ความร่วมมือและการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ ฯ  กับ
จีนกลายเป็นสงครามการค้า ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกที่จะประกาศตั้งก าแพงภาษีส าหรับสินค้าน าเข้าจากจีน
โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้จีนรีบด าเนินการแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อสินค้าของสหรัฐฯ ซึ่งถือ
เป็นการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการพ้ืนฐานของ WTO ที่ต้องการผลักดันการค้าเสรีเป็นธรรม และลด
อุปสรรคทางการค้า และข้อพิพาททางการค้าลักษณะนี้ควรแก้ไขผ่านกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO (มาร์ค 
เจริญวงศ์, 6 ตุลาคม 2018) แม้ที่ผ่านมา เมื่อสหรัฐ ฯ ยื่นข้อร้องเรียนผ่านกลไกของ WTO นั้น สหรัฐ ฯ จะ
เป็นฝ่ายชนะเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม (Swanson, 6 December 2019)  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของเรือนจ าฯ  (3) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของเรือนจ าฯ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากร คือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ าฯ 
จ านวน 54 คน และผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จ านวน 1,224 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขัง จ านวน 
302 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วยแบบประเมินการผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์
คณะผู้บริหารของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จ านวน 7 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ        
ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์การด าเนินงานได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้รับบริการ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีอัตราการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น (2) ปัญหาในการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาเรือนจ า ปัญหาด้านกระบวนการภายใน การบริหารจัดการบุคลากรไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ปัญหาด้านผู้รับบริการ การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ปัญหา
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมยังไม่ทั่วถึง (3) ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน ควรมีการวางแผนใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ด้านกระบวนการภายในองค์การ การสร้างความเข้าใจ ส่ งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง ด้านผู้รับบริการ ควรปลูกจิตส านึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ควรมีการ
ฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 
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ค ำส ำคัญ การประเมินผล เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การราชทัณฑ์ของไทยได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคม การเมือง และสภาพ

เศรษฐกิจตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา ตั้งแต่ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการ
เรือนจ าได้สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆ สอดคล้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์ มีการแบ่งเป็นเรือนจ าใน
กรุงเทพฯ และเรือนจ าในหัวเมืองชั้นนอกเรือนจ าในกรุงเทพฯออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สังกัดกระทรวงนคร
บาลเป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เรียกว่า “คุก” 2) สังกัดกระทรวง ทบวง กรมที่บังคับ
กิจการนั้นๆ ใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ ากว่า 6 เดือน หรือนักโทษท่ีมิใช่ผู้ร้าย เรียกว่า “ตะราง” ส่วนการ
เรือนจ าในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขัง ผู้ต้องโทษเรียกว่า “ตะราง” การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่า
ราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี 

กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่หวน
กลับมากระท าผิดซ้ า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างเป็นปกติสุข โดยสังคมให้การยอมรับซึ่งกรมราชทัณฑ์มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลหรือการบังคับคดีซึ่งด าเนินการโดยเจ้าพนักงานเรือนจ า กล่าวคือ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงดังเช่น ต ารวจ อัยการและศาล แต่กรมราชทัณฑ์เข้ามา
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่ต้องบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา 
ส าหรับการบังคับคดีตามค าพิพากษาในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกจ าเลย เจ้าพนักงานเรือนจ าจะ
ด าเนินการกับจ าเลยตามค าพิพากษาของศาลโดยมีวัตถุประสงค์ คือ การควบคุมตัวไว้ไม่ให้หนีและลงโทษ และ
มีหน้าที่ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เริ่มเปิดด าเนินการ เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีนางมะลิวัลย์ พูนขวัญ เป็นผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นคนแรก 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการของเรือนจ าอ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น 1) เรือนจ ามีความแออัด ส่งผลให้ให้การควบคุมดูแล
ไม่ทั่วถึง เพราะอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 2) จ านวนผู้ต้องขังมากกว่าอัตราที่เรือนจ าสามารถรับได้ 3) การ
ปฏิบัติภารกิจหลายด้านของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งความตรากตร าในการอยู่เวรยาม ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และ4) การขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการท างานภายใน การจัดโครงสร้าง
องค์การ การประสานงานระหว่างบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนา
เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การ
ประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” โดยศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ศึกษาปัญหาการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือการด าเนินงานด้านการการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่ากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในด้านการเงิน ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

  2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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 2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุร ี 
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การประเมินผลการการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จะเป็นการประเมินผล 
โดยใช้แนวคิดการประเมินผลหน่วยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งได้ก าหนดมิติในการประเมินผล
องค์การออกเป็น 4 มิติ คือ 1) มิติด้านการเงิน 2) มิติด้านกระบวนการภายในองค์การ 3) มิติด้านประชาชน
ผู้รับบริการ 4) มิติด้านการเรียนรู้ และพัฒนาองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กำรทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผล 
การประเมินผลถือว่าเป็นหน้าที่หรือกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญในกระบวนการบริหาร

จัดการ โดยหน้าที่หรือกระบวนทางการบริหารจัดการนั้นประกอบไปด้วย 4 กระบวน คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการและการชี้น า (Leading) และ การควบคุมประเมินผล 
(Controlling) โดยที่ผู้น าองค์การจะต้องน าส่วนของการประเมินผลขององค์การมาใช้ เพ่ือให้สามารถทราบถึง
ผลของการด าเนินงานขององค์การว่าสามารถบรรลุผลตามท่ีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่มากน้อย
เพียงใด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard 
 Balanced Scorecard ว่าเป็นเป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการวัดความสมดุลของจ านวนตัวชี้วัด อันได้แก่วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ และใช้ในการ
ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงการวัด (Measurement) การบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ชัดเจน
และวัดผลได้ โดยให้ความส าคัญกับมุมมองต่างๆ 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้องค์การวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ 

3. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นายนฤพนธ์ แดงศิริ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

แปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา” พ.ศ. 2553-2556 ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน เทศบาลต าบลด่านส าโรง มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ โดยรายรับที่สูง
กว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ด้านกระบวนการภายในองค์การ มีเกณฑ์การด าเนินงานได้คะแนน 

การประเมินผลการด าเนินงานของ
เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 
ด้านการเงิน 

ด้านกระบวนการภายใน 

ด้านประชาชนผู้รับบริการ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

- ผลการประเมินการด าเนินงาน 

- ปัญหาการด าเนินงาน 

- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา                 
การด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอ 
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

224 
 

อยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในระดับมาก ด้านการเรียนรู้
และพัฒนาองค์การ พบว่า มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี (2) ปัญหา
ของการด าเนินงาน ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา ปัญหา
ด้านกระบวนการภายในองค์การ การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีดความสามารถ ปัญหาด้านประชาชน
ผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความคิดเห็นจากประชาชน (3) แนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ คือด้านการเงิน
ควรมีการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้อย่างจริงจังเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเทศบาล ด้านประชาชน
ผู้รับบริการ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับบทบาทห้าที่ของ
เทศบาล ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ เทศบาลควรมีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ โดย
จัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

นางสาวนันท์ชนก กอบค า (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่”พ.ศ.2556-2558ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับ
มากกว่ารายจ่ายทุกปี ด้านกระบวนการภายใน มีบุคลากรไม่เพียงพอ ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา
การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นทุกปี (2) ปัญหาด้านการเงิน ขาดแผนรองรับในการใช้จ่าย ปัญหา
ด้านกระบวนการภายใน การบริหารจัดการด้านบุคลากรไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ปัญหาด้านประชาชน
ผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปัญหาด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง (3) ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินควรมีการวางแผน
ล่วงหน้า ด้านกระบวนการภายในองค์การควรค านึงถึงการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านประชาชน
ผู้รับบริการควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ควรมีการ
ฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 
3.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้ศึกษาท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานทางด้านการเงิน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการภายในองค์การ และได้เก็บ
เอกสารประวัติการฝึกอบรม เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ  ตลอดจนได้ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการ โดยการศึกษาได้ใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. รูปแบบการศึกษา 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดในแต่ละหัวข้อผู้ศึกษาขอเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
1. รูปแบบกำรศึกษำ 

1.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการวิเคราะห์สรุปข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  เช่น เอกสารรายงานการเงิน ใน
ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติราชการ เอกสารการฝึกอบรมและสัมมนา และการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

1.1.1 ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ า
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หั วหน้าฝ่ายควบคุม
และรักษาการณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 
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หัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ จ านวน 7 คน เจ้าหน้าที่เรือนจ าฯ จ านวน 47 คน รวมเป็น 
54 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) 

1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยท าการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กับคณะผู้บริหารเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ผู้
บัญชาการเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ หัวหน้ าฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายทัณฑ
ปฏิบัติ จ านวน 7 คน 

1.2. กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
1.2.1 ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจ า

อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวน 1,224 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) 
1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยได้มีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผู้ศึกษา

ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี โดยน าสูตร ทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1967) มาใช้ในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (0.05) จะไดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 302 คน 

จากการแทนค่าตามสูตรข้างต้น ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจ า
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวน 302 คน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผู้บริหาร
เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวน 7 คน และประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจ า
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวน 302 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 
309 คน 
2. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล  

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยเก็บข้อมลูทางด้านการเงินจากเอกสาร 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562  ด้านกระบวนการภายในองค์การ เก็บ
ข้อมูลจากแบบประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 และด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์การเก็บข้อมูลจากเอกสารประวัติการฝึกอบรม และบัญชีบันทึกขอไปราชการ ย้อนหลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562  

2.2 ข้อมูลปฐมภูม ิ 
2.2.1 แบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยเป็นค าถามเพ่ือ

สอบถามถึงปัญหาของการด าเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ในการด าเนินงานทั้ ง ด้าน
การเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์การ ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์การ  

2.2.2 แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่
เป็นผู้ต้องขังภายในเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยสอบถามผู้ต้องขัง จ านวน 302 ชุดค าถาม  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และข้ันตอนการศึกษา ผู้ศึกษาด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้  
1) ศึกษาข้อมูลจาก หลักการแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็นแนวทางในการก าหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

2) น าข้อมูลเบื้องต้นของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มาประมวลเป็นข้อค าถามเพ่ือสะท้อน
ถึงความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
4) น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือตรวจสอบ ความ

ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน  
5) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาและโครงสร้างได้น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไปค านวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Index of Item objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากัน หรือมากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อค าถามตรงตามเนื้อหาแล้วน าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น 

6) น าแบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษาจ านวน 30 ตัวอย่าง 
แล้วน ามาตรวจสอบความเชื่อมั่นในการวัดโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
(Cronbach’s alplacoefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

7) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา  ไปใช้กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

8) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามน าไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดย ผู้ศึกษาจะทิ้ง
ช่วงเวลาให้ตอบแบบสอบถามเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ศึกษาจะเข้าไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง  
3. กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาใช้การประมวลผลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการประมวลผล
และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  นั้น 
ผู้ศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  วิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้นจึงน าค่าดังกล่าวไปอภิปราย
ร่วมกับส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแนวทาง
ของ Balanced Scorecard โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการเงิน (2) ด้านกระบวนการภายใน (3) 
ด้านประชาชนผู้รับบริการ และ(4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในที่นี ้ผู้ศึกษาขอน าเสนอประเด็นส าคัญโดย
จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

1.1 สรุปกำรประเมินผลด้ำนกำรเงิน 
1) รายรับจริงมีรายรับเพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณ และรายรับยังสูงกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณเช่นกัน 
2) ยอดเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของเรือนจ าที่ก าหนดไว้  
3) ต้องน าเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากการจ าหน่ายสินค้าและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง มาช่วย

พัฒนาในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
1.2 สรุปกำรประเมินผลด้ำนกระบวนกำรภำยใน 

1) การประเมินด้านกระบวนการ ในหัวข้อการประเมิน ที่ 1, 3 , 4 และ 5 ได้คะแนนเต็ม 
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2) แต่ในหัวข้อการประเมิน ที่ 2 การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่คงคม เกณฑ์การ
ประเมิน เงินรางวัลเฉลี่ยต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการท างานและฝึกวิชาชีพ คะแนนที่ได้ 1 จากคะแนนเต็ม 5 

1.3 สรุปกำรประเมินผลด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร 
1) ด้านสถานที่  ปานกลาง (ความเพียงพอของเรือนนอนผู้ต้องขัง น้อย) 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ มาก (เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มาก) 
3) ด้านกระบวนการ มาก (การปฏิบัติและด าเนินการทางวินัยของเรือนจ า มาก) 

1.4 สรุปกำรประเมินผลด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
1) มีหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา มากขึ้นทุกปี 
2) มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา มากขึ้นทุกปี 

2. สรุปปัญหำของกำรด ำเนินงำน 
2.1 ด้ำนกำรเงิน 
1) การขาดความสมดุลของงบประมาณส าหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ การจัดสรรงบประมาณไม่

เพียงพอและล่าช้าต่อการด าเนินการตามแผน 
2) การขาดความสามารถในการหารายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ซึ่ง

เป็นเงินนอกงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ 
3) ปัญหากฎระเบียบการจัดสรรงบประมาณมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก 
4) การขาดเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีความรู้ด้านการเงินโดยเฉพาะ 
2.2 ด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กำร 
1) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ า 
2) ปัญหาเจ้าหน้าที่จ านวนมากถูกย้ายมายังเรือนจ าที่อ่ืน เนื่องจากการกระท าผิดวินัยของเรือนจ า 
3) ปัญหาการท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4) เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
2.3 ด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร 
1) ปัญหาผู้ต้องขังแออัดเกินความจุมาตรฐานของเรือนจ า 
2) ปัญหาการใช้กฎระเบียบในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด 
3) การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
4) ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ยังยึดติดกับวิธีการปฏิบัติหรือทัศนคติการปฏิบัติงานแบบเดิม 
5) เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
2.4 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำร 
1) ปัญหาเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรส าหรับหน้าที่ของตนอย่างสม่ าเสมอ 
2) ปัญหาเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตนเอง 
3) ปัญหาภาวะงานล้นมือและการตรากตร าในการเข้าเวรยาม เนื่องจากการควบคุมดูแลผู้ต้องขังต้อง

ปฏิบัติงานด้วยความรอบระมัดระวัง เกิดความผิดพลาดไม่ได้ 
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3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเงิน 
1) ควรต้องมีการวางแผนการใช่จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้า 
2) การใช้เงินนอกงบประมาณ ควรมีการก าหนดล าดับความส าคัญเร่งด่วน แต่ละโครงการ 
3) ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเงินโดยเฉพาะ และควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้าน

การเงินอย่างสม่ าเสมอ 
3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กำร 
1) ควรจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานการท างาน 
2) ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้ตรงกับต าแหน่งและสายงาน 
3) ควรให้แต่ละฝ่ายมีการสื่อสารกันมากขึ้น โดยการให้แต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้าน

ต่างๆ ร่วมกัน 
4) ควรจัดให้มีการอบรม ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
3.3 ข้อเสนอแนะด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร 
1) เรือนจ าควรบริหารอัตราความจุผู้ต้องขังไม่ให้เกิดความแออัดมากเกินอัตราความจุมากเกินไป 
2) ควรมีการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือคัดกรองผู้ต้องขัง เพ่ือให้การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3) ควรปลูกจิตส านึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ 
3.4 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำร 
1) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวกับหน้าที่ของตน 
2) ควรมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
3) ควรมีการสนับสนุนหรือจูงใจในด้านการพัฒนาตนเอง มีการให้ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม การส่งเสริม

ให้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
2. อภิปรำยผล 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”มีประเด็น
ที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

2.1 ด้ำนกำรเงิน 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์จากรายงานทางการเงินของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

โดยน ารายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อมีรายรับเพ่ิมขึ้น รายจ่ายก็จะเพ่ิมขึ้น ใน
ขณะเดียวกันหากรายรับลดลง รายจ่ายก็จะลดลงเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่ารายรับ
ที่เพ่ิมขึ้นนั้นเกิดจากการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินที่ต้องน ามาใช้จ่ายด้านต่างๆ และการ
จ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ต้องขัง และการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ ซึ่งเป็นรายได้ที่
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ต้องน ามาช่วยในการพัฒนาเรือนจ า และการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ 

งานด้านการเงินนั้น หน่วยงานทุกหน่วยงานให้ความส าคัญมาก ยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานของเอกชน
แล้ว ถือว่าด้านการเงินมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานเอกชนมุ่งก าไรเป็นหลัก     ถ้าหน่วยงานมี
ก าไรมากถือว่าประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาก ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานราชการที่ถือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดเก็บรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ต้องขัง และการฝึกวิชาชีพของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าหรือทัณฑสถานจึงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานเสมอไป เนื่องจากเป็นการจัดเก็บรายได้
ตามข้อระเบียบกฎหมายและรายได้ที่จัดเก็บได้เองส่วนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเรือนจ าตามแผนพัฒนาที่ตั้ง
ไว้ ต้องอาศัยงบประมาณอุดหนุนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤพนธ์ แดงศิริ (2560) ได้ศึกษา
เรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
เทศบาลต าบลแปลงยาว มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- 2559 
โดยรายรับที่เพ่ิมขึ้นนั้นเกิดจากหมวดเงินภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้
รายได้ที่จัดเก็บได้เองส่วนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนเป็นส าคัญ 

2.2 ด้ำนกระบวนกำรภำยใน 
จากแบบประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 กรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจมาตรฐานการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พบว่ามีค่าคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.56 แสดงให้เห็นว่าการก าหนดรูปแบบในการ
บริหารงานด้านกระบวนการภายในองค์การถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานในการให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพ่ือประโยชน์แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ในส่วนที่ควรปรับปรุงคือการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจ าอ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งในเรื่องเงินรางวัลเฉลี่ยต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการท างานและฝึกวิชาชีพ ยังขาด
ความสามารถจ าหน่ายสินค้าจากฝีมือผู้ต้องขังและเงินจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพราะเรือนจ าอ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี มีการเฉลี่ยเงินรางวัลต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการท างานและฝึกวิชาชีพได้เพียง 76 
บาท/คน/เดือน เท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรนพ  พรหมคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมืองระนอง จังหวั ดระนอง ผล
การศึกษาพบว่าด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับดีมาก 

2.3 ด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร 
เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ให้ความส าคัญในการให้บริการประชาชนจากผล

การศึกษาครั้งนี้พบว่า ทั้ง 4 ตัวชี้วัด เรียงล าดับได้ดังนี้ (1) ประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความ
พึงพอใจในด้านสถานที่ ผลรวมเฉลี่ย 3.16 (2) ประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความพึงพอใจใน
ด้านการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลรวมเฉลี่ย 3.42 (3) ประชาชนที่เป็น
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ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการให้บริการ ผลรวมเฉลี่ย 3.47 (4) ประชาชนที่
เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ผลรวมเฉลี่ย 3.81 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 302 ตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามผู้ศึกษาพบว่าเรือนจ าอ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับผลตอบรับจากประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในที่เป็นผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการและด้านการด าเนินงาน แต่ได้รับผลตอบรับจากประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่
ถูกคุมขังภายในที่เป็นผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลางด้านสถานที่ของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรนพ พรหมคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง”ผลการวิจัยพบว่าด้านประชาชน
ผู้รับบริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก 

2.4 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุม

ขังภายในจนบรรลุเป้าหมายที่เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ได้วางการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
โดยให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประชุม สัมมนา อบรม ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจจน
สามารถปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างมีคุณภาพจากการเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้มาใช้กับงานที่ปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง และจากการประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม/สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง 
พ.ศ.2562 ค่าเฉลี่ยในรอบ 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3..50 ย่อมแสดงให้เห็นว่าเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี มีการวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีศักยภาพ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน
ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ชนก กอบค า (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่” ผลการศึกษาพบว่าด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรม/
สัมมนาของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ิมข้ึนทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558 

สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นสาระที่
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินผลที่หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าสารสนเทศหรือผล
จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และในประเด็นของการน ามาประเมินผลนั้น ก็น าแนวทางของ 
Balanced Scorecard (BSC) ทั้ง 4 มุมมองได้มีการก าหนดขึ้นโดยให้มุมมองทั้ง 4 มีความสัมพันธ์ต่อกันใน
เชิงเหตุและผล (Cause and effect) โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับองค์กรภาครัฐที่มีเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งการที่จะให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจก็จะต้องมีกระบวนการ
ด าเนินงานภายในที่ดี และการจะมีกระบวนการด าเนินงานภายในที่ดีได้นั้น เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะและความพร้อมในการท างาน อันมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสะท้อนถึงภาพลักษณ์การให้บริการ
ประชาชนหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ตลอดจนท าให้ทราบถึงผล
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การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัย 
3.1.1 เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรให้ความส าคัญด้านการเงิน โดยการวาง

แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุล ไม่ให้สูงเกินกว่ารายรับหรือควรมีค่าใช้จ่ายอยู่ในตัวเลขที่น้อยกว่า
รายรับ ในการใช้เงินนอกงบประมาณ จะต้องค านึงวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจและการจัดล าดับความส าคัญ
ของภารกิจนั้นๆ เพ่ือที่จะได้เก็บเงินส ารองไว้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน  ซึ่งต้องขอ
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายช่วยกันควบคุมค่าใช้จ่ายและร่วมกันประหยัด 

3.1.2 เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรมีการส่งเสริมด้านกระบวนการภายในให้น า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานการท างานในส่วนที่สามารถลดอัตราสรรก าลัง ควรการให้แต่ละฝ่าย     มีส่วนร่วมใน
การวางแผนงานด้านต่างๆ ร่วมกัน และควรจัดให้มีการอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ ท าให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความช านาญ และรักในงาน
ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของตน 

3.1.3 เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรมุ่งเน้นด้านประชาชนผู้รับบริการที่ถือเป็น
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ มีการระดมความคิดร่วมกัน 
การท างานเป็นทีม มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง มีการดึงชุมชน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้สังคมเกิดความยอมรับในตัวของผู้ต้องขังภายหลังจากการพ้นโทษ 

3.1.4 เรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรมีการสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์การ โดยจูงใจในด้านการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ และมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นหรือได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 

3.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
3.2.1 ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี นอกเหนือมิติ 4 ด้าน ของแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และจะมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือจะได้สะท้อนปัญหาได้ครบทุกด้าน เพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.2.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เท่านั้น จึงควรท าการศึกษาในเรือนจ าหรือทัณฑสถานอ่ืน เพ่ือขยายไปเรือนจ าหรือทัณฑสถานทุกแห่ง 
ช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ 
5.กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาเรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีพระคุณหลายท่าน ได้แก่  ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา         
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รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ที่ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนจบ ท าให้การวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ นายมานุช สร้อยเพ็ชร ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล นายประยงค์ แสง
ห้วยไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ นายณัฐพล ไชยรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ นายยศวัจน์ โชคกิตติธัญยกุล หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ นายชวา ขุนภักนา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ผู้ต้องขัง และนายยรรยงค์ ปรางค์สันติกุล หัวหน้าฝ่าย  ทัณฑปฏิบัติ ที่กรุณาสละเวลาให้ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ 

ขอขอบคุณ ประชาชนผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่กรุณา
ตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ขอมอบเป็นความกตัญญูกตเวที แด่คุณพ่อ คุณแม่และครู
บาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆ ท าให้ข้าพเจ้าสามารถด ารงตนให้บรรลุผลส าเร็จตราบ
จนบัดนี้ 
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7.ภำคผนวก 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 
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2. แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเรือนจ าอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรศึกษำสรำ้งมูลค่ำเพิ่มจำกอัตลักษณ์เรื่องรำวเรื่องเล่ำของชุมชน หมู่บ้ำนจุฬำภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลำ 
 

วิชชาญ จุลหริก1นรินทร์ สังข์รักษา2 
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บทคัดย่อ  
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) การศึกษาการค้นหาและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอัตลักษณ์เรื่งราวเรื่องเล่า
ของชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
โฟกัสกรุปผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนโดยท าการศึกษาใช้ฐานทางชุมชุนเป็นเรื่องศึกษาคือหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ. 
เบตง จ.ยะลาโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน และกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ 30 คนผลสรุปของการศึกษาวิจัยท า
ให้ทราบถึงอัตลักษณ์ที่ส าคัญของชุมชนใว้ทั่งหมดถึง 8 ประการเรียงตามความส าคัญหลักดังต่อไปนี้   อัต
ลักษณ์ด้านภาษาของชุมชน วิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือการน าวิจัยที่ค้นพบไปใช้เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นของหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 อ.เบตง จ.ยะลาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนโดยตรงและเป็น
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ:   อัตลักษณ์ชุมชน เรื่องเล่าชุมชม หมู่บ้านจุฬาภรณ์  
1 อ.ดร., สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 9000 
* Corresponding author: E-mail: eddress: Dr.witchan@hotmail.com 
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This research has the following objectives: 1) education, search and value creation 
from identity, based on community stories chulabhorn village 10, betong district, yala 
province is a qualitative research focusing on in-depth interviews and focus on community 
stakeholders. by conducting a study using the community base as a study subject, chulabhorn 
10 village, betong district, yala province, using 10 main informants and 30 people in the area. 
the importance of all 8 communities sort by the following main importance language identity 
of the community community life of chulabhorn pattana village community tourism activities 
art, culture and traditions of the community local wisdom of the community natural resources 
in the community surfing route 

Ssuggestions from this research for the use of research that has been found to be used 
to develop the local tourist attraction of chulabhorn village 10, betong district, yala province 
to be made public directly and as local development increasing income and having a good 
quality of life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  community identity tale chulabhorn village 

บทน ำ 
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อ าเภอเบตง จ.ยะลา  เป็นอ าเภอใต้สุดของประเทศไทย “โกไข”่หรือ นายชาญ  นกแก้ว คนเก่าแก่ของเบตง ได้
ถ่ายทอดประวัติและความเป็นมาพอสังเขป โกไข่เกิดที่เบตง และอาศัยอยู่ที่เบตงมาเกือบตลอดทั้งชีวิต โดยมีเพียงบาง
ช่วงเท่านั้นที่ได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจกลับบ้านที่เบตง “บ้านเรามีอะไรดีกว่านี้
เยอะ คิดนะ คิดไว้ตลอดเลย กลับมากลับบ้านดีกว่า พอจบปุ๊บผมกลับบ้านเลย” เมื่อโกไข่กลับมาที่อ าเภอเบตง ได้เปิด
ร้านขายของอยู่ในตลาดสดอยู่ไม่ถึง ๕ ปี ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตน จึงปล่อยเช่าแล้ว เปิดร้านน้ ากาแฟหลังตลาดสดที่ตั้งอยู่
ในปัจจุบัน และระหว่างนั้นก็ได้เก็บรวบรวมภาพถ่าย หลักฐาน ของเก่าแก่ท้ังหลายเกี่ยวกับประวัติของเบตงไว้มากมาย  
ดังนั้นโกไข่จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนในเบตง ว่าเป็นผู้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอ าเภอเบตงเป็น
อย่างดี  การเล่าเรื่อง “เบตง”ของโกไข่เป็นการเล่าด้วยภาพเก่า และหลักฐานส าคัญต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้เป็นเวลานาน 
ซึ่งสิ่งที่โกไข่สะสมนี้ นับเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอ าเภอเบตง เป็นอันมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้
โกไข่ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะ “เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๘” จากคณะกรรมการ
อ านวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการติดต่อสัมภาษณ์
จากสื่อมวลชนหลายแขนงเกี่ยวกับเรื่องราวของเบตง ส่วน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน 
อ.เบตง จ.ยะลา หมู่บ้าน“จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐” เริ่มขึ้นตั้งแต่ในราวช่วงปี ค.ศ.๑๙๕๐ เป็นต้นมา  ในดินแดนของ
ประเทศมาเลเซียซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  ต่อมากลุ่มคนจีนมาลายาที่อาศัยอยู่ใน ๓ รัฐ
ของมาเลเซียติดพรมแดนประเทศไทย ได้ต่อสู้กับกลุ่มทหาร ทั้งอังกฤษและญี่ปุ่น ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงได้แตกซ่านกระเซ็นเพ่ือเอาชีวิตรอด กระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ และมีอยู่จ านวนหนึ่ง
คือประมาณ ๒๐๐ กว่าชีวิตที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามายังพรมแดนประเทศไทยในเขตอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใน
ระยะแรกได้มีการตั้งฐานทัพ รวมกลุ่มกันอยู่ในป่า ด ารงชีพด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์ และใช้สมุนไพรในป่าเป็นยารักษา
โรค ซึ่งในขณะนั้นตนจีนมลายากลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “จคม. หรือโจรคอมมิวนิสต์” 

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ อยู่ในพ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วย “ป่าแก”่เป็นธรรมชาติที่แท้จริง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ปีอยู่ที่ประมาณ ๒๐ องศาเซนเซียส  (ต่ าสุด ๑๔ องศาฯ สูงสุด ๓๐ องศาฯ ) ถือว่ามีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป  

คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ใช้ภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคือ “ภาษาจีนกวางไส” มี
จีนกลาง และภาษาไทยบ้างเล็กน้อย ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา (ในอดีตมีรายได้
จากการกรีดยางพาราแต่เนื่องจากปัจจุบันมีฝนตกมาก คนที่กรีดยางที่มาจากภาคเหนือและภาคอีสานก็กลับไป 
ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนกรีดยาง)  ปลูกสวนทุเรียน (ผลผลิตจากสวนทุเรียนในหมู่บ้านมีมากกว่า ๒๐๐ ตัน แต่ก็มีบางปีที่
ฝนตกมาก เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) ท าให้บางปี
ทุเรียนไม่ออกผลผลิตก็มี   
                จึงท าให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องเล่าของชุมชุนโดยเฉพาะหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 ของ อ.เบตง จ.
ยะลา เพื่อต้องการการศึกษาการค้นหาและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอัตลักษณ์เรื่งราวเรื่องเล่าของชุมชน หมู่บ้าน
จุฬาภรณ์ 10 อ .เบตง จ.ยะลา 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษามูลค่าเพ่ิมจากอัตลักษณ์เรื่องราวเรื่องเล่าของชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ .เบตง         
จ.ยะลา 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การค้นหาและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอัตลักษณ์เรื่งราวเรื่องเล่าของชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ .เบตง     
จ.ยะลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึก เน้นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 จ านวน 10 
ท่าน 
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               กรมการท่องเที่ยว                   2 คน 
               ปลัดอ าเภอเบตง                     1 คน  
               ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน     อบต  ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน รวม 5 คน 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่มเป็นการโฟกัสกรุป ประชาชน ในหมู่บ้าน จ านวน 30 คน 
ปรำชญ์ชุมชน หมู่บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ ๑๐ 

ที ่ ชื่อ -สกุล  เชี่ยวชำญด้ำน เบอร์โทร 

๑ นายพงษ์พัฒน์  พิริยะไทย  ผู้รู้ เรื่องราวประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา 

๐๘๖-๗๔๘-๖๙๐๘ 

๒ นายองอาจ  วุฒิพิทักษ์ ปราชญ์ชุมชน ๐๘๒-๐๙๘-๑๓๖๔ 

๓ นายชัยยง  แซ่ม่ง ปราชญ์สัมมาชีพด้านการเกษตร ๐๖๓-๐๖๗-๘๙๒๖ 

๔ นายวิทยา  เพ่ิมหรรษา ปราชญ์ด้านอาหาร ๐๘๒-๒๖๐-๕๓๘๕ 

๕ นายชัยณรงค์  แซ่ฟอง ปราชญ์ด้านสมุนไพร ๐๙๓-๗๓๑-๘๓๙๓ 

  
รำยชื่อสมำชิกในชุมชนที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวเรื่องเล่ำชุมชน 

ที ่ ชื่อ -สกุล  ต ำแหน่ง เบอร์โทร 

๑ นายเอกชัย  วาฑิตศุภผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ๐๖๑-๑๙๖-๙๖๔๔ 

๒ นายพงษ์พัฒน์  พิริยะไทย  ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวบ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ 

๐๘๖-๗๔๘-๖๙๐๘ 

๓ นางพรพรรณ  จันทร์อนันต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ๐๙๓-๖๐๑-๕๗๙๔ 

๔ นายชัยยง  แซ่ม่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ๐๖๓-๐๖๗-๘๙๒๖ 

๕ นายถวัลย์  ชาติพันธุ์สกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๐๖๑-๑๗๓-๔๑๐๑ 

๖ นายครรชิต  วินัยศักดิ์เสรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๐๘๕-๖๗๐-๘๐๗๕ 

๗ นายไพโรจน์  ธนพลโชติกล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๐๖๒-๔๓๗-๘๔๔๓ 

๘ นางสาวจินดา  แซ่ลิ่ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๐๘๐-๗๐๙-๘๒๑๔ 
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๑๒.๑ รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 
ที่ ชื่อ -สกุล  เลขบตัร ต ำแหน่ง เบอร์โทร 

๑ นายพงศ์พัฒน์  พิริยะไทย ๓-๙๕๐๒-๐๐๑๘๓-๖๗-๙ ประธาน ๐๘๖-๗๔๘๖๙๐๘ 

๒ นายสาริน  แสงเกียรติวงศ์ ๑-๙๕๙๘-๐๐๐๗๑-๗๕-๐ รองประธาน ๐๘๔-๗๑๘๕๓๙๒ 

๓ นางเย่เอ่อ  แซ่หลอ ๓-๙๕๙๘-๐๐๑๖๘-๗๒-๕ เลขา ๐๙๘-๗๐๗๙๓๐๙ 

๔ นายชัยณรงค์  แซ่ฟอง ๕-๙๕๙๘-๐๐๐๑๖-๗๙-๔ เหรัญญิก ๐๙๓-๗๓๑๘๓๙๓ 

๕ นายเอกชัย  วาฑิตศุภผล ๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๔๒-๐ ที่ปรึกษา /ผูท้รงคุณวฒุิ  ๐๖๑-๑๙๖๙๖๔๔ 

๖ นายองอาจ  วุฒิพิทักษ์ศักดิ์ ๕-๙๕๐๒-๐๐๐๑๘-๓๙-๙ ที่ปรึกษา /ผูท้รงคุณวฒุิ  ๐๗๓-๒๖๓๐๒๑ 

๗ นายวิทยา  เพิ่มหรรษา ๓-๙๕๐๒-๐๐๑๘๗-๗๘-๐ กรรมการ ๐๗๓-๒๖๓๐๒๒ 

๘ นางก าฟุ้ง  แซ่เจียง ๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๓๓-๑ กรรมการ - 

๙ นางซุยเหลียน  แซ่กวาง ๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๖๙-๑ กรรมการ - 

๑๐ นางปรียา  แซ่ต่อง ๓-๙๕๐๒-๐๐๑๘๘-๓๓-๖ กรรมการ ๐๗๓-๒๖๓๐๔๕ 

๑๑ นายไพโรจน์  ธนพลโชติกุล ๓-๙๕๐๒-๐๐๑๖๖-๙๗-๙ กรรมการ - 

๑๒ นางโกสุม  แซ่มง ๕-๙๕๐๒-๐๐๐๑๘-๓๒-๑ กรรมการ - 

๑๓ นางรัศมี  แซ่ลุ่ย ๕-๙๕๐๒-๐๐๐๑๘-๕๙-๓ กรรมการ - 

๑๔ นายอาตี๋  แซ่เหลียว ๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๑๐-๑ กรรมการ - 

๑๕ นายอัคราช  แซ่ซ่ า ๓-๙๕๐๒-๐๐๐๓๙-๒๘-๔ กรรมการ - 

  
ผลกำรวิจัย   

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
ประวัติศำสตร์ของชุมชน หมู่บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ ๑๐ 
 ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน “จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐” เริ่มขึ้นตั้งแต่ในราวช่วงปี ค.ศ.๑๙๕๐ 
เป็นต้นมา  ในดินแดนของประเทศมาเลเซียซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  ต่อมากลุ่มคนจีน
มาลายาที่อาศัยอยู่ใน ๓ รัฐของมาเลเซียติดพรมแดนประเทศไทย ได้ต่อสู้กับกลุ่มทหาร ทั้งอังกฤษและญี่ปุ่น ได้รับ
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงได้แตกซ่านกระเซ็นเพ่ือเอาชีวิตรอด กระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่
ต่างๆ และมีอยู่จ านวนหนึ่งคือประมาณ ๒๐๐ กว่าชีวิตที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามายังพรมแดนประเทศไทยในเขต
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยในระยะแรกได้มีการตั้งฐานทัพ รวมกลุ่มกันอยู่ในป่า ด ารงชีพด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์ และ
ใช้สมุนไพรในป่าเป็นยารักษาโรค ซึ่งในขณะนั้นตนจีนมลายากลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “จคม. หรือโจรคอมมิวนิสต์” 
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 ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
หมู่บา้นจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ อยู่ในพ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วย “ป่าแก”่เป็นธรรมชาติที่แท้จริง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด

ปีอยู่ที่ประมาณ ๒๐ องศาเซนเซียส  (ต่ าสุด ๑๔ องศาฯ สูงสุด ๓๐ องศาฯ ) ถือว่ามีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป  

คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ใช้ภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคือ “ภาษาจีนกวางไส” มี
จีนกลาง และภาษาไทยบ้างเล็กน้อย ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา (ในอดีตมีรายได้
จากการกรีดยางพาราแต่เนื่องจากปัจจุบันมีฝนตกมาก คนที่กรีดยางที่มาจากภาคเหนือและภาคอีสานก็กลับไป 
ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนกรีดยาง)  ปลูกสวนทุเรียน (ผลผลิตจากสวนทุเรียนในหมู่บ้านมีมากกว่า ๒๐๐ ตัน แต่ก็มีบางปีที่
ฝนตกมาก เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) ท าให้บางปี
ทุเรียนไม่ออกผลผลิตก็มี   
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวของชุมชน 
 ส าหรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน “จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐” ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ “พรรค
คอมมิวนิสต์มาลายา” ที่เชื่อมต่อหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งไทย จีน มาเลเซีย และซาไก มีความเป็นมาที่หลายคนยังไม่เคยรู้และ
ยังมีธรรมชาติผืนป่าดั้งเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่า “ป่าแก่” มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีเรื่องเล่าสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย ใน
ปัจจุบันกิจการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ได้มีการจัดตั้ง “บริษัทสันติรีสอร์ทไทย จ ากัด” ซึ่งได้จดทะเบียนเป็น
รัฐวิสาหกิจแล้ว มีทั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวหมู่บ้านทั้งหมด ๑๐ กว่าคน บริหารงานในรูปแบบสหกรณ์ 
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
 ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงหากมาเที่ยวที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะมา
เที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ นั้นจะผ่านอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งที่อ าเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น 

1) ตัวอ าเภอเบตง  
2) บ่อน้ าพุร้อนเบตง 
3) อุโมงค์ปิยะมิตร ๒  
4) ไม้ดอกเมืองหนาวปิยะมิตร ๑ 
5) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 
6) เขื่อนบางลาง หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ 

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของชุมชน 
 ส าหรับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ หมู่บ้านล้อมรอบด้วย “ป่าแก่” เป็น
ธรรมชาติอย่างแท้จริง จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชนสามารถจ าแนกได้ใน ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย  

1. แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ต้นใหญ่  น้ าตก การเดินชมธรรมชาติในป่า 
2. การท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ของ “พคม. หรือพรรคคอมมิวนิสต์มลายา” ซึ่งมีการเก็บรวบรวม

ทั้งภาพถ่าย เอกสาร ข้าวของเครื่องใช้ รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน 
3. การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลวันกินผลไม้  

กำรเดินทำงเข้ำถึงชุมชน 
ส าหรับเส้นทางการเดินทางเข้าถึงหมู่บ้าจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ นั้นสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้
หลายแบบ ดังนี้  
การเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ ๓ เส้นทางคือ 
 เส้นทางที่ ๑ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ มีระยะทางจากจังหวัดยะลาถึงอ าเภอเบตง ๑๔๐ 
กิโลเมตร เมื่อถึงเบตง มุ่งไปเส้นทางหลวงชนบท ถนนรัตนกิจ ๔๐๖๒ เดินทางไปประมาณ ๒๗ กิโล 
สังเกตก่อนถึงหมู่บ้านจะมีป้ายภาษาจีนบอกเป็นระยะ จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านซ้ายมือจะมีป้ายขนาด
ใหญ่มีท้ังภาษาจีนภาษาไทย “กลับคืนสู่ธรรมชาติ”และภาษาอังกฤษ “BACK TO NATURE” พ้ืนสีขาว
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ตัวหนังสือสีแดงอยู่ปากทางเข้า เดินทางเข้าไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเห็นป้อมทหาร จะมีแยกให้ขับตรงไป
เป็นทางลงเนิน จากนั้นเลี้ยวขวาตามป้ายไปรีสอร์ท ไปถึงติดต่อที่บริษัทสันติรีสอร์ท(ไทย)จ ากัด เพ่ือ
สอบถามเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
  เส้นทางที่ ๒ ด่านชายแดนอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ออกไปสู่รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย แล้วมุ่ง
หน้าเข้าสู่ชายแดนเบตง เมื่อถึงเบตง มุ่งไปเส้นทางหลวงชนบท ถนนรัตนกิจ ๔๐๖๒ เดินทางไป
ประมาณ ๒๗ กิโล สังเกตก่อนถึงหมู่บ้านจะมีป้ายภาษาจีนบอกเป็นระยะ จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน
ซ้ายมือจะมีป้ายขนาดใหญ่มีทั้งภาษาจีนภาษาไทย “กลับคืนสู่ธรรมชาติ”และภาษาอังกฤษ “BACK 
TO NATURE” พ้ืนสีขาวตัวหนังสือสีแดงอยู่ปากทางเข้า เดินทางเข้าไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเห็นป้อม
ทหาร จะมีแยกให้ขับตรงไปเป็นทางลงเนิน จากนั้นเลี้ยวขวาตามป้ายไปรีสอร์ท ไปถึงติดต่อที่บริษัท
สันติรีสอร์ท(ไทย)จ ากัด เพ่ือสอบถามเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
   เส้นทางที่ ๓ ด่านชายแดนประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านชายแดนเบตง 
ปัจจุบันเส้นทางนี้ (เส้นทางสายมาเลเซีย) เป็นเส้นทางที่รถตู้สาธารณะเบตง-หาดใหญ่ ใช้เป็นเส้นทาง
โดยสาร เมื่อถึงเบตง มุ่งไปเส้นทางหลวงชนบท ถนนรัตนกิจ ๔๐๖๒ เดินทางไปประมาณ ๒๗ กิโล 
สังเกตก่อนถึงหมู่บ้านจะมีป้ายภาษาจีนบอกเป็นระยะ จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านซ้ายมือจะมีป้ายขนาด
ใหญ่มีท้ังภาษาจีนภาษาไทย “กลับคืนสู่ธรรมชาติ”และภาษาอังกฤษ “BACK TO NATURE” พ้ืนสีขาว
ตัวหนังสือสีแดงอยู่ปากทางเข้า เดินทางเข้าไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเห็นป้อมทหาร จะมีแยกให้ขับตรงไป
เป็นทางลงเนิน จากนั้นเลี้ยวขวาตามป้ายไปรีสอร์ท ไปถึงติดต่อที่บริษัทสันติรีสอร์ท(ไทย)จ ากัด เพ่ือ
สอบถามเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 

ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/ควำมเชื่อ/ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
 เทศกาลวันงานผลไม้หรือวันปีใหม่ของชนเผ่าอัสรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเฉลิมฉลองการกินผลไม้ฟรี โดยมี
ประวัติและความเป็นมา เดิมนั้นกลุ่มชนเผ่าอัสรี (ซาไก) อยู่ในกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาด้วย ซึ่งเขาจะไม่มี
วันฉลองของเขาไม่รู้ว่าวันปีใหม่ของเขาเป็นวันอะไรผู้น ากองทัพพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจึงจัดให้เขาวันหนึ่งก็คือวัน
ผลไม้เริ่มต้นจากในป่า พอมาตั้งหมู่บ้านก็มีการฉลองกันทุกปี เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปีซึ่งตรงกับวันชาติของ
มาเลเซีย เพราะว่าเราจัดงานนี้จะมีซาไกที่มาจากมาเลเซียด้วยมาร่วมงานแล้วก็มาเต้นร ากัน จัดที่ศาลาเอนกประสงค์ใน
หมู่บ้านจุฬาภรณ์ ๑๐ มีการแสดงวัฒนธรรมแต่ละชนชาติ ของจีน อิสลาม ไทย และซาไก บางครั้งก็เรียนเชิญ “ขงจื้อ”
จากเบตงมาร่วมด้วย มีสมาคมข้างนอกเข้ามาด้วย จะจัดกันวันเดียวคือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี ในส่วนของผลไม้ที่
เอามาร่วมจัดงานก็จะมี ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งกิจกรรมการกินผลไม้เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างมาก 
วัฒนธรรมวันตรุษจีน เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนี้
เอง โดยวันตรุษจีนของทุกปีทางชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน มีการเลี้ยงอาหารเป็นโต๊ะจีน มีการแสดง
เต้นร า ร้องเพลง เชิดสิงโต เป็นต้น โดยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ เข้าร่วมกันเป็น
จ านวนมาก 
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เส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชน 
 

 
 
กำรอภิปรำยผล  

หลังจากการศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่สามารถน าผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ไดัง
ต่อไปนี้  
“โกไข่”หรือ นายชาญ  นกแก้ว คนเก่าแก่ของเบตง  โกไข่เกิดที่เบตง และอาศัยอยู่ที่เบตงมาเกือบตลอดทั้ง

ชีวิต โดยมีเพียงบางช่วงเท่านั้นที่ได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจกลับบ้านที่เบตง “บ้าน
เรามีอะไรดีกว่านี้เยอะ คิดนะ คิดไว้ตลอดเลย กลับมากลับบ้านดีกว่า พอจบปุ๊บผมกลับบ้านเลย” เมื่อโกไข่กลับมาที่
อ าเภอเบตง ได้เปิดร้านขายของอยู่ในตลาดสดอยู่ไม่ถึง ๕ ปี ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตน จึงปล่อยเช่าแล้ว เปิดร้านน้ ากาแฟ
หลังตลาดสดที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และระหว่างนั้นก็ได้เก็บรวบรวมภาพถ่าย หลักฐาน ของเก่าแก่ท้ังหลายเกี่ยวกับประวัติ
ของเบตงไว้มากมาย  ดังนั้นโกไข่จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนในเบตง ว่าเป็นผู้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์
ของอ าเภอเบตงเป็นอย่างดี  การเล่าเรื่อง “เบตง”ของโกไข่เป็นการเล่าด้วยภาพเก่า และหลักฐานส าคัญต่างๆ ที่เก็บ
สะสมไว้เป็นเวลานาน ซึ่งสิ่งที่โกไข่สะสมนี้ นับเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอ าเภอเบตง เป็นอันมาก ด้วย
เหตุผลดังกล่าวท าให้โกไข่ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะ “เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๘” จาก
คณะกรรมการอ านวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการ
ติดต่อสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนหลายแขนงเกี่ยวกับเรื่องราวของเบตง   
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นับเป็นโชคดีที่คณะท างานเลือกที่จะเดินเท้าจากที่พักไปเพ่ือสัมภาษณ์โกไข่  เมื่อเดินผ่านหอนาฬิกาของเมือง     
เบตง จึงมีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในอ าเภอเบตงในยามเช้า  ที่มีทั้งกลุ่มที่ออกมาซื้อของในตลาดสดไป
ประกอบอาหาร กลุ่มที่ออกมาดื่มน้ าชา รับประทานอาหารเช้าร่วมกับครอบครัว กับเพ่ือน ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร
ของชาวบ้านที่นั่นคือ “ภาษาจีน” และด้วยความที่หน้าตาของคณะท างานมีเชื้อจีนอยู่บ้างจึงค่อนข้างกลมกลืนกับคน
พ้ืนถิ่น ได้รับเสียงทักทายเป็นภาษาจีนตลอดระยะเวลาที่เดินชมตลาด” และแน่นอนว่าทุกคน “ได้แต่ยิ้ม....”เพราะไม่มี
ใครฟังรู้เรื่องเลยแม้แต่คนเดียว 

ในช่วงที่เดินผ่านตลาดสดเพ่ือไปหาโกไข่นั้น จะต้องเดินผ่านซอยเล็กซอยน้อยมากมาย แต่ละซอยที่เดินผ่าน
จะการวาดภาพสวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ผ่านไปมาได้ถ่ายภาพ คล้ายๆกับย่านเมืองเก่าของสงขลา ตึกร้านบ้าน
ช่อง ตึกแถวที่คงอยู่แสดงกลิ่นไอของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แยกไม่ออกว่าเป็นจีน ไทย หรือมลายู ดูกลมกลืนอย่างน่าทึ่ง 
เมื่อเดินทางย่านที่เป็นร้านขายอาหาร จะพบว่า มีร้านค้าร้านอาหารทั้งของชาวไทย-จีน อิสลาม พุทธอยู่รวมกัน
ผสมผสานอย่างลงตัว มีแผงขายอาหารสดจ าพวก ผักพ้ืนบ้าน ปลา ไก่ และหมู  

เมื่อเดินเข้าไปในตลาดสด จุดหมายปลายทางคือร้านกาแฟของโกไข่ เห็นป้ายร้านเด่นชัด ด้วยค าว่า “อ าเภอเบ
ตง” เมื่อมองเข้าไปในร้านของโกไข่จะเห็นภาพสีกรอบสีทองที่ติดไว้เหนือประตูที่จะเข้าไปในพ้ืนที่ส่วนตัว คือ ภาพที่โก
ไข่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนผนังของร้านตกแต่งด้วยรูปภาพขาวด าในยุค
ก่อน และภาพสีในยุคปัจจุบัน ที่ผนังด้านซ้าย ขวา และด้านหลัง ติดกับผนังมีชั้นวางของ และตู้เก็บของที่เก็บรวบรวม
ภาพ รวมถึงของใช้เก่า เช่น ป้ายทะเบียนรถ เบตง โทรทัศน์ ด้านหน้าจัดเป็นโต๊ะเก้าอ้ีไม้ ส าหรับนั่งพูดคุยพร้อมทั้งจิบ
ชา กาแฟและเครื่องดื่มที่หลากหลายโดยโกไข่ ถัดเข้าไปเล็กน้อยเป็นส่วนที่ท าเครื่องดื่ม เมื่อคณะนักวิจัยเข้าไป โกไข่
ทักทาย พร้อมทั้งให้ชมภาพต่างๆ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของภาพให้ฟัง  

นักวิจัยได้สอบถามถึงภาพแรกหรือจุดเริ่มต้นของการสะสมภาพเก่าจึงทราบจากโกไข่ว่า “ภาพที่ถ่ายตอน
เด็กๆ กับพ่ีสาวน้องสาว ไปรื้อ แล้วมีภาพ คราวนี้จึงเจอภาพในหลวง” และเมื่อสอบถามถึงรายละเอียด เกี่ยวกับภาพ
ทั้งหมด โกไข่เล่าว่า “ผมยังไม่ได้เรียงเลย ไม่ได้ถ่ายเองเลยนะ ไปหามาใช้เวลาสะสมภาพ ๑๐ ปี ไม่ได้นับนิ้ว ท าไปไม่ได้
คิดนะ นับนิ้วมีทั้งหมด ๓๐๐ นี่คือ สต๊อกที่เก็บภาพเนี่ย ก็กรมศิลป์ทึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเบตง ถ้าไม่เบตงจะไม่เก็บ ไม่รู้
จะเก็บไปท าไม”  หลังจากนั้นจึงชวนให้นั่งพูดคุยกัน โกไข่ได้เล่าต่อว่า “ก็ท าไป ไม่ได้คิดหรอก อยากจะท า ท าแล้วก็
สนุก” ทั้งนี้ภาพที่โกไข่สะสมภาพต้นฉบับจะเป็นภาพเล็กแล้วโกไข่จึงน ามาอัดขยายใส่กรอบให้ได้ชมกัน “ตอนแรกเป็น
ภาพเล็กๆ อัดขยายมาใหม่ หมดเงินไปไม่รู้กี่แสน แต่ก็ไม่ได้ซีเรียส ท าได้แค่ไหนก็ เป็นแบบนี้นะ ๑๐ ปีอ่ะ จากภาพ
เล็กๆ” การเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์จากภาพ โกไข่ เกิดจากการรวบรวมภาพ “รูปเบตงอย่างเดียว ไปหา ไปขอ หน่วย
ราชการมันต้องมี ผมไปถามเลย ไปถาม ไปขอ”  

ผู้ให้ข้มูลหลักได้ให้ข้อมูลที่มาของหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 โดยภาพรวมพอสรุปได้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ ๓ และปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน นาย

พงษ์พัฒน์ พิริยะไทย ได้เล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้านต่ออีกว่า หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ โชคดีมากที่พระองค์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงรับให้เป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชด าริของพระองค์ ไม่เช่นนั้นแล้วชาวบ้านก็จะล าบาก 
เนื่องจากตอนที่ออกมาจากป่าเพ่ือร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยนั้น คนส่วนใหญ่มีอายุมากแล้วกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเล่าต่ออีกว่า  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑๐ นี้ มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่แท้จริง  ที่ทุกคนล้วนเคยผ่านการต่อสู้มากว่า ๔๕ ปี ได้รบต่อต้านทั้ง ญี่ปุ่น อังกฤษ แล้วก็สงครามภายใน  
การต่อต้านญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ยังอาศัยอยู่ที่มาเลเซีย เมื่อมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ก็ต้องมาต่อสู้
กับอังกฤษอีก “แต่ว่าสมัยนั้นก าลังพลของเราไม่เท่าไหร่ตกประมาณ ๕-๖ พันคน แต่อังกฤษเขาระดมทหารมา ๔ แสน
คน ตอนนั้นพวกเราสูญเสียไปมากคนจนเราอยู่ไม่ได้จึงต้องถอยมาอยู่ที่เบตง เหลือที่มาอยู่เบตงประมาณ ๕๐๐ คน ถ้า
พูดถึงอยู่เบตงก็ ๔๐ ปี ปี ๑๙๕๐  คือฐานทัพของเราตั้งอยู่ในป่าผืนนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นพระราชินีเสด็จฯ มา ท่านก็
ยกย่องพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา บอกว่าสมัยนั้นถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์มาลายาอยู่ข้างในนี้ป่าผืนนี้หมดไปแล้ว ไม่เหลือ
แล้ว ก็จริงเพราะว่าตอนเราอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปไง มันมีทุ่นระเบิด”  
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เล่าต่ออีกว่า ตอนที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านนี้มีประชากรประมาณ ๒๐๐ กว่าคน เนื่องจากมี
บางส่วนที่อพยพกลับไปอยู่ที่มาเลเซีย “ตอนนั้นมีทั้งหมด ๑๑๑ ครอบครัว ประมาณ ๒๐๐ กว่าคนตอนนั้นผมเป็น
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ คือโครงการที่เข้ามาทั้งหมด ๒๓ โครงการก็ถือว่าเยอะเรารับไม่ไหวเป็นโครงการพระราชด าริทั้งหมด 
เกี่ยวกับเกษตร ท่านเอาต้นกล้าผลไม้มาให้แต่ละครอบครัว ๓๐๐ ต้นตอนนั้นรัฐบาลได้จัดสรรที่ดินให้ ๑๕ ไร่ต่อ
ครอบครัว ถ้า ๓๐๐ ต้นปลูกจริงๆ เกือบครึ่งละ แล้วก็เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง”   

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ทิ้งท้ายในการสนทนา โดยเล่าถึงเหตุผลส าคัญที่ได้ตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่เบตงแห่งนี้ว่า  
“และอีกอย่างหนึ่งเราต้องยกย่องคนเบตง เพราะว่าสนับสนุนเราหลายสิบปี ตั้งแต่ปี ๑๙๕๐ จนถึง เราจบสิ้นสงคราม 
คนเบตงนี้ไม่ทิ้งเราเลย ที่นี้อิสลามก็เยอะนะแต่ถามว่าท าไมถึงสนับสนุนเรา คือเราต้องเข้าใจว่าความยากจนไม่มี
ขอบเขตถูกไหมเขาไม่ได้แบ่งประเทศ ตรงไหนมีความยากจนเขาก็ต้องเข้ามาแล้วเพราะว่ากินไม่อ่ิมเขาก็ต้องเข้ามาต่อสู้
กับรัฐบาล ทุกวันนี้เราไปดูสังคมของเราท าไมถึงได้ก้าวหน้าถ้าไม่มีพวกนี้ต่อสู้สังคมก็ยังอยู่เหมือนเดิมรัฐบาลเขาจะไม่
เปลี่ยนแปลง ผมย้อนสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กแล้วไม่มีที่ท ากินใช่ไหมเราไม่มีรายได้รัฐบาลช่วยไหมไม่มีพอเรามาตั้ง
หมู่บ้านรัฐบาลส่งเสริมอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็เอาปุ๋ยเอาอะไรมาให้เรา เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นผลงานการต่อสู้
ของคนยากคนจน”  ดังนั้นความผู้พันระหว่างคนในอ าเภอเบตง และในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ แห่งนี้จึงเกิดขึ้น
อย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 
สรุปผลกำรวิจัย  
           การท าโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการจัดการพัฒนา
ท้องถิ่น เน้นใช้หลักการการพัฒนาชุมชนพัฒนาประชาชนว่าด้วด้วหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะท้องถิ่นทุรกันดารควรมีการพัฒนาสุขภาวะอนามัยโดยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และเป็นการ
สร้างมูลค่าของชุมชนไม่ว่าจะป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้เป็นที่ประจักษณ์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สิ่งที่ส าคัญคือการการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมให้กับประชาชนมีทิศทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ โดยภาพรวมในการศึกษาสามารถ
ค้นพบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้ฐานแนวคิดของชุมชน เน้นสภาพความเป็นอยู่ อาหารการ
กิน คุณภาพชีวิต สิ่งที่ส าคัญในการศึกษาท าให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ฐานของชุมชนที่เป็นแหล่งการ
ท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้าไปสัมผัสบรรยากาศ ในชุมชนได้รับมลภาวะ 
อากาศที่ดี สร้างสุข สุขภาพของผู้คนโดยทั่ว ๆ ไป 
ข้อเสนอแนะ  
      1. ควรน าเรื่องราวเรื่องเล่าชุมชนเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวรับทราบรับรู้ความเป็นอัตต
ลักษณ์ของชุมชนว่าด้วยเรื่องธรรมชาติท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น   
               2. ควรมีการวิจัยและแนะน าเรื่องราวเรื่องเล่าของหมู่บ้านอ่ืนๆ ของประเทศไทยสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย เน้นเส้นทางการท่องเที่ยวดดยธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 บทความวิจัยเรื่อง “การจัดสรรอ านาจระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นในกระบวนการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ  
พ.ศ. 2560” มุ่งศึกษาการกระจายอ านาจอ านาจในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ โดยมุ่งจุดสนใจ (focus) ไปที่การ
จัดสรรอ านาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สู่ส่วนท้องถิ่นในท้องถิ่นว่ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร โดยวิเคราะห์
ใน 3 มิติส าคัญ คือ 1. อ านาจ หน้าที่ และงบประมาณ 2. การได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การ
ตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้ด้วยวิเคราะห์บทบัญญัติในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ด้านหลักและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นด้านรอง โดยมีแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและแนวคิดเรื่องการกระจาย
อ านาจในความหมายอย่างกว้างเป็นกรอบคิดพ้ืนฐานในการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีจุดเด่นที่ให้อิสระการติด
สินใจในระดับนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดท าและดูแลบริการสาธารณะเท่านั้น อีกทั้งมีบทบัญญัติที่เปิดทาง
ให้รัฐจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เองด้วย ในแง่นี้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอต่อไปว่าระบอบการปกครองและ
กลไกของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้แปรผันโดยตรงต่อทิศทางการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด  
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ABSTRACT 

 
 This Research Article "Allocation of power between state and local government in the 
process of decentralization: a comparative study of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand 1997, 2007 and 2017" aims to study decentralization in the 3 constitutions by 
focusing on the decentralization process in 3 important dimensions including 1. Local 
administrative organizations 2. Authority and budget 3. Check and balance. In this regard, the 
framework of this research considering mainly on Constitutional provisions of local 
government and the relevant provisions which is based in the concept of constitutionalism 
and the concept of decentralization.   

The research shows that the 1997 Constitution and the 2007 Constitution provided 
the local government policy decision-makings. While the constitution of 2017 stipulates that 
the local government as the public services agencies. Moreover, the provisions allow the 
Central government to establish a local administrative organization by itself. Besides this article 
also argued that the regime and the mechanism of obtaining the constitution are not the 
variation directly in the decentralization process.  
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บทน ำ 

หากพิจารณารูปแบบและองค์ประกอบของผู้ชุมนุมในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จะ
พบว่า การชุมนุมต่อต้านการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหารไม่จ ากัดตัวอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร แต่
ยังเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ มากกว่า 30 จังหวัดด้วย (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 2553, 3) โดยที่ผู้ชุมนุมจ านวนมาก
เป็นคนชั้นกลางที่มีงานท าและรายได้ประจ า คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่ส าคัญแต่มิใช่ฐานเสียงหลัก
ในสมการทางการเมืองการเลือกตั้งในเวลานั้น (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2556, 7-20 และดูข้อโต้แย้งต่อ
ข้อเสนอของเอนกใน ประจักษ์ ก้องกีรติ , 2555) ในแง่นี้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงชี้ให้ถึงความพยายามที่
กลุ่มพลังทางการเมืองนอกระบบราชการในเวลานั้นพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้นจน
พลังของชนชั้นน าทางการเมืองและระบบราชการมิอาจต้านทานกระแสความต้องการเหล่านี้และน ามาสู่
กระบวนการปฏิรูปการเมืองไทยเพ่ือเปิดที่ทางรองรับบทบาทกลุ่มพลังนอกระบบราชการที่เติบโตเด่นชัดขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญในที่สุด69   

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นผ่านการร่างรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกและเป็นรัฐธรรมนูญที่
ได้รับการยอมรับเอาแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) มาใช้เป็นพื้นฐาน โดย
แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการมีบทบัญญัติว่าด้วยการกระจายอ านาจเอาไว้อย่างกว้างขวาง บทบัญญัติ
เหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังในประเทศไทย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
การเมืองของการกระจายอ านาจลงความเห็นว่า รัฐธรรมนูญนี้มีส่วนส าคัญในการพลิกโฉมหน้าการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทยเลยทีเดียว (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 2555, 4) อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานให้กับการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยไว้อย่างมั่นคงผ่านกฎหมายและกลไกต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมาตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม 
(constitutionalism)   

กระนั้นก็ดี ด้วยความผันผวนและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในตลอด 15 ปีที่ผ่านท าให้มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกถึงสองฉบับ (ไม่นับฉบับชั่วคราว) กล่ าวคือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยที่รัฐธรรมนูญสอง
ฉบับหลังนี้ถูกร่างขึ้นด้วยกลไกที่ตั้งขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคณะรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 และ
พ.ศ. 2557 ตามล าดับ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นจากกระแสการเรียกร้องการ
ปฏิรูปการเมืองภาคประชาชนอย่างกล่าวขวาง ในแง่นี้แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จึงดูเหมือนจะเกิด
จากการเรียกร้องจาก “เบื้องล่าง” (from above) ขณะที่รัฐธรรมนูญอีกสองฉบับหลังดูจะถูกมองว่ามาจากมา
จาก “เบื้องบน” (top-down) มากกว่า แม้ว่าจะผ่านการลงประชามติแล้วก็ตาม   

อย่างไรก็ตาม หากนับว่าการกระจายอ านาจเป็นกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยจากฐานรากที่
ส าคัญที่สุดแล้ว (โกวิทย์ พวงงาม, 2555, 27) ก็น่าสนใจว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่มาและเนื้อหาที่
เกิดข้ึนนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สู่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จนถึงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 นี้จะส่งผล
ให้เกิดความแปรเปลี่ยนในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างไรบ้าง รัฐธรรมนูญสองฉบับหลังซึ่งมีที่มาจาก 

                                                           
69 คงต้องกล่าวด้วยว่าเหตกุารณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ผู้ชุมนุมหลักอาจมิใช่ผูค้นชั้นกลางในเมืองแต่อาจเป็นผู้มีรายได้น้อย ชาวนาชาวไร่ 
โดยเฉพาะหากพิจารณาตามรายชื่อของผู้เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่าพลังของวาทกรรม “คนชั้นกลาง” ในเวลานั้นมีอิทธพิลทาง
การเมืองสูงเด่นอย่างยิ่งจนเป็นพลังส าคัญในการสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อชนชั้นน าทางการเมืองในเวลานั้นให้ต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้
คนกลุ่มนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น  
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“เบื้องบน” จะมุ่งกระจายอ านาจมากกว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องจาก “เบื้องล่าง” หรือไม่ 
อย่างไร    

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในตัวบทรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับข้างต้น  โดยมุ่งจุด
สนใจ (focus) ไปที่การกระจายอ านาจว่ามีทิศทางที่จะจัดสรรอ านาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ส่วนท้องถิ่น
มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร โดยจะวิเคราะห์ใน 3 มิติส าคัญ คือ 1. อ านาจ หน้าที่ และงบประมาณ 2. การ
ได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3. การตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้โดยวิเคราะห์
บทบัญญัติในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด้านหลัก และบทบัญญัติที่เก่ียวข้องเป็นด้านรอง โดยมีแนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยมและแนวคิดเรืองการกระจายอ านาจในความหมายอย่างกว้างเป็นกรอบคิดพ้ืนฐานในการวิจัย  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ   
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองอันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยผ่านการประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น         
กำรทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง   

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) เป็นกรอบคิดที่วางหลักการว่า การมีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐ และเป็นเสมือน
สัญญาประชาคมระหว่างรัฐกับประชาชนของตน รวมทั้งเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการออกแบบ
โครงสร้างทางการเมืองทั้งปวงภายในรัฐหนึ่ง ดังนั้น รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์นี้เป็นกฎหมายสูงสุดที่
กฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับไม่ได้ (อรพรรณ ลีนะเปสันท์, 2551, 14)  

รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรปีพ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อยากกว้างขวางเพราะได้แยกเรื่องนี้ออกเป็นหมวดหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อีกทั้งยังได้
บัญญัติประเด็นดังกล่าวเอาไว้ในหมวดส าคัญอ่ืนๆ ด้วย รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับจึงได้ให้หลักประกันและวาง
กรอบโครงในการปกครองในระดับท้องถิ่นไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่อาจมีกฎหมายอ่ืนๆ ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติดังกล่าวแต่ได้อย่างใด ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับจึงน่าจะท า
ให้เห็นพัฒนาการของการกระจายอ านาจได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในระดับการวางโครงร่างทางความคิดและ
สถาบันของการกระจายอ านาจ ทั้งนี้ ควรกล่าวเอาไว้ในที่นี้ว่า แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็นแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจในความหมายอย่างกว่าง คือ หมายถึงท้ังการกระจายโอกาสและทรัพยากร 
การมอบอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานบุคคลให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดดู ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2560, 33-34)  

เมื่อลองส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า จนถึงปัจจุบันมีงานศึกษาที่เปรียบเทียบการกระจาย
อ านาจในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับเพียงหนึ่งชิ้น คือ บทความ “รัฐธรรมนูญไทยสู่การปฏิวัติการบริหารงาน
ท้องถิ่นไทย” ของพระเฉลิมวุฒิ จิตตสวโร และธิติวุฒิ หมั่นมี ซึ่งชี้ว่าการกระจายอ านาจในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560 นั้น “ถอยหลัง” ลงเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า ใน 3 ประเด็นคือ รัฐธรรมนูญ 60 
ลดอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหลือแค่การจัดท าบริการสาธารณะ ไม่มีการก าหนดวาระของผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการท างานของสมาชิกท้องถิ่นลดลงอย่างเห็นได้
ชัด (พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตส วโร และธิติวุฒิ หมั่นมี, 2561, 134-135) อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเสียดายที่บทความ
ดังกล่าวไม่ได้วิพากษ์ตัวบทรัฐธรรมนูญทึ้ง 3 ฉบับอย่างจริงจัง จึงไม่เห็นพัฒนาการว่าการ “ถอยหลัง” ดังกล่าว
เป็นการถอยหลังจากจุดใด การกระจายอ านาจในรัฐธรรมนูญฉบับใด “ก้าวหน้า” มากที่สุด ที่ส าคัญคือ
บทความยังดูเหมือนจะพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับในเพียงมาตราเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้
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พิจารณาบทบัญญัติในมาตราอ่ืนๆ ที่อยู่นอกหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงเห็นว่า การลง
ไปพิจารณาตัวบทรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดทั้งในมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมาตราอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องน่าจะ
ท าให้สามารถชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการกระจายอ านาจตามกรอบรัฐธรรมนูญได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
วิธีกำรวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยวิเคราะห์ตัวบทรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับในมาตราที่ว่าด้วย “การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นอันดับแรก และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบัญญัติในหมวด “สิทธิเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย” บทบัญญัติในหมวด “แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ” เป็นต้น เป็นล าดับต่อมา โดยพิจารณาว่า
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้มีบัญญัติว่าด้วยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดใน 3 มิติส าคัญ คือ 1. อ านาจ หน้าที่และ
งบประมาณ 2. การได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การตรวจสอบโดยภาครัฐและภาคประชาชน     
ผลกำรวิจัย  

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอยู่ใน 14 มำตรำ โดยเป็นบทบัญญัติใน “หมวดที่ 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น” (อันเป็น
หมวดหลักของเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) จ านวน 9 มาตรา และบทบัญญัติในหมวดอ่ืนๆ อีก 
5 มาตรา ดังนี้   

1.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 9 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น” 9 มาตรา ได้แก่   
มำตรำ 282 (รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามสมควร ภายใต้มาตรา 1 ของ

รัฐธรรมนูญ) มำตรำ 283 (ท้องถิ่นที่มีลักษณะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิได้รับการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ) มำตรำ 284 (ให้อ ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในกำรดูแลและจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ รวมทั้งนโยบำยกำรบริหำรบุคคล กำรเงินและกำรคลังฯ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ กำรจัดสรร
ภำษีอำกร โดยค ำนึงถึง “กำรกระจำยอ ำนำจที่เพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส ำคัญ”) มำตรำ 285 (ก าหนดให้มี
สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี) มำตรำ 
286 (หากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามในสี่เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น ในสมาชิก
ผู้นั้นพ้นจากการด ารงต าแหน่ง) มำตรำ 287 (ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเสนอให้สภา
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้) มำตรำ 288 การแต่งตั้งถอดถอนพนักงาน ลูกจ้างฯ ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการและเห็นชอบจากคณะกรรมการท้องถิ่น ซึ่งส่วนหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ) มำตรำ 289 
(ก าหนดหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น) และมำตรำ 290 ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม
รักษาสิ่งแวดล้อม  

1.2 บทบัญญัติในหมวดอื่นๆ   
1.2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย” จ านวน 3 

มาตรา ได้แก่ มำตรำที่ 43 (สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) มำตรำที่ 52 (สิทธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน) มำตรำที่ 64 (สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของเจ้าหน้าที่รัฐย่อม
มีเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป)  

1.2.2 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 5 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ” จ ำนวน 1 
มำตรำ คือ มาตราที่ 78 (รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง) และ  
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1.2.3 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 10 กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ” จ านวน 1 
มาตรา คือ มำตรำที่ 291 (การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและคู่สมรสฯ 
และอาจรวมมาตราอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับมาตรานี้)  

2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วน

ท้องถิ่นอยู่ใน 22 มำตรำ โดยเป็นบทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น” (อันเป็นหมวดหลัก
ของเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) จ านวน 10 มาตรา และบทบัญญัติในหมวดอื่นๆ อีก 12 มาตรา ดังนี้   

2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 มาตรา ได้แก่  
มำตรำ 281 (รัฐต้องให้ความเป็นอาระแก่ท้องถิ่นตามสมควร ภายใต้มาตรา 1 ของ

รัฐธรรมนูญ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ) มำตรำ 282 
(การก ากับดูแลองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น...โดยเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรฯ เลือกไปปฏิบัติ) มำตรำ 
283 (ให้อ ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในกำรดูแลและจัดท ำบริกำรสำธำรณะ มีอิสระรวมทั้ง
นโยบำยกำรบริหำรบุคคล กำรเงินและกำรคลังฯ และให้มีกฎหมำยก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษี
และรำยได้อ่ืน) มำตรำ 284 (ก าหนดให้มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด แต่คณะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง) มำตรำ 285 (การเข้าชื่อถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด) มำตรำ 286 (หลักเกณฑ์และจ านวนของ
ประชาชนที่สามารถเสนอให้สภาท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด) มำตรำ 287 
(ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรำยงำนกำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีต่อประชำชน ) มำตรำ 288 (การแต่งตั้งถอดถอน
พนักงาน ลูกจ้างฯ ต้องเป็นไปตามความต้องการและเห็นชอบจากคณะกรรมการท้องถิ่น ซึ่งส่วนหนึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ) มำตรำ 289 (ก าหนดหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น) และ
มำตรำ 290 (ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม  

2.2 บทบัญญัติในหมวดอื่นๆ  
2.2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย” จ านวน 4 

มาตรา ได้แก่ มาตรา 56 (สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) มาตรา 60 (สิทธิที่จะฟ้อง
หน่วยงานภาครัฐ) มาตรา 66 สิทธิในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม) 
มาตรา 67 (สิทธิในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ)     

2.2.2 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 5 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ” จ านวน 4 มาตรา 
ได้แก่ มำตรำ 78 (แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน วรรค 2 จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่การพัฒนา
ประเทศ วรรค 3 กระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องสิทธิพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกำรท้องถิ่น
ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐฯ) 
มำตรำ 79 (สิทธิในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ) มาตรา 80 
(แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม วรรค 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ) 
มาตรา 85 (แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วรรค 5 ให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม)    

2.2.3 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 12 กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ” จ านวน 4 
มาตรา ได้แก่ มาตรา 259 และ 260 (การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และคู่สมรสฯ) มาตรา 265 และ 266 (การกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์)   

3. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอยู่ใน 11 มำตรำ โดยเป็นบทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น” (อันเป็นหมวด
หลักของเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) จ านวน 6 มาตรา   

3.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ านวน 6 มาตรา ได้แก่    
มำตรำ 249 (ให้มีกำรจัดกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้มาตรา 1 ของ

รัฐธรรมนูญ โดยยึดหลักความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร พ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ) มำตรำ 250 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท า
บริหารสาธารณะ สนับสนุนการศึกษา) มำตรำ 251 (การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ) 
มำตรำ 252 (ก าหนดให้มีสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก็ได้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้มำโดยวิธีอ่ืนได้) มำตรำ 253 (ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ) มำตรำ 254 
(การเข้าชื่อถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด)    

3.2 บทบัญญัติในหมวดอื่นๆ  
3.2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย” จ านวน 1 

มาตรา คือ มาตรา 43 (ในวรรค 4 สิทธิในในการที่บุคคลสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ)  

3.2.2 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 5 หน้ำที่ของรัฐ” จ านวน 2 มาตรา ได้แก่ มำตรำ 
54 (รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี) มำตรำ 57 (รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)   

3.2.3 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 6 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ” จ านวน 2 มาตรา 
ได้แก่ มาตรา 76 (วรรค 1 รัฐต้องพึงพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น...ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ) และมาตรา 78 (รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นฯ)    

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างใน 3 มิติเพ่ือ
จะชี้ให้เห็นว่าการกระจายอ านาจในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีทิศทางที่จะจัดสรรอ านาจจากส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคสู่ส่วนท้องถิ่นมากข้ึนหรือน้อยลง หรือไม่ อย่างไร   

อ ำนำจ หน้ำที่และงบประมำณ  
 ในด้านของอ านาจ หน้าที่ และงบประมาณจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และ 2550 ได้เน้น
ความเป็น “อิสระ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนด “นโยบาย” การบริหารงาน กิจการ
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สาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการคลัง โดยระบุถ้อยค าว่า “อิสระ” และ “นโยบาย” เอาไว้อย่างชัดเจน
ในตัวบทมาตราแรกๆ ในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น การยืนยันความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายด้าน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ารัฐแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในท้องถิ่นมากพอสมควร ยิ่งไปกว่านั้น
รัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับยังได้ระบุให้รัฐจัดท าแผนการกระจายอ านาจอย่างต่อเนื่องด้วย ในประเด็นนี้นับว่า
สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ระบุให้การกระจายอ านาจสามารถ
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองเป็นแนวนโยบายพื้นฐานด้วย  

ในอีกทางหนึ่ง ตัวบทรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กลับไม่พบว่ามีการให้ “อิสระ” ในการก าหนด 
“นโยบาย” แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด เช่นนี้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 จึงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจและหน้าที่จ ากัดอยู่เพียงการ “ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ” 
เท่านั้น และไม่พบข้อความที่ระบุถึง “นโยบาย” แต่อย่างใด ทั้งนี้หากพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในหมวด
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐก็จะพบว่ามีความสอดคล้องต้องกันด้วย เพราะระบุว่าเพียงว่ารัฐต้องพึงพัฒนาการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเท่านั้น ไม่ได้ระบุถึงความอิสระหรือการตัดสินใจได้เองในกิจการท้องถิ่นแต่อย่างใด  

ดังนั้นจึงสรุปว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้สานต่อแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดูจะจ ากัดการกระจายอ านาจส่งท้องถิ่นลงอย่างมี
นัยส าคัญ และมิทิศทางที่จะดึงเอาอ านาจในการก าหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับก่อนหน้าที่ให้อิสระในระดับการ
ก าหนดนโยบายด้านต่างๆ มากพอสมควร ความแตกต่างกันในประเด็นนี้อาจวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้หลายหลาย
ประการ ในทางหนึ่ง คงมองได้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อาจเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของ
ส่วนรัฐต่อศักยภาพในการด าเนินการในด้านดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าอาจไม่สามารถ
ด าเนินงานในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นได้ ซึ่งในประเด็นนี้คงต้องพิจารณาต่อไปในอีก 2 มิติ
ข้างหน้า            

กำรได้มำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในด้านการได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญฉบับทั้งสามฉบับระบุตรงกันว่า สมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ระบุว่าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระไม่เกิน 4 ปี ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ไม่ได้
วาระเอาไว้แต่อย่างใด  
 ข้อแตกต่างประการหนึ่งในประเด็นนี้ก็คือ ในด้านที่มาของผู้บริหารท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 
2540 ระบุว่าต้องมาจากการเลือกตั้งของประชน ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 2560 ระบุพ้องกันว่าให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้ 
กระนั้นก็ดี แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเช่นนี้แต่ก็คงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับยังคงหลักการในการ
ได้มาซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่นเองอยู่เอง  
 ข้อแตกต่างประการส าคัญท่ีก็คือ การได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 ระบุว่าให้ได้มาจากวิธีการอ่ืนได้ (ไม่ได้ระบุวิธีการ) ขณะที่อีกสองฉบับระบุว่าให้มาจากการ
เลือกตั้ง ในประเด็นนี้จึงสามารถตีความได้ว่ารัฐสามารถจัดการให้มีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้
เอง แม้ว่าจะมีการระบุไว้ด้วยว่าให้ค านึงถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ตาม เพราะตัวบทเองไม่ได้ระบุให้
ชัดว่าการค านึงถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นว่ามีวิธีการรับฟังหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง  
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 ในประเด็นเรื่องที่มาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จะมุ่งเน้น
ประชาธิปไตยทางตรงมากที่สุดทั้งในด้านที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขณะที่รัฐธรรมนูญ
อีกสองฉบับเปิดช่องให้สภาท้องถิ่นสามารถให้ความเห็นชอบผู้บริหารได้ ในประเด็นนี้ยังนับว่ารัฐธรรมนูญทั้ ง
สามฉบับให้อ านาจแก่ท้องถิ่นอย่างสูงในการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารเช่นเดียวกัน แต่ที่ดูเหมือนจะมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญก็คือการได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ได้
ระบุหลักเกณฑ์วิธีการเอาไว้แต่อย่างใด ขณะที่รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรกระบุชัดเจนว่าให้ได้มาด้วยการเลือกตั้ง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ในแง่นี้ –กล่าวเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560- จึงชี้ให้เห็นว่าส่วนกลางสามารถจัดการให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในท้องถิ่นที่
รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นเหมาะสมได้เอง นับว่าเป็นการดึงอ านาจในการตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นกลับ
ไปสู่ส่วนกลาง        

กำรตรวจสอบโดยส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและภำคประชำชน 
 ในประเด็นด้านการการตรวจสอบ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 วางมาตรการการตรวจสอบถอดถอน
ให้อยู่ในมือของประชาชนในพ้ืนที่อย่างชัดเจน โดยระบุสัดส่วนจ านวนของผู้มีสิทธิในการด าเนินการดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจน ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ระบุเพียงว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ได้ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบเป็นรายปีด้วย ในประเด็นนี้จึงนับว่าเป็น
ความก้าวหน้าของรัฐธรรมทั้งสองฉบับ  
 กระนั้นก็ดี รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ระบุให้การแต่งตั้ง ถอดถอน 
ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท้องถิ่นซึ่งประกอบขึ้นจากหลาย
ฝ่าย ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการด้วยในแง่นี้การด าเนินการในด้านนี้ของท้องถิ่นจึงถูกถ่วงดุลด้วยส่วนราชการ
ด้วย แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กลับไม่ได้ระบุประเด็นนี้ไว้แต่อย่างใด ระบุเพียงประเด็น
เรื่องการโอนย้ายพนักงานระหว่างกันเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองซึ่งไม่แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับ  
 ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบโดยส่วนกลางอาจถือได้ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 
ได้ออกแบบระบบการตรวจสอบในแง่การบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน ขณะที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้แต่
อย่างใด ในแง่นี้อาจมองได้ว่ารัฐธรรมนูญได้เปิดทางให้มีบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่จะออกแบบกลไกนี้ก็เป็นได้          
อภิปรำยผลและสรุปผลกำรศึกษำ  
 จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าในมิติอ ำนำจ หน้ำที่และงบประมำณ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีทิศทางที่กระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้มากกว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีทิศทาง
ที่จะดึงอ านาจในการก าหนดนโยบายกลับมาสู่ส่วนกลางมากกว่ากระจายอ านาจ ในมิติของกำรได้มำซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับวางหลักการเช่นเดียวกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้งของประชาขน (ในว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) แต่อย่างไรก็ตามข้อที่น่าสังเกตก็คือ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้นเปิดช่องให้ส่วนกลางสามารถ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นับว่าแสดงให้เห็นถึงทศทางการดึงอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างมีนัยส าคัญ 
ในขณะที่ในมิติ กำรตรวจสอบโดยส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและภำคประชำชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ออกแบบให้มีกลไกให้ส่วนราชการมีส่วนในการตรวจสอบการถอดถอนข้าราชการ 
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พนักงานท้องถิ่นด้วย ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ระบุประเด็นนี้เอาไว้แต่อย่างใด จึงท าให้ยังไม่สาม
รารถชี้ชัดลงไปได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทิศทางในเรื่องนี้อย่างใดแน่  
  จากที่กล่าวมาท้ังหมดจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้วางหลักการ ทิศทาง และออกแบบกลไก
ต่างๆ ในการกระจายอ านาจไว้เป็นเค้าโครงให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้สานต่อเรื่องดังกล่าว โดยที่รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ได้รักษาหลักการดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนพอสมควรและได้เพ่ิมกลไกการการตรวจสอบโดยคนใน
ท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนด้วย 
ในขณะที่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดูจะมิทิศทางในการดึงอ านาจกลับสู่ส่วนกลางมากกว่า โดยเฉพาะการตัด
อ านาจในการก าหนดนโยบายและการเปิดช่องให้รัฐสามารถจัดการให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษได้เอง  
  วัตถุประสงค์ของของการวิจัยในครั้งนี้นอกจากเพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับแล้ว ยังต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองอันเป็นที่มาของ
รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านการประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นด้วย และจาก
การศึกษาพบว่า ระบอบการปกครองและกลไกของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญดูจะไม่ได้แปรผลโดยตรงสู่ทิศทาง
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นแต่อย่างใด เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ล้วน
เป็นผลมาจากกลไกที่มาจากธรรมนูญการปกครองของคณะรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้น ในแง่นี้ จึงต้องพิจารณา
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่น่าจะมีผลในการก าหนดทิศทางดังกล่าวมากกว่าปัจจัยเรื่องที่มา เช่น ปัจจัยด้านเจตนารมณ์ทาง
การเมือง และความมุ่งหมายในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยว่ามีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด             
ข้อเสนอแนะ  
 ในแง่หนึ่ง การวิจัยนี้เป็นการส าหรับการประเมินทิศทางการกระจายอ านาจเพียงในมิติเดียว คือ มิติ
การออกแบบการกระจายอ านาจเท่านั้น ยังไม่ได้ประเมินในมิติด้านผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงภายใน
ท้องถิ่น และมิติด้านเนื้อหาและความเข้าใจ แต่อย่างใด (โปรดดู ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 17-18) ในแง่
นี้ในการศึกษาต่อไปจึงอาจท าการศึกษาประเมินในอีกสองมิติข้างต้นด้วยเพ่ือการศึกษาครอบคลุมทั่วด้านมากขึ้น  
 ในอีกทางหนึ่งงานวิจัยนี้ยังไม่ได้เน้นจุดสนใจไปที่การขยายตัวของการรวมศูนยอ านาจแบบกระจัด
กระจาย (fragmented centralization) ซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายอ านาจของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเวลา
เดียวกันกับที่มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นด้วย แม้ว่าไม่น่าจะมีบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็ตาม การพิจารณาถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอ านาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็
ย่อมจะช่วยฉายให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอ านาจที่ถูกกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นนั้นได้ไปเพ่ิมอ านาจให้กับท้องถิ่นมาก
น้อยเพียงใดด้วย    
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บทคัดย่อ70 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร       
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษา
ระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562  (2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562 และ 
(3) เพ่ือศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุม
พล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562 

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบส ารวจ เก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม จ านวน 400 
ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มธรรมดา กลุ่มตัวอย่างมีเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่มีความเข้าใจ
ใกล้เคียงกัน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างนั้นมี 3 ระดับ คือระดับต่ า ปานกลาง และสูง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่มี มีเพศ  ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และแหล่งความรู้  การติดตามข่าวสารทางการเมือง และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน  และอุปสรรคปัญหาในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองคือ นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองและมีทัศนคติที่ดีและไม่ดี ใน
กระบวนการทางการเมือง  

ทั้งนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจะต้องประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษา ควรร่วมมือกันในการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป 
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ABSTRACT71 
 

This research aims to study the awareness about the right to elect members of the 
House of Representatives in 2562 university students Phibulsongkram. Phitsanulok Aims to 
(1) study the level of knowledge of students, university Phibulsongkram. Tambon Plai 
Chumphon Muang, Phitsanulok. On the right to vote 62 years (2) study the perception of 
university students Phibulsongkram. Tambon Plai Chumphon Muang, Phitsanulok. On the right 
to vote 62 years, and (3) the source of the perception of university students Phibulsongkram. 
Tambon Plai Chumphon Muang, Phitsanulok. On the right to vote 62 years. 

The research found that Methods this study used survey data collected by 
questionnaire of 400 set by way of a simple random sampling. The sample group was 
knowledgeable. Follow political news the understanding about the different contributions to 
political differences. And barriers to political participation is. Students lack knowledge 
Understanding and political attitudes. Good and bad In the political process. 

The study is of the opinion that the actions to achieve practical results, it must contain. 
The participation of students to vote. Should work together to strengthen good conscience 
participate in the political students? As a starting point of political development to Thailand. 
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ที่มำและควำมส ำคัญ 
            นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีผลท าให้สยามเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองอีกครั้งไปเป็นรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่เกิดขึ้นจากคณะ
นายทหารและพลเรือนที่รวมตัวกัน ที่เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" โดยมีผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัตินี้จึงท าให้
ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก ภายหลังในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จึงได้มีการขอพระราชทาน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองประเทศไทย ฉบับปีพ.ศ. 2475 ซึ่งมีลกัษณะเป็นรัฐธรรมนูญ แต่เรียกว่า
พระราชบัญญัติ ซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ .ศ. 2560 ในมาตรา 258 บัญญัติว่า “ให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  ให้การ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ 2560 : มาตรา 258, น.77-80) 
 จากบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญข้างต้นจะมองเห็นว่ารัฐต้องมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการสร้างแนวทางให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชน
สามารถที่จะเข้าถึงหลักสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องที่สุดโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นๆ    
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือได้ว่าเป็นการปกครองที่ดีที่ทั่วโลกยอมรับค าว่าประชาธิปไตยมี
ความหมายทั้งในรูปแบบการปกครองและปรัชญาในการด ารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ ในแง่การปกครองมุ่งถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่จะเข้าร่วมนโยบายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีสิทธิ
อ านาจและโอกาสที่จะเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ ในแง่ส่วนปรัชญาของสังคมมนุษย์ในแบบของ
ประชาธิปไตยที่ยึดถืออุดมคติและหลักการบางประการที่ก าหนดแบบแผนแห่งพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ใน
สังคม ในกิจการทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลที่เกิดขึ้นในระบอบนี้จะเป็นเสมือน
เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนได้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ นั่นคือ ความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศ  
(ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559, น.91-92) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2475
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 การที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้มีเสถียรภาพเท่าเทียมกันและมีความมั่นคงได้นั้นต้องขึ้นกับ
ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขต่างๆและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเมืองตลอดจนการสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่าง
แท้จริง กระบวนการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งช่วย
ให้การขับเคลื่อนประชาธิปไตยเดินหน้าไปอย่างถูกจุดและเหมาะสม แม้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจะไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด แต่ประชาชนเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับค า ถาม
หรือปัญหาที่ได้น าเสนอทางเลือก เพ่ือที่จะได้รับพิจารณาจากรัฐบาลและมีการประเมินผลปรับปรุงเพ่ือที่จะ
ได้รับการด าเนินการต่อไป สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ประสาทวิชาความรู้ และทักษะทางด้านต่างๆ แก่
นักศึกษา ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาอีก
ด้วยวิธีที่จะให้เป็นประชาธิปไตย จึงไม่เพียงที่จะให้แต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว แต่ยังให้ประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองควบคู่กันไป จึงท าให้เยาวชนเป็นต้นกล้าใหม่ที่จะเติบโตและมีความเข้มแข็งเป็น
พลเมืองตามวิถีระบอบประชาธิปไตย (ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559 , น.92)                                    
          การเลือกตั้งปี 2562 จึงเป็นกระบวนการรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องเลือกตั้งตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 
2560 เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ ด้วยการให้นักศึกษาที่เป็นประชาชนคน
หนึ่งในประเทศที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องจากในการ
เลือกตั้งปี 2562 เป็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ ที่ท าให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย
อย่างแท้จริง ที่เรียกกันว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม จะจูงใจให้ประชาชนและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเลือกตั้งมากขึ้น และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษาหลายคนใน
มหาวิทยาลัยฯ เพราะเป็นการตัดสินใจเลือกได้เพียงบัตรใบเดียวที่ส่งผลให้ได้ทั้งคนและพรรคที่ต้องการ 
(ส านักงานวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561, น.7) 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัด
พิษณุโลก และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ โดยมีนักศึกษา
จ านวนมากที่มีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปให้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 และศึกษาถึง
ความเข้าใจถึงการเลือกตั้งที่ส าคัญอันเป็นพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความส าคัญ
ต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยหรือไม่อย่างไร  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

        (1) เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล      
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 
        (2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอ
เมอืง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 
        (3) เพ่ือศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุม
พล  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 
 
เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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          การศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้
แบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มาอธิบายในเรื่องของ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
โดยแบ่งวิธีการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิ การไป
เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. สร้างเครื่องมือโดยการวิจัยฉบับนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งน า
ข้อมูลเชิงเอกสารมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Check Lists ) มีจ านวน 8 ข้อ ดังนี้  

 เพศ  
 ชั้นปี  
 ศาสนา  
 คณะที่ศึกษา  
 รายได้ต่อเดือน  
 แหล่งที่มาของรายได้   
 แหล่งที่มาของความรู้  
 ภูมิล าเนา 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 
2562    ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีลักษณะแบบปลายปิด (Closed-Ended 
Questionnaires) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ ตามวิธีคิดของ Likert’s Rating Scale (ณฐวัฒน์ 
คณารักสมบัติ,2558)  มีจ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 

 การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ 
 นักบวช ภิกษุและสามเณร ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
 ผู้ที่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง 
 ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของ

ทางราชการไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว 
 ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียงลงคะแนน คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 

14.00 
 หากท่านจะไปเลือกตั้งในเขตไหน ท่านต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้น

ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 การเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
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 หากท่านมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ท่านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่
อ าเภอภายใน 7 วัน 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อค าถามมีลักษณะปลายปิด (Closed-Ended 
Questionnaires) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert’s Scale (ณฐวัฒน์ คณารัก
สมบัติ, 2558) มีจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน 
 นโยบายของพรรคการเมืองมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 
 นักศึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน 
 การเลือกตั้งปี 2562 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่ 
 ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

3. การเก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะละ 
57 คน จ านวน 400 ชุด รวมทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้ 

 คณะครุศาสตร์       
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คณะวิทยาการจัดการ 
 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

         4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดย
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และค่าร้อย
ละ (Percentie) 
         5. สรุปผลและเขียนรายงาน   
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) จ านวน 400 ชุด โดยคณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล ดังนี้ 
          1. ท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขอความอนุเคราะห์
แจกแบบสอบถามนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ทุกคณะ 
          2. แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามระหว่างช่วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
          3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กับมาจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลกำรศึกษำ 

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเก่ียวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 
การศึกษาระดับความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี  2562 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟ ระดับความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 3.95 ระดับ
ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยรายละเอียดพบว่า 
ค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ 
นักศึกษาให้ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 4.06) การเลือกตั้งปี 2562 มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่ (ค่าเฉลี่ย 4.01 ) ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.99 ) นโยบายของพรรคการเมืองมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการ
ตัดสินใจใจการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.89 ) และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.63 ) ตามล าดับ 

2.ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 

การศึกษาความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยระดับควำมเข้ำใจในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ โดยจ ำแนก
ตำมค ำถำม

ค่าเฉลี่ย
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จากกราฟ ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 1.74 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยพบค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในระดับ
มากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ (ค่าเฉลี่ย 
1.96) ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนในของทางราชการไปแสดงตน
ต่อกรรมการประจ าหน่อยเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.95) การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว (ค่าเฉลี่ย 
1.94) หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเ ขต
เลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 1.92) ในการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
(ค่าเฉลี่ย 1.86) หากท่านมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ท่านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่อ าเภอ
ภายใน 7 วัน (ค่าเฉลี่ย 1.81) ท่านจะไปเลือกตั้งในเขตไหน ท่านต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งนั้น ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.8) นักบวช ภิกษุและสามเณร 
ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ค่าเฉลี่ย 1.46) ผู้ที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.44) ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียงคะแนนคือ ตั้งแต่เวลา 
08.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.(ค่าเฉลี่ย 1.29) ตามล าดับ 

3. แหล่งที่มำของควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 
การศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการไปใช้

สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี 
2562 จ ำแนกตำมค ำถำม

ค่าเฉลี่ย
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จากกราฟ แหล่งที่มาของความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาจ านวนทั้งหมด 400 
คน โดยนักศึกษาได้เลือกแหล่งที่มาของความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองที่คิดว่าท าให้มีความ
เข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนมีนักศึกษาเลือกจ านวนทั้งสิ้น 
281 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.3)  โทรทัศน์มีนักศึกษาเลือกจ านวนทั้งสิ้น 99 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.8) 
อินเทอร์เน็ตมีนักศึกษาเลือกจ านวนทั้งสิ้น 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.3) ประสบการณ์มีนักศึกษาเลือกจ านวน
ทั้งสิ้น 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.5) และวิทยุกับอ่ืนๆ ไม่มีนักศึกษาเลือกตอบ ตามล าดับ 
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ         

การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
3.59) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสนใจในเรื่องของ
การเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นหน้าที่ส าคัญของพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะ
สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า และความส าคัญของการเลือกตั้ง จึงท าให้เห็นว่า
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กรำฟแสดงจ ำนวนร้อยละของแหล่งข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำมท่ีมีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี 2562 

ร้อยละ
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ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมืองนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล
นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายถกเถียงปัญหาทางการเมือง 
เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาใช้ในการอภิปรายผลถึงระดับ
ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางการเมือง และ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง โดยที่นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ กติกา หรือข้อบังคับในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และตามพระราชบัญญัติแห่ง
กฎหมายการเลือกตั้ง ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกตั้ง รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  นอกจากนี้ผลการศึกษายังสื่อไปถึงการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมือง โดยที่
นักศึกษาหรือประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมี
แนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งมากขึ้น และสามารถท่ีจะท าให้ประชาธิปไตย
และระบบการเมืองพัฒนาขึ้นได้ เนื่องจากว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
ระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ าจะต้องพิจารณาจากระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีระดับความ
เป็นประชาธิปไตยสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาทาง
การเมือง และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล (2550, น.117) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
เจตนารมณ์ของธรรมนูญที่ต้องการให้การเมืองเป็นของพลเมือง และงานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล โดยพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาการ และมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทย 

ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ           

การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.74) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเข้าใจ
ในเรื่องของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากว่าในการท า
แบบสอบถามมีทั้งนักศึกษาที่อ่านค าถามแล้วคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือท าแบบสอบถาม และนักศึกษาที่ไม่อ่าน
ค าถามหรืออ่านแบบผ่านๆแล้วท าแบบสอบถาม (กาดิ่งลงมาแบบมั่วๆ) อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
แบบสอบถามที่ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการคิดขึ้นมาอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
ได้ทั้งหมด จากผลการศึกษาได้มีความสอดคล้องกับหลักแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย
พบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งบวกกับประสบการณ์ในการไปให้สิทธิเลือกตั้งของ
นักศึกษายังน้อยเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษาส่วนใหญ่ จึงท าให้นักศึกษายังขาดความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตยอยู่มาก จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้กับนักศึกษา รวมถึงความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือให้การเมืองมี
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ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ย่อมต้องอยู่กับการพัฒนาการเมืองก็เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นส าคัญ จึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการ
พัฒนาการเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมได้อย่างแข็งขัน  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการที่นักศึกษาหรือประชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีแนวโน้มที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในประเทศที่มี
ความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน โดยถ้าประชาชนใน
ประเทศมีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของการมีส่ วนร่วมทางการเมือง และยังมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกุล ชิ้นฟัก และคณะ (2554, น.89) โดยพบว่าความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อ
การเมืองนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ  เนื่องจากว่าในการที่
ประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเลือกผู้แทนให้ตรงตามความต้องการของตนเองนั้นประชาชนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจ าเป็นที่จะต้องมี  ความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายและข้อก าหนดในการเลือกตั้ง เข้าใจนโยบายที่นักการเมืองแต่ละพรรค
ใช้ในการหาเสียงเป็นต้น และผลการศึกษาวิจัยยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ เข็มเมือง (2557, น.
94) ในเรื่องของการที่ประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

แหล่งที่มำของข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 

การศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่ามาจากการศึกษาเล่าเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจในเรื่อง
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งแหล่งความรู้ที่ได้นั้นมาจากการศึกษาเล่าเรียน แสดงในเห็นว่าการเรียนการสอนนั้น
เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้นักศึกษามีฃความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี 2562 ในประเด็นศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามโดยจากการที่นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านแหล่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจะเป็นตัวกระตุ้น
ส าคัญที่ท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทยว่าจะพัฒนาขึ้นหรือถอยลง เนื่องจากการ
บริหารงานของรัฐบาลที่มาจากการท ารัฐประหารท าให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ าลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแย่ลง
กว่าเดิม และสิ่งเหล่านี้ท าให้คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมาก 

ผลจากการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของไทยท าให้นักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน  
และทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภวัธ มีบุญธรรม (2554,น.78) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่ า โดยที่เพศและสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความเข้าใจ
เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-สงคราม อยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว แต่ในส่วนของ
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งานวิจัยของศุภวัธ  มีบุญธรรม จะเป็นเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนิตินักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยนี้คือ แนวคิด
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบ
การเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่ส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นความเป็นประชาธิปไตยจะสูงหรือต่ าย่อมขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

          (1) ผลการวิจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษา เพศ ระดับชั้นปี ศาสนา คณะ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 
แหล่งที่มาของความรู้และภูมิล าเนา ท าให้เห็นความแตกต่างของสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา 

(2) ผลการวิจัยความเข้าใจเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของ
นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นั้นท าให้เห็น
ถึงการตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายถึง
ความต้องการของนักศึกษาในแต่ละคณะ จึงจะท าให้เกิดประสิทธิผล 

(3) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562      
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ท าให้เห็นถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์และ    
การวางแผนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของนักศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้น 

(4) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรปี 2562 ท าให้สามารถ
เลือกสรรวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

(5) ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือที่จะทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย
ที่มีผลให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของประชาชน 
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บทคัดย่อ 
 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 27 ล้านคน มีผู้ที่ติดยาเสพติดเพียงร้อยละ 0.6 ที่

เข้าถึงการรักษา และมีผู้ต้องขังเพิ่มมากข้ึนท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการยุติธรรม การปราบปรามเพียงด้านเดียวไม่สามารถ
ท าให้การแก้ไขปัญหาประสบความส าเร็จได้ การน าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เหตุผลส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษา
สภาพปัญหา 2) วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 3) เสนอแนวทางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานคือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี ทั้งหมด 7 หมู่บ้านมีจ านวน 
9,523 คน ผู้ศึกษาใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผู้ให้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 7 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ f- test ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่เพียงพอ
และทั่วถึง ประชากรแฝงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน ( �̅�= 3.49) ด้านความร่วมมือใน
กระบวนการของการตัดสินใจร่วมกัน (�̅�= 3.52) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (�̅�= 3.41) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับฟังความคิดเห็น (�̅�= 3.50) และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร (�̅�= 3.47) ในส่วนของระดับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ คุณภาพการตัดสินใจของ
ประชาชนในการจัดการกับปัญหายาเสพติดของชุมชน (�̅�= 3.46) กระบวนการของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(�̅�= 3.34) การสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชน (�̅�= 3.44) และด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชน (�̅�= 3.46) การทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิต ิf-test ได้ค่าSig (1- tailed) เท่ากับ 0.00 
มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน HO และยืนยันสมมติฐาน Ha ท าให้สรุปผลได้ว่า ระดับการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นัยยะส าคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน (3) แนวทางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริง การตัดสินใจท่ีมา
จากประชาชนเป็นการประชุมร่วมกัน ในการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เทศบาลเป็น
หน่วยงานที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  แต่ยังขาดการ
สนับสนุนทางราชการต้องรับฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจแนวทางและวิธีการเพื่อน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ค ำส ำคัญ: การพัฒนาการมีส่วนร่วม ปัญหายาเสพติด เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 

ABSTRACT 
 

 About 27 million people are addicted to drug addicts, with only 0.6 percent of people who 
are addicted to drug have access to treatment and more inmates are causing problems in the justice 
process. One sided suppression successful. People Participation Development is very important 
because the people have the knowledge and standing of reasoning in solving problems.The purpose 
of this research were to (1) study the problem condition (2) analyze the factor (3) propose guidelines 
for People Participation Development in drug problem solving in 
Huaykapi Municipality Muang District, Chonburi Province. 
 The research methodology was a mixed method of quantitative and qualitative research. The 
population is people living in the area of Huaykapi Municipality Muang District, Chonburi Province,age 
between 20-60 years. There are a total of 7 villages with a total of 9,523 people.  Samples were 383 
people by Taro Yamane with 95 confidence level. The data from all the interview were 7 people. The 
research instruments were questionaires and structure interview statistics used for quantitative analysis 
were percentage, mean, standard deviation and f- test. Inductive data analysis method used for 
qualitative analysis. 
 The results of the study revealed that ( 1 ) The opportunity for people to participate in the  
resolution of drug problems is not enough and through, non-registered population does not cooperate 
as they should. ( 2 ) factor affecting the development of People Participation Development in problem 
resolution drug such as the factor of decision making power of people ( �̅�= 3.49)  cooperation in the 
process of joint decision making (�̅� = 3.52)participation in community activities (�̅�=3.41)participation 
in listening the opinion ( �̅�= 3.50)  and the participation in giving information ( �̅�=3.47)  in term of the 
level of development, people participation development in narcotic solving problem was a medium 
level, including the quality of decision making of people in dealing with drug problems of the 
community( �̅�= 3.46) Community processes in solving drug problems ( �̅�= 3.44)  Creating public 
acceptance and participation ( �̅�= 3.34)  and the aspect of building relationships between local 
administrators and people. ( �̅�= 3.46)  Hypothesis testing using the f-test with Sig ( 1 -  tailed)  equal to 
0.00 is less than 0.05 Therefore, rejecting the HO Hypothesis and confirming the Hypothesis H, it can 
be concluded that the level of People Participation Development in Narcotic Solving Problem in 
Huaykapi Municipality  Muang District,  Chonburi Province is significantly different at 0.05 which is in 
accordance with the hypothesis. (3) The guidelines for the people participation development in narcotic 
solving problem should be to give people the opportunity to express opinions and truly have power to 
make decisions. The decisions made by the people are a joint meeting enjoy consultation to find 
Solutions and prevent drug problems. The municipality is an important organization that promotes 
people participation in drug problems solving in the area, but lacks government support, must listen to 
the public. Is the person who chooses to make the decision,The guidelines and the methods to lead 
the participation in the cutting of the drug problems. 
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บทน ำ  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้เสพยาบ้ามากที่สุดในโลกในปีพุทธศักราช 2545 และในปัจจุบัน

ยังพบว่า มีผู้เสพยาบ้าเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมท าให้ประเทศไทยมีจ านวนผู้ต้องขังมาก
เป็นอันดับที่ 6 ของโลก จากจ านวนผู้ต้องขังทั้งหมดกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ต้องขั งจากคดียาเสพติด จังหวัด
ชลบุรีเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากเป็นเขตอุตสาหกรรมอีก
ทั้งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าว
เทศบาลต าบลห้วยกะปิได้น าแนวคิดของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด และการบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การแก้ไขปัญหาให้ประสบความส าเร็จนั้น ประชาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีแนวคิดหลัก คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประชาชนเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้ที่มีความสนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
3. เพ่ือน าเสนอแนวทาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลแห่งอื่นต่อไป 

2. เป็นแนวทางในการน าเสนอปัจจัยแห่งความส าเร็จ ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลแห่งอ่ืนต่อไป 

3. น าผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นแห่งอ่ืนต่อไป 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาสภาพปัญหา การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตลอดจนปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายา
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เสพติด และการน าเสนอแนวทาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
3. ขอบเขตด้ำนประชำกร  

3.1 ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มี
อายุ 20-60 ปี จ านวน 9,523 คน และผู้น าชุมชนทั้งหมด 7 คน คือ ก านันต าบลห้วยกะปิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
1 ทุ่งสระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ห้วยกะปิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หนองสมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ซากพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 หนองกระเสริม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ไร่ไหหล า และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 มาบหวาย 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้ศึกษาใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 โดยการเลือกวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Edward Blair & Johny Blair, 2015: 89) และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์คือ 
ก านันและผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 7 คน 
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ระยะเวลาเริ่มต้น 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 
5. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ  

5.1 ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ (1) ด้านการมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน  (2) ด้านความ
ร่วมมือในกระบวนการของการตัดสินใจร่วมกัน (3) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (4) ด้านการมีส่ วน
ร่วมในการรับฟังความคิดเห็น และ (5) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

5.2 ตัวแปรตำม คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (1) ด้านคุณภาพการตัดสินใจของประชาชนในการจัดการกับ
ปัญหายาเสพติดของชุมชน (2) ด้านกระบวนการของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (3) การสร้างการยอมรับ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชน 

สมมติฐำนกำรศึกษำ 
           การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน ด้านความร่วมมือในกระบวนการ
ของการตัดสินใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น 
และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความแตกต่างกัน 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ที่มำ: พัฒนาจาก IAP2 อ้างใน อรทัย ก๊กผล (2552: 23) และพรรณทิพา แอดา (2549: 51) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานคือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Patricia 

Burch & Carolyn J. Heinrich, 2016: 2-5) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีทั้งหมด 7 หมู่บ้านมีอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี  ทั้งหมด 
จ านวน 9,523 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างใน สุจิตรา บุณยรัตพันธ์, 2558: 
177) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหาสัดส่วน
ตามขนาดของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน แล้วจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ คือ ก านันและผู้ใหญ่บ้านจ านวน 7 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ การตรวจสอบเครื่องมือจาก

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
แก้ไขปัญหำยำเสพติด   
1. การมีอ านาจในการตัดสินใจของ        
ประชาชน 
• การลงประชามติ 
2. ความร่วมมือในกระบวนการของการ
ตัดสินใจร่วมกัน 
• ประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการตัดสินใจร่วมกัน 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็น 
• การประชุมสาธารณะ 
5. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
• การประชาสัมพันธ์  
  

กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
1. คุณภาพการตัดสินใจของประชาชนใน
การจัดการกับปัญหายาเสพติดของชุมชน 
2. กระบวนการของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. การสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นกับประชาชน 
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ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.88 และน ามาตรวจสอบโดยวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
แบบครอนบาค (Cronbachs’Alpha) (ด ารงค์ วัฒนา , 2557: 104) ได้เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ f- test ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางใช้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาปัญหา
ยาเสพติด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2561: 144-145) 
 ผลกำรวิจัย 
       1. จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความต้องการให้หน่วยงานทางราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนทุกคนต้องให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพ
ติด และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

             2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยล าดับแรกคือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชน 
 (�̅�= 3.46) คุณภาพการตัดสินใจของประชาชน ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดของชุมชน( �̅�= 3.46) 
รองลงมาคือการสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชน (�̅�= 3.44) และกระบวนการของชุมชนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด (�̅�= 3.34) ตามล าดับ และผลการทดสอบสมมติฐานระดับการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
การใช้สถิติ f-test ได้ค่า Sig (1- tailed) เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน  HO 
และยืนยันสมมติฐาน Ha ท าให้สรุปผลได้ว่า ระดับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญที่ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน 

    3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1) ด้านการมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน 
คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการมีอ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น และเป็นการ
ตัดสินใจที่มาจากประชาชน 2) ด้านความร่วมมือในกระบวนการของการตัดสินใจ คือ ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานทางราชการเป็นผู้สนับสนุน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
หน่วยงานทางราชการควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ชุมชน ต้องมีการจัดกิจกรรมเป็นประจ า
และมีความต่อเนื่อง 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์ที่
รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาและมีแนวทางแก้ไขยาเสพติด 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร คือ 
ควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบออนไลน์  
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

1. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  โดยด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชนมีความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างการยอมรับ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามล าดับ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจุลศักดิ์ บุญแดง (2558) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเทศบาลต าบลนาป่า 
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อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด อันดับต่อมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน (�̅�= 3.49) ด้านความร่วมมือในกระบวนการของ

การตัดสินใจร่วมกัน (�̅�= 3.52) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (�̅�= 3.41) ด้านการมีส่วนร่วมใน

การรับฟังความคิดเห็น (�̅�= 3.50) และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร (�̅�=3.47) ผลการทดสอบ
สมมติฐานการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญท่ี 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี 5 ด้าน คือ  

1) ด้านการมีอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริงในการหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด มีความ
สอดคล้องกับนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2538: 13-19) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมเป็นเปิดโอกาสให้ประชาชน
และกลุ่มต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของชุมชน การมีส่วนร่วมต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน  

2) ด้านความร่วมมือในกระบวนการของการตัดสินใจ คือ ประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมเป็นการ
ตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับณรัชช์อร (ณัฐนรี) ศรีทอง  (2554: 116 -
117) อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการด าเนินการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จโดยเป็นการ
ท างานร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการและประชาชน 

3) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม คือ ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
สอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม  (2553 : 55-56) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
(Implementation) เป็นการให้การสนับสนุนการประสานงาน การบริหาร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรด้านก าลัง
พลและปัจจัยในด้านต่างๆ 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ควรเพ่ิมช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เช่น ตู้
แสดงความคิดเห็น เทศบาลต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อมูลจากประชาชน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับสนทยา พลศรี (2547: 172-173) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท าให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประชาชนกับทางราชการ 

5) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์และ
ช่องทางอ่ืนๆให้มากขึ้น และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล สอดคล้องกับเจิมศักดิ์ ปิ่น



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

277 
 

ทอง (2526: 25) อธิบายไว้ว่า การให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
การประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ประชาชนสามารถได้รับความรู้เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได ้
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ มาจากสภาพปัญหาที่มีความแตกต่างกัน 
ควรมีการศึกษาและท าความเข้าใจ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง
เหมาะสม 

2.  การศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ มาจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

อ้ำงอิง 

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่นว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส.                                         
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2526). การบริหารการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
ณรัชช์อร (ณัฐนรี) ศรีทอง. (2554). การบริหารงานพัฒนาชุมชนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 

  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2538). การมีส่วนร่วมหลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่: 

ศิริลักษณ์การพิมพ์. 
นพดล อุดมวิศวกุล. (2560. การเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ. นนทบุรี: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สนทยา พลศรี. (2547). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
สุภางค์ จันทวานิช. (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

              อรทัย ก๊กผล. (2552). คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับนักบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: 
 ส เจริญการพิมพ์. 
Patricia Burch, & Carolyn J. Heinrich. (2016). Mixed methods for Policy Research and 

Program Evaluation. California: SAGE Publishing. 
Edward Blair, & Johny Blair. (2015). Applied Survey Sampling. California: SAGE Publishing. 

 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

278 
 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชนบนพื้นทีสู่งของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภควรรณ ไชยปา๋น72 

รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์2 

 

บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการ
หลวงจังหวัดเชียงใหม่ และ (3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ 
ประชากรคือประชาชนที่อาศัยอยู่เขตในชุมชนบนพื้นที่สูงในโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และเกี่ยวข้องกับการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการหลวง จ านวน 27 แห่ง 
15 อ าเภอ มีจ านวน 117,693 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน ได้จากการค านวณโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ 
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิในการคัดเลือกตัวแทน ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ 
โครงการหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลวง จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) สถิติเชิงพรรณนาใช้
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติเชิงอนุมาน น ามาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
เทคนิคสวอท เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยในการหาข้อสรุปร่วมเพื่อการเสนอแนะ  
  ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชมุชนบนพืน้ที่
สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยจูงใจ และ ( 3) 
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ คือ 
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ควรสร้างร่วมมือกับเครือข่ายความช่วยเหลือ จาก
สถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงประชาชนในชุมชนเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์หรือโครงการต่าง ๆ ของ
โครงการหลวงโดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยสภาพพื้นที่สูงมีความหลากหลายด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน มีการเชื่อมโยงน าความรู้และอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ไปผสมผสานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่งโดยค านึงถึงหลักของวิ ถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการน างานวิจัยและพัฒนาจากโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนบน
พื้นที่สูง ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และสร้างรายได้ให้ตนเอง  
 
 
 
 

                                                           
72 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to (1) study the quality of the people in the highland 
communities of the Royal Project at Chiang Mai province (2) study the factors that influence the 
quality of life of people in the highland communities of the Royal Project, and (3) recommend on 
the development of people's lives in the highland communities of the Royal Project of Chiang Mai 
Province. This research was survey research combined with qualitative research.  The population is 
the residents of the high community in the Royal Project of Chiang Mai Province and participates in 
the application of the sufficiency economy philosophy together with the development of the quality 
of life in the Royal Project 27 from 15 districts with a total of 117,693 samples from 399 people 
calculated using Yamane's formula at the 95 per cent confidence level and using stratified sampling 
to select a representative.  For important information service providers by interviewing as a Royal 
Project employee or assigned and relevant stakeholders in the Royal Project. The research 
instruments consist of questionnaires and interviews. Two methods of quantitative analysis analyzed 
by (1) the descriptive statistical analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard 
deviation, and (2) the inferential statistical analysis for hypotheses testing was t-test, F-value, 
multiple regression analysis. Qualitative data analysis, using the SWOT data analysis to analyze 
inductive data to summarize the conclusion. Results of the study found that (1) factors affecting the 
quality of life of communities in the province Chiang Mai is the main factor of the sufficiency 
economy and incentives. (2) the quality level of the people in the community of the Royal Project 
of Chiang Mai is very high and not with more than 80 percent, and (3) the important 
recommendations to improve the quality of life of a community of the Royal Project, Chiang Mai 
Province as following; people of the communities in the capital city of Chiang Mai should establish 
cooperation with the network of various institutions and people in the community to learn the 
knowledge from the Royal Project and also preserve the social and cultural identity of the 
communities, integrate the knowledge and new technology to adapt and response the condition of 
highland communities, apply the research and development findings to the Royal Project Highland 
communities, provide the knowledge sufficiency economy philosophy to communicate 
understanding and participate in the development and increase income.... 
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บทน ำ 
ในปัจจุบันทั่วโลกมีความตื่นตัวและมุ่งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมานั้นอาจ
มุ่งเน้นในเรื่องของความเจริญทางด้านวัตถุ และรายได้ของประชาชนในประเทศที่สูงขึ้น อันจะเป็นผลให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความคล่องตัว การมีสภาพแวดล้อมที่ดีรวมไปถึงการที่ประเทศนั้นๆ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ หรือการมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา แต่สิ่งส าคัญที่สามารถแสดงถึงความ
เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจนที่สุด คือการที่ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่ งมีกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคน ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ และ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม 
บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง 
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ภาคเหนือที่
เป็นหลักพ้ืนในการปลูกฝิ่น 

จากปัญหาที่พบ รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ได้ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน โดยรวมอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 
2552) และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีตัวชี้วัดความจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึง 22 ตัวชี้วัด จาก 
42 ตัวชี้วัด มีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และพะเยา อีกทั้งมีจ านวนของครัวเรือนที่ยังตกเกณฑ์รายได้ของ
เกณฑ์จปฐ. (23,000 บาท ต่อคนต่อปี) ซึ่งมีมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 5 และ 6 ของประเทศ ผลการประเมิน
คุณภาพชีวิตประชาชนในภาคเหนือตอนบนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุ
ถึงเป้าหมายถึง 22 ตัวชี้วัด ท าให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตประชาชนในภาคเหนือยังขาดการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่มีหน่วยที่วางแผนเพ่ือศึกษา
ปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนในชุมชนบนพ้ืนที่
สูงโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรม และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์แรกในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และถือเป็นศูนย์ต้นแบบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่ง เนื่องจากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีศูนย์เรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิคุ้มกันทางสังคม
บนพ้ืนที่สูง และมีสถานีวิจัยครบวงจรกระจายอยู่ตามศูนย์ต่างๆ ของในแต่ละพ้ืนที่จึงเรียกได้ว่าศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โครงการหลวงในการพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
บนพ้ืนที่สูงของโครงหลวงจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว กอปร์กับการน าปัจจัยที่ส่งผลและเกี่ยวข้องมาเป็นตัวแปร
ในการศึกษาประกอบ เพ่ือเป็นพ้ืนที่น าร่องในการวางแผนติดตามผลการด าเนินการและการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินการในพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงในจังหวัด
อ่ืนๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง

จังหวัดเชียงใหม่  
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิต 
    คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสมไม่เป็น

ภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมที่เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สามารถด ารงชีวิตที่ชอบ
ธรรมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่
ตนเองปรารถนาให้ได้มาอย่าง ถูกต้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543, น.33) ในส่วนของดัชนี
การวัดคุณภาพชีวีต Ferrans CE. เรียกว่า “Quality of L ife Index : QLI ” มองว่าความพึงพอใจในชีวิตของ
บุคคล ซึ่งมีประกอบด้วยคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทางกายภาพและความสามารถในการประกอบกิจกรรม 
(Health and Functioning) ด้านทางสุขภาพจิตใจและความเชื่อ (Psychological/Spiritual) ด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Social and Economical) และด้านครอบครัว (Family) โดยทั้ง 4 ด้านข้างต้นนี้เป็นกรอบ
แนวคิดคุณภาพชีวิต แบบ meta-theory ของ Ferrans (Schol Inquiry Nurs Pract, 1996 : 10) นอกจากนี้
แล้ว ยังต้องน ามาพิจารณาประกอบร่วมกันทั้ง สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจและความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และครอบครัว ซึ่งต้องน ามาพิจารณาทั้งด้านความพึงพอใจและความส าคัญขององค์ประกอบย่อยไปพร้อม
กัน เพ่ือให้ครอบคลุม ในทุกด้านของคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล (อ้างถึงใน ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, 2016: 177) 
ส าหรับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยนั้น ได้มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐานของ
ครอบครัวส าหรับการบริโภค เพ่ือให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์จ าเป็นพ้ืนฐานโดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูลพ้ืนฐาน จปฐ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มี 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 
7ตัวชี้วัด หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) หมวดที่ 3 ฝักใฝ่
การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงาน มีอาชีพและมีรายได้) 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) นอกจากนี้ จาขอบ ไวเนอร์ (Jacob Viner, 
1960) ก็ได้ให้ความส าคัญกับมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเท่า
เทียมและเป็นธรรมระหว่างมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในโลกนี้โดยเฉพาะในด้านการแบ่งปัน 
เทคโนโลยีและการผลิตทั้งหมด เพ่ือที่จะตอบสนองความพอใจความต้องการในขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และการ
ลดช่องว่าง ระหว่าง ความร่ ารวยกับความยากจน และน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้
สามารถพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดข้างต้น พอสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง
ในโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ จปฐ.ปี พ .ศ .  2559 และทฤษฎีความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ ด้านความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชน 6 ด้าน ได้แก่ (1) มีสุขภาพที่ดี  (2) บ้านอยู่อาศัย (3) 
ฝักใฝ่การศึกษา (4) รายได้ก้าวหน้า (5) ปลูกฝังค่านิยมไทย และ (6) ค วามเท่าเทียมสิทธิมนุษยชน 
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2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระราชด าริ ชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า 
25 ปี ตั้งแต่ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจอีกทั้งสามารถผ่านพ้นมาได้อันด้วยแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้
รอดพ้นและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น และต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นหลักในเบื้องต้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวพระราชด าริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้มานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยที่ได้ยึดทาง
สายกลางและความไม่ประมาทและค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตรวมไปถึงการมีสติปัญญา และความเพียรซึ่งจะน าพาไปสู่
ความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2556: www.chaipat.or.th). 

หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ ด้วย 3 คุณลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือที่
น าไปสู่การปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานของ 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ต่อความ
จ าเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแค่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป 
ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่อง
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ทีด่ีงาม โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นจากการ กระท านั้น ๆ อย่างรอบรู้ และ
รอบคอบ (3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม สามารถปรับตัวและรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อย่างทันท่วงที ส่วน 2 เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจและการกระท าเป็นไป
พอเพียง จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู้ ดังนี้ (1) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพ้ืนฐานทาง
จิตใจของคนในชาติ ซึ่งประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม การรู้ผิดชอบ ชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต 
การใช้สติ ปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินชีวิตและด้านของการกระท าคือ มีความขยัน อดทน 
ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ และ (2) เงื่อนไขความรู้ ประะ
กอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและ
ความระมัดระวัง ที่จะน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั่นน ามาพิจารณาให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ประกอบการวางแผน
และน าไปปฏิบัติที่ต้องค านึงถึง 4 มิติ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน กรวรรณ สังขกร, 2552: 16) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจ พอเพียงไม่ได้หมายว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเ พ่ือคน
อ่ืน ไม่ท าเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึง เศรษฐกิจสมดุลเป็นการกลับสู่สมดุลของสังคม 
เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อมพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียงปัญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมี
ความมั่นคงพอเพียง ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดข้างต้น พอสรุปได้ว่า หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี (4) เงื่อนไขความรู้ และ (5) เงื่อนไขคุณธรรม 

3. แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ 
   แรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลได้รับการกระตุ้นจากและมีสิ่งที่โน้มน้าวหรือชักน า บุคคล

ให้เกิดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและแสดงการกระท าหรือปฏิบัติตาม มีพลัง
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ผลักดันให้คนเกิดพฤติกรรมในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของตน  ที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความเพียร
พยายามในการกระท าให้ไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จ เช่น การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการ ผลิตสินค้า เป็นต้น 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG (ERG Theory : Alderfer) (ภารณีญ์ แผนสมบูร์, 2548: 12) แอลเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer) ได้เสนอทฤษฎี ERG ที่ได้ข้อสรุปพ้ืนฐานที่ได้มาจากแนวคิดของ Maslow ล าดับความต้องการ 5 
ขั้น ของ Maslow ให้เหลือเพียง 3 ขั้น ได้ดังนี ้ขั้นที ่1 ความต้องการการด ารงอยู่ (Existence Needs) ซึ่งรวม
ความต้องการทางกายภาพและความมั่นคง ปลอดภัย มารวมไว้ด้วยกันหรือเรียกว่าความต้องการด้านพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ หรือความต้องการด้านปัจจัย 4 ที่ประกอบด้วย น้ าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม อากาศ รวมไปถึงการ
พักผ่อนและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  ในขั้นที่1 
และขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Reletedness Needs ) ซึ่งได้รวมถึงความ
ต้องการทางสังคม และความต้องการยกย่องและชื่อเสียง การนับถือจากบุคคลอ่ืน ในด้านนี้อัลเดอร์เฟอร์ ได้
รวบรวมบางส่วนของมาสโลว์เข้าไว้ด้วยกัน คือด้านความปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและขั้นที่ 4 การ
ได้รับการนับถือจากผู้ อ่ืน และ ขั้นที่ 3 ความต้องการที่จะเจริญงอกงาม (Growth Needs) ซึ่งเป็นความ
ต้องการของบุคคลที่จะท าอะไรให้ส าเร็จด้วยตนเองมีความก้าวหน้า ใช้ทักษะ ความสามารถ ความช านาญของ
ตนและแสวงหาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  (Self – Actualization) ของมาสโลว์ 

ทฤษฎี ERG ได้อธิบายว่า ความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน หรือสามารถ
ถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เช่น ความต้องการทางด้านการเงินที่สูงขึ้น (E) 
พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการโอกาสและอิสระในการตัดสินใจ (G) สรุปได้ว่าทฤษฎี
ของ แอลเดอร์เฟอร์ ความต้องการซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการที่
มีอยู่ ล าดับล่างสามารถตอบสนองได้มากยิ่งท าให้เกิดความต้องการที่อยู่ในล าดับสูงเพ่ิมมากขึ้นและหาก ความ
ต้องการที่อยู่ในล าดับที่สูง ได้รับการตอบสนองน้อยยิ่งท าให้เกิดความต้องการที่อยู่ในล าดับล่างเพ่ิมมากขึ้นมี
ปัจจัย ภายนอกสามารถที่จะทดแทนปัจจัยจูงใจภายในได้ เช่นบุคคลส่งเสริมความงอกงามอาจพ่ึงพอใจจะ
ได้รับความไว้วางใจ และการให้ความช่วยเหลือเป็นการยกย่องชมเชย เป็นต้น จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีการจูงใจ อี อาร์ จี ของ อัลเดอร์เฟอร์ ที่มีอยู่ 3 ประการมาปรับใช้เป็น (1) ความ
ต้องการเพ่ือการด ารงชีพ (2) ความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น และ (3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
   การด าเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยหน่วยงาน และแผนงานที่ทางมูลนิธิมีการ

บริหารจัดการตามโครงสร้างของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านงานวิจัย ด้านการพัฒนา ด้านการวิจัย/เกษตร
หลวง ด้านศูนย์การพัฒนาโครงการหลวง ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ โครงการหลวงในปัจจุบันได้มี
การส่งเสริมและมีการพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนชาวเขาซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนที่เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีจ านวน
รวม 38 แห่งในแต่ล่ะศูนย์ครอบคลุมพื้นที่แห่งละ 5-20 หมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูนและพะเยามีจ านวนประชากรรวมชาวชนเผ่าต่าง ๆ 13 เผ่า และชาว
ไทยที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่ภูเขาที่ได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 37,561 ครัวเรือน มีจ านวนประชากร 172,309 
คน ดังนั้นแนวทางวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง
และมีความแตกต่างกันโดยมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณีเป็นการปรับ ตัวเข้ากับทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพสังคมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดย “กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง” ชนชาวเขาจะตั้งถิ่นฐานตามแนวเทือกเขาบน
พ้ืนที่สูงใน ภาคเหนือ อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมที่พ่ึงพาอาศัยป่าเป็นหลัก มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมเมืองมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากผลการทบทวนวรรณกรรมมาสังเคราะห์เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระเพ่ือใช้ในการก าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
 Independent Variable Dependent Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของ

โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงที่มี 
อิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนบนพ้ืนทีสู่ง

ของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
(หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 

1. ด้านความพอประมาณ 
2. ด้านความมีเหตุผล 
3. ด้านมีภูมิคุม้กันในตัวท่ีด ี
4. ด้านความรู ้
5. ด้านคุณธรรม 

 

 

 

 

คุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชน 

บนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 

 

1. ด้านมีสุขภาพด ี

2. ด้านมีบ้านอยู่อาศัย  

3. ด้านฝักใฝ่การศึกษา 

4. ด้านรายได้ก้าวหน้า 

5. ด้านปลูกฝังค่านยิมไทย  

6. ด้านความเสมอภาคในสิทธิมนษุยชน 

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อคุณคุณภำพชีวิต
ประชำชนในชุมชนบนพ้ืนทีสู่งของ 

โครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
1. ด้านพื้นฐานการด ารงชีวิต 
2. ด้านการยอมรับจากผู้อื่น 
3. ด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงในชีวิต 
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ตำรำงท่ี 1 ควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยกับสมมติฐำนกำรวิจัย 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน
พ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน 
พ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

 2. ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามี
ความแตกต่างกัน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต 
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อคุณภาพ 
ชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ไม่ได้น ามาก าหนดสมมติฐานการวิจัยเนื่องจาก 
ใช้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
           วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

รูปแบบการวิจัยผู้วิจัยใช้การออกแบบวิจัยแบบผสมผสาน  และวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-
experimental Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-Rectional) 
เนื่องจากเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาผสมผสานกับตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากร
จ านวนมาก และเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ โดย
ใช้เทคนิค ข้อมูล SWOT Analysis  แก้ไขใหม่เป็น “รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งมี จ านวน 27 โครงการ 16 อ าเภอ ซึ่งประกอบด้วย อ าเภอ เชียงดาว อ าเภอหางดง อ าเภอแม่วาง 
อ าเภอแม่ออน อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอฮอด  อ าเภอแม่ริม อ าเภอ
กัลยานิวัฒนา อ าเภออาย อ าเภอจอมทอง อ าเภอฝาง กิ่งอ าเภอแม่ออนเป็นจ านวน ประชากรทั้งสิ้น 117,693 
คน  (มูลนิธิโครงการหลวง, 2554)  และสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกโครงการหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาวิจัย 
เป็นพ้ืนที่ครอบคลุมของโครงการหลวงที่มีโครงการหลวงมากที่สุดและประชากรส่วนใหญ่ในโครงการหลวงอาศัย
อยู่บนพ้ืนที่สูงของภาคเหนือ และเป็นต้นแบบของการริเริ่มโครงการหลวง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ที่ทรงให้ก่อตั้งมูลนิธิ โครงการหลวง ขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนใน
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ด าเนินชีวิต และมีความ
สอดคล้องกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงที่ทรงให้กลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมพัฒนาชุมชน, 2541) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดินและความต้องการของชุมชนจึงส่งผลให้
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตามแผนยุทธศาสตร์
ของโครงการหลวงที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง เพ่ือเป็นฐานในการน าตัวชี้วัดที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ น าไปประกอบการพัฒนาประเทศได้อีก
รายละเอียดของจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการค านวณ  
ขั้นที่1 ผู้วิจัยได้น าประชากรจาก 16 อ าเภอ จ านวน 117,693 คน มาก าหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง

ตามแนวคิด ของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1967: 398) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 399 คน โดยมีวิธีการ 3 ขั้นตอน  

ขั้นที่ 2 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยเลือกสุ่มโดยการแยก 
ประชากรออกเป็นแต่ละอ าเภอในโครงการหลวงและในแต่ละชั้นภูมิจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
(Proportional stratified random sampling) โดยใช้สูตรเพ่ือค านวณหาจ านวนของ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นภูมิ จะได้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละอ าเภอใน โครงการหลวง ดังนี้ 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ  =   จ านวนตัวอย่างทั้งหมด x จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 

ตำรำงท่ี 2 ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกสัดส่วนของจ ำนวนประชำกร  
ชื่ออ ำเภอ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1. อ าเภอเชียงดาว 13108 45 
2. อ าเภอจอมหลวง 2623 9 
3. อ าเภอแม่วาง 9285 31 
4. อ าเภอแม่ออน 2354 8 
5. อ าเภอสะเมิง 8978 30 
6. อ าเภอหางดง 6309 21 
7. อ าเภอแม่แจ่ม 9999 34 
8. อ าเภอดอยสะเก็ด 2203 8 
9. อ าเภอแม่แตง 3343 11 
10. อ าเภอฮอด 6372 22 
11. กิ่งอ าเภอแม่ออน 7437 25 
12. อ าเภอแม่ริม  6188 21 
13. อ าเภอแม่อาย 17933 61 
14. อ าเภอฝาง 5391 18 
15. อ าเภอกลัยานิวัฒนา 6767 23 
16. อ าเภอจอมทอง 9403 32 

รวม 117,693 399 
 

จึงด าเนินการเมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการในแต่ละอ าเภอใน โครงการหลวงการสุ่ม
ตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการท าฉลากรายชื่อ ประชากรแต่ละโครงการ ซึ่ง
ตรวจสอบรายชื่อจากส ามะโนประชากรแล้วด าเนินการ จับฉลาก รายชื่อให้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่
ต้องการ หลังการน าแบบสอบถามไปแจกตามรายชื่อ ดังกล่าวกรณีกลุ่มตัวอย่างตามรายชื่อที่จับได้  
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งจะมีค าถามในลักษณะปลายปิดและปลายเปิด และการ

สัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัย ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสอบถาม
ประชาชนที่เป็น ตัวแทนของแต่ละอ าเภอและแบ่งลักษณะของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklists) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Close-end) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
ปัจจุบัน รายได้ต่อเดือนและ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อ 
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 

ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่  

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยการน าองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิตโดยค าถามแต่ละข้อ มีค าตอบให้เลือกตามมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ ตาม
แบบของ Likert’s Seale ซ่ึงท าการแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับท่ี 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ระดับท่ี 2 หมายถึง น้อย 
 ระดับท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับท่ี 4 หมายถึง มาก 
 ระดับท่ี 5 หมายถึง มากที่สุด 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งควร เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-end) โดยแบบสอบถามข้างต้นได้ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อความกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือคัดเลือกเฉพาะค าถามที่มี IOC ตั้งแต่ .60 เป็นต้นไป มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ดังนี้ (1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวง 4 ท่าน และ

ตัวแทนของชุมชน จ านวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ท าการชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามแก่ผู้ช่วยวิจัยเพ่ือเก็บ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (2) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 

นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผู้น าประจ าโครงการ
หลวงหรือประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน (1) ประกอบด้วย ท่าน 5\ 
องค์การ) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (2)  หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
มหาชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สา ประชาชนในโครงการหลวง (4) ผู้น าเกษตรชุมชนห้วยน้ ากิน (3)  (
บุคคลต้นแบบชุมชนโครงการหลวงขุนแปะ (5) และ อ าเภอแม่ริม ใหม่ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมา
สังเคราะห์เชิงเนื้อหาพร้อมน าเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยายความเรียง 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. การทดสอบสมมติฐานเรื่องระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ t-test 
2. การทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของ

โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกัน ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ F-test  
3. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวแปรจากปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม และ (2) แรงจูงใจ 
(Alderfer) ที่เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG) มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์  แบบ F-test โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
Regression Analysis)  
 

สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของ

โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  
          ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  หรือตัวแปรตาม 
ได้แก่ ด้านมีสุขภาพ ด้านมีบ้านอยู่อาศัย ด้านฝักใฝ่การศึกษา ด้านรายได้ก้าวหน้า ด้านปลูกฝังค่านิยมไทย และ
ด้านความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
บนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ ด้านความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ด้านปลูกฝังค่านิยมไทยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านมีบ้านอยู่อาศัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ได้แก่ รองลงมา 3.90
ด้าน และ 3.74 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านมีสุขภาพดี 3.77 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านฝักใฝ่การศึกษา 3.82 เท่ากับ
ตามล าดับ 3.40 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ รายได้ก้าวหน้า  
           ดังนั้นหากประชาชนในชุมบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีท้ังความแตกต่างในด้าน
ชนเผ่า ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม การด ารงชีวิต หากมีแรงผลักดันจากแรงจูงใจให้มีการด าเนินชีวิตที่ดี  
และน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปน าไปปฏิบัติได้จริงในการด ารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความอดทน มีความเพียร จึงส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
           ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1ระดับคุณภาพชีวิตประชาชน“ ในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการ
หลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ”80พบว่า เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test) ดังนี้ ค่า 
Sig.(1-tailed) เท่ากับ  000.ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ  และค่าสถิติ 0.05t เท่ากับ 21.304 ซึ่งมากกว่า 
 ดังนั้นจึงปฏิเสธ 0H0 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ยืนยันสมมติฐาน H1 ที่กล่าวไว้ว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ อย่างมีนัยส าคัญทาง 80
 0.05 สถิติที่ระดับและผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวยืนยันให้เห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการ
หลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันผู้วิจัยได้แบ่งการวิเครา ”ะห์ออกเป็น ชนเผ่านั้นม ี12
 ได้แก่ เผ่า 8 ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง(1) ชนเผ่าลาหู่ (2) ชนเผ่าม้ง (3) ชนเผ่าดาราอ้ัง (4) ชนเผ่าไทยใหญ่ 
(5) ชนเผ่าคะฉิ่น  (6) ชนเผ่ากะเหรี่ยง  (7) ชาวพ้ืนบ้าน (8) ชนเผ่าอ่ืน ๆ โดยน าค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละชนเผ่า มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี One-
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Way ANOVA ด้วยสถิติ F-test พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ  000.ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐานของประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  0.05 ชน 8
 ได้ค่าสถิติ เผ่าF-test เท่ากับ 0 และมีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 15.779.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น 
จึงปฏิเสธ H0 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยอมรับ H1 นั่นคือ ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน
พ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
และเมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 0.05ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน
พ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่า โดยจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe แล้วพบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ จ านวน 0.05 7 คู่ ได้แก่ ชนเผ่าลาหูกับชนเผ่าดาราอ้ัง 
ชนเผ่าลาหูกับชาวพ้ืนบ้าน ชนเผ่าม้งกับชนเผ่าดาราอ้ัง ชนเผ่าดาราอ้ังกับชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าดาราอ้ังกับ
ชนเผ่าอ่ืน ๆ ชนเผ่ากะเหรี่ยงกับชาวพ้ืนบ้าน และชาวพ้ืนบ้านกับชนเผ่าอ่ืน ๆ โดยค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ
ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  ของชนเผ่าลาหู่ เป็นค่าเฉลี่ยที่
สูงสุด และค่าเฉลี่ยของชนเผ่าดาราอ้ังเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด และผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวยืนยันให้เห็น
ว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อจ าแนกตามชนเผ่าแล้ว
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
          ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
บนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 2 คือ ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวแปรทั้ง 5 (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ความผันแปรที่มีต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 52.6 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หรือกล่าวได้ว่า หากประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ ได้น าตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมาใช้ให้มากข้ึน ก็จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่
สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตามไปด้วย และปัจจัยแรงจูงใจ จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้าน
พ้ืนฐานการด ารงชีวิต ตัวแปรด้านการยอมรับจากผู้อ่ืน และตัวแปรด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต 
ตัวแปรทั้ง 3 ความผันแปรที่มีต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 
51.8 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หรือ
กล่าวได้ว่า หากประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้น าตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรมาใช้ให้
มากขึ้น ก็จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตาม
ไปด้วย 
          ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 “ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปร จากปัจจัยทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) และปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร และได้ตั้งสมมติฐานว่า ตัวแปรอย่างน้อย 1 
ตัวแปร มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูงโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยใช้สถิติการ
วิเคราะห์แบบ F-test โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปร
ทั้งหมด 8 ตัวแปรล้วนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูงโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน สรุปได้ดังภาพที่ 2 
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ภำพที่ 2 ตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนบนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน

ชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ น าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค SWOT ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์สัมภาษณ์ ผู้น าประจ าโครงการหลวงหรือประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน ท่าน 5 และได้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญว่า ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ควรสร้างร่วมมือกับเครือข่ายความช่วยเหลือ จากสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยง
ประชาชนในชุมชนเพ่ือเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์หรือโครงการต่าง ๆ ของโครงการหลวงโดยการผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน  ด้วยสภาพพ้ืนที่สูงมีความหลากหลายด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน หากมีการเชื่อมโยงน าความรู้และอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไป
ผสมผสานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในแต่ละแห่งโดยค านึงถึงหลักของวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง 
 

อภิปรำยผล 
1. จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นผลมาจากประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อุดมไปด้วย น้ า ต้นไม้ ป่า เขา 

ปัจจัยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

X1 ตัวแปรด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

X2 ตัวแปรด้านเงื่อนไขคุณธรรม 

 

ปัจจัยแรงจูงใจ 

 
X1 ตัวแปรด้านพ้ืนฐานการด ารงชีวิต 

X2 ตัวแปรด้านการยอมรับจากผู้อ่ืน 

……………………………… 
Y1 ด้านมีสุขภาพที่ดี 
Y2 ด้านมีบ้านอยู่อาศัย 
Y3 ด้านฝักใฝ่การศึกษา 
Y4 ด้านรายได้ก้าวหน้า 
Y5 ด้านปลูกฝังค่านิยมไทย 
Y6 ด้านความเสมอภาคใน

สิทธิมนุษยชน 

 

คุณภำพชีวิตประชำชนใน
ชุมชน 

บนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

X3 ตัวแปรด้านความพอประมาณ 

 X4 ตัวแปรด้านเงื่อนไขความรู้ 

 X5 ตัวแปรด้านความมีเหตุผล 

 

X3 ตัวแปรด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต 
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ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง
โครงการหลวง มีวิถีชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สอดแทรกการด าเนินชีวิตที่มีความพอประมาณ ประหยัด อด
ออม ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถพ่ึงพาตนเอง มีการตัดสินใจโดยค านึงถึงการมีเหตุผลเป็นส าคัญ เป็นสังคมชนบทที่มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเอ้ืออาทรต่อกัน จึงส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในวิถีแบบพ่ึงตนเอง สอดคล้องกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) 
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ภูมิวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  (2) นายพุทธิพัทธ์ พลอยส่งศรี 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และประธานโครงการหลวงแม่ริม  (3) นายจันทร์
แดง สุลัยยะ  ผู้น าเกษตรชุมชนห้วยน้ ากิน (4) นายวิน เลิศชัยสหกุล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 
อ าเภอแม่ริม ประชาชนในโครงการหลวง และ (5) นายอาทิตย์ พณาธิคุณ บุคคลต้นแบบชุมชนโครงการหลวง
ขุนแปะ (สัมภาษณ์, 2561) ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า “จุดแข็งของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
การที่ชุมชนส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท ากินและอยู่ในโครงการหลวงเป็นส่วนใหญ่ ในเขตพ้ืนที่ป่าเขาที่มีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ในโครงการหลวงท าอาชีพด้านเกษตรกรรม กอปรกับ
สภาพสังคมในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทและมีสภาพความเป็นสังคมเมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สภาพทาง
ภูมิศาสตร์และสังคมใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จัก
เก็บออม ผู้คนใช้จ่ายหรืออยู่อย่างประหยัด และการเอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ดังนั้นในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่จึงเป็นวิถีชีวิตสอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิญริญญ์  สิริปุณญาธิรัชต์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง แล้วพบว่า ระดับความส าเร็จของการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนในจังหวัดระนอง มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

2. จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกัน  เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า Sig ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อน ามาทดสอบระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ว่าแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกัน เช่นนี้เป็นเพราะประชาชนบนพ้ืนที่สูงในโครงการหลวงนั้นเกิดจาก
การอพยพเคลื่อนย้ายมาจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ซึ่งแต่ละชนเผ่านั้นมีประเพณี 
วัฒนธรรม สภาพสังคม สภาพแวดล้อม และมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่
สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ค่านิยมที่ต่างกันไป จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันไปนั่นเอง ทั้งนี้สอดคล้องกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่ง
มีความคิดเห็นตรงกันว่า “ ...ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มี
สภาพสังคมเป็นสังคมชนบท ซึ่งในสังคมชนบทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น ด้านวิถีชีวิตหรือสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม โดยที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็น
สังคมชนบทจะใช้วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น”  และอีกหนึ่งความเห็นเพ่ิมเติมในส่วน
ของข้อจ ากัดของการในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแรงจูงใจมาช่วยพัฒนาระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง คือ ความแตกต่างของประชากร เช่น การ ศึกษา อายุ  ชนเผ่า สภาพภูมิ
ประเทศ เป็นต้น จึงส่งผลให้หน่วยงานหรือภาครัฐเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอด และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงไม่ชัดเจนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกระดับ ดังที่ 
ปิยวัฒน์ ตรีวิทยา (2559: 49) ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการวัดและการแปรผลหากวิธีการมีความ
แตกต่างกัน จึงมีความสอดคล้องกับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมบนพ้ืนที่สูงที่มีความแตกต่างกัน  
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สรุปภาพรวมให้เห็นสภาพความแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบทไว้ได้อย่างชัดเจนว่า ความแตกต่าง
ทางด้านอาชีพของสังคมชนบท เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัวที่ประกอบอาชีพการเกษตร 
อาชีพรับจ้าง ค้าขาย คนกลุ่มอ่ืน ๆ มีอยู่น้อย ส่วนด้านอาชีพของสังคมเมือง  คือ เป็นประชากรที่มีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับ การค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  และอาชีพอ่ืน ๆ ที่มิใช่เกษตรกรรม และความแตกต่างด้าน
เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสังคมชนบท มีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีความ
แตกต่างกัน ส่งผลไปถึงการมีระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละด้าน 

3. จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ตัวแปร 8 ตัวแปร จากปัจจัยทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) และปัจจัยแรงจูงใจเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้วิจัยขอแบ่งการอภิปราย
เป็นรายปัจจัย ดังนี้ 

 3.1 ตัวแปรของปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าสู่สมการถดถอยตามล าดับ ได้แก่ (1) 
ตัวแปรด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (2) ตัวแปรด้านเงื่อนไขคุณธรรม (3) ตัวแปรด้านความพอประมาณ (4) ตัวแปร
ด้านเงื่อนไขความรู้ และ (5) ตัวแปรด้านความมีเหตุผล อันหมายความว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรนี้ล้วนมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่มากน้อยแตกต่างกันไปตามล าดับ 
ทั้งนี้ เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างได้เห็นถึงความส าคัญของการเตรียมพร้อมในการรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เช่น มีการ
วางแผนในการใช้จ่าย จัดเก็บเงินออม มีเงินทุนส ารองส าหรับอนาคตไว้ใช้ในยามจ าเป็นหรือฉุกเฉิน มีความ
ตระหนักในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตใน
การสร้างเสริมพื้นฐานทางด้านจิตใจของตน ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม การรู้ผิดชอบ 
ชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต การใช้สติ ปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินชีวิตและด้านของการกระท า คือ 
มีความขยัน อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างยังให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในการพ่ึงพาตนเองโดยการใช้แรงงานภายในครัวเรือน 
ทดแทนการจ้างแรงงานจากภายนอก มีการปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือน และซื้ออาหารจากภายนอก
เท่าที่จ าเป็น สามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายใน
การด ารงชีวิตที่จะต้องอาศัยความพอดีที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยจนเกินไป โดยยึดทางสายกลางตามหลัก
พระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ที่ได้ทรงตรัสถึงความพอประมาณในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า “พอเพียง มีความหมายกว้างมากยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่
นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภ ที่น้อยลงและเมื่อความโลภน้อยลงก็จะเบียดเบียนคนอ่ืน
น้อยเช่น กัน ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท า อะไรต้อง พอเพียง หมายความว่าพอประมาณ มี
ความซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่อย่างเป็นสุขได้ พอเพียงนี้อาจ จะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่
ต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน” และยังตรัสเกี่ยวกับค าว่า “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในที่ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อน าวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนด าเนินการ
เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานด้านจิตใจของคนในประเทศ เช่นนี้ จึงเท่ากับเป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ให้ดี
ยิ่งขึ้น  
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 3.2 ตัวแปรของปัจจัยจูงใจที่เข้าสู่สมการถดถอยตามล าดับ ได้แก่ (1) ตัวแปรด้านพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต (2) ตัวแปรด้านการยอมรับจากผู้อ่ืน และ (3) ตัวแปรด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต อัน
หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่มากน้อยแตกต่างกันไปตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างได้เห็นว่า ชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตเพราะสามารถส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งหากประชาชนในชุมชนเห็นว่าประชาชนมีแรงจูงใจมีความ
ต้องการด้านพื้นฐานในการด ารงชีวิต คือการมีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคง มีเครื่องนุ่งห่ม มีอาหารและน้ าไว้ใช้เลี้ยงชีพได้
อย่างพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยกันในสังคมท าให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีมีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด ารงชีวิต ได้รับโอกาสทางสังคมทั้งจากภายในและภายนอก และการยอมรับจากผู้อ่ืน ท าให้ครอบครัวและ
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยอาศัยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สามารถเชื่อมโยงให้
ประชาชนในชุมชนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างอบอุ่นและมีความสุข จึงเป็นสาเหตุที่แรงจูงใจส่งผลให้ คุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุชาดา สุขบ ารุง
ศิลป์ (2553: 17) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรงขับและเป็นพลังของแต่ละคน ที่
ส่งผลให้การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จ มนุษย์มีความคาดหวังและมีความต้องการ (Needs) และ
เป้าหมายในชีวิต ท าให้เกิดแรงขับ (Drive) เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย (Goald) ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลส่งผลให้
การกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา และพยายามรักษาพฤติกรรม เพ่ือให้ตนได้รับสิ่งที่บุคคลนั้น
คาดหวังตามความต้องการ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตัวแปรทั้ง 3 ของปัจจัยจูงใจเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 1.1 โครงการฯ ควรจัดตั้งกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือการออมทรัพย์ ส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนบนพื้นที่สูง รู้จักจัดสรรปันส่วนในทรัพย์สินของตน จัดท าบัญชีครัวเรือน เก็บออมเงิน เพ่ือไว้เป็นทุนและ
เงินส ารองยามฉุกเฉินส าหรับอนาคต  

 1.2 โครงการฯ ควรมีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นต้นแบบแห่งความส าเร็จ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทักษะวิชาแต่ละสายอาชีพ และมีการสาธิตการวัสดุที่มีอยู่มาท าเครื่องมือไว้ส าหรับอุปโภค-บริโภคที่เป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ มาใช้เองในครัวเรือนน ามาเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้ได้เห็นและสามารถท าได้จริงจนน าสู่
การน าไปปฏิบัติอย่างเห็นผลชุมชนเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3 โครงการฯ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรูปแบบธุรกิจเกษตรในพ้ืนที่สูงและยั่งยืนในระยะ
ยาวยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลผลิต โดยสร้างแบรนด์ของตนเอง ให้อยู่บนมาตรฐาน GMP อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 1.4 โครงการฯ ควรสร้างระบบผลตอบแทนต่อการท าเกษตรให้สูงและยั่งยืนขึ้น เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้กับประชาชน การก าหนดแนวทางการตลาดและแนวทางในธุรกิจที่มารองรับผลผลิต ที่สร้างรายได้
จากธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยมีโครงการหลวงช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การพัฒนาพ้ืนที่สูงตาม
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แนวทางพระราชด าริโดยมีผู้ด าเนินการหลักเป็นเกษตรกรหรือธุรกิจภาคเอกชนที่ได้ประโยชน์จากผลผลิตจาก
พ้ืนที่สูงที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 1.5 โครงการฯ ควรสนับสนุนมีผู้น าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้
เรียนรู้ จากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีการติดตามยอมรับและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศภายในชุมชนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอก มีความ
ไว้วางใจ เกิดการยอมรับต่อผลงานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 

 1.6 โครงการฯ ควรจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือที่จะสามารถติดตาม และประเมินผลจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดท าขึ้นเช่นการร่วมมือกับเครือข่ายหรือ ทางสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือภาครัฐที่ให้
การส่งเสริมทางสาธารณสุข  

 1.7 โครงการฯ ควรมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเกี่ยวกับอุบัติภัยขึ้น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
สามารถบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และเพ่ือเป็นแหล่งกระจายข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆในรับมือกับอุบัติภัยร่วมกับ
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติได้จริงในการเตรียมพร้อมกับ
มือเกี่ยวกับอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตที่มั่นคงต่อไปในอนาคต 

 1.8 โครงการฯ ควรสร้างร่วมมือกับเครือข่ายความช่วยเหลือ จากสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ และ
เชื่อมโยงประชาชนในชุมชนเพ่ือเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์หรือโครงการต่าง ๆ ของโครงการหลวงโดยการ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยสภาพพ้ืนที่สูงมีความหลากหลายด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน หากมีการเชื่อมโยงน าความรู้และอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไปผสมผสานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในแต่ละแห่งโดยค านึงถึงหลักของ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง 

 1.9 หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการขนส่งสินค้าของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงทุกช่องทางได้อย่างครบวงจร 

 1.10 ภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ควรส่งเสริมเศรษฐกิจและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการน าเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์มาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยต่อไปในเรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง 

เพ่ือให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาและช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง ให้เกิดความ สมดุล มั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งในระดับตนเอง ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศต่อไป  

 2.2 ควรศึกษาการวิจัยแบบเจาะลึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตัวแทนชุมชน ผู้น าโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการหลวง กรมพัฒนาชุมชน 
และสถาบันวิจัยบนพ้ืนที่สูง และประชาชนที่ประสบกับปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ความยากจนจากการส ารวจข้อมูล
ของ จปฐ. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
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บนฐานความรู้ของโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สมดุลในทุกมิติและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน (2) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน  
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษา คือ ข้าราชการฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน จ านวน 15 คน และข้าราชการที่เคยรับราชการสังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุม
วัน จ านวน 15 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 30 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 9 คน              
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา นอกจากนี้ยังท าการวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับยอมรับนับถือ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะของงานที่ท าและความรับผิดชอบ และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ นโยบายและ            
การบริหารขององค์การ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต าแหน่งงาน ชีวิต
ส่วนตัวและค่าตอบแทนมีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน (2) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน คือ 1) จัดให้มีการเพ่ิม
ค่าครองชีพพิเศษ ค่าล่วงเวลาในการท างานและสวัสดิการเพ่ิมเติม อาทิ ค่าเช่าบ้าน หรือบ้านพักที่อยู่ใกล้กับ
ส านักงานเขต 2) พิจารณาแยกส่วนกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ออกจากฝ่ายปกครองเพ่ือ
เพ่ิมความก้าวหน้าให้กับข้าราชการ 3) จัดอบรมเกี่ยวกับบริบทงานภาพรวมของส านักงานเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในฝ่ายปกครองให้กับบุคลากรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ ทฤษฎีสองปัจจัย  การย้ายงาน  ข้าราชการฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตปทุมวัน  

                                                           
73ชื่อ-สกุลที่ปรึกษา สังกัด และ อีเมลที่ติดต่อได้ 
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Two-Factors Theory Affecting the Decision on Job Rotation of Administration Government 
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ABSTRACT 

 
 The main objectives of this study were (1) to study Two- Factors Theory affecting the 
decision on job rotation of administration government officers of Pathumwan District Office. (2) to 
suggest and purpose key recommendations for solving and preventing problems about job rotation 
of administration sections of the Pathumwan District Office. 
 This independent study is the qualitative research. The studied population were 15 
Administration Government Officers of Pathumwan District Office, and 15 in the past were 
Administration Government Officers of Pathumwan District Office, thus the total amount of 
population were 30 people. The research sampling of 9 interviewees were selected by using the 
purposive sampling technique. Data were collected by using a structured interview method. The 
content analysis method was used in order to analyze the study data. Relevant documents were 
additionally analyzed to support the research. 
 The research results showed that: (1) the Motivation factors affecting the decision on 
job rotation of administration government officers include achievement, recognition, advancement, 
work itself and responsibility. The Hygiene factors, policies and administration, supervision technical, 
interpersonal relationship, job position, personal life and salary also affect the decision making for 
job rotation of administration sections of the Pathumwan District Office. (2) In order to prevent and 
solve the problems of job rotation of administration sections of the Pathumwan District Office , the 
researcher proposes 3 recommendations that are 1)  Increasing the cost of living , overtime pay for 
work and additional benefits, such as renting a house or guesthouse near the Pathumwan District 
Office for Administration Government Officers.2)  Considering to separate general administrative 
group and public relations group from Administration Government Officers of Pathumwan District 
Office to increase the progress for government officers. 3) Providing training about context of 
Pathumwan District Office, especially in the Administrative Official for development the manager 
and staff to truly create knowledge and understanding. 

 
 
 
 
 
 
Keyword:  Two-Factors Theory, Job Rotation, Administration Government Official,  
                Pathumwan District Office 
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บทน ำ 
 กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิตและเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีส่วนราชการประกอบด้วย 16 ส านัก 1 ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและ 50 ส านักงานเขต ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงมี
ปริมาณที่มากและหลากหลายประเภท มีความยุ่งยากซับซ้อน จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและจ านวนเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งระยะเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 ส านักงาน
เขตปทุมวันซึ่งเป็น 1 ใน 50 ส านักงานเขตในการปกครองของกรุงเทพมหานครมีการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการใน
สังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน อยู่ตลอดเวลาในอัตราส่วนที่สูงมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายไป
ยังหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร การย้ายภายในส่วนราชการสังกัดส านักงานเขตปทุมวัน การย้ายระหว่าง
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และการลาออกซ่ึงระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 
2562) พบว่าการสูญเสียอัตราก าลังของข้าราชการจากทั้งหมด 16 อัตราในปี พ.ศ. 2559 มีข้าราชการย้าย 5 คน 
ลาออก 2 คน รวม 7 คน และมีข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น 8 คน ในปี พ.ศ. 2560 มีข้าราชการย้าย 3 คน และมี
ข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น 6 คน ในปี พ.ศ. 2561 มีข้าราชการย้าย 4 คน และมีข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น 9 คน ในปี 
พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) มีข้าราชการย้าย 3 คนและมีข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น6 คน จากความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุการย้ายของข้าราชการเป็นสาเหตุหลักใน
การสูญเสียอัตราก าลังของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ซึ่งการสูญเสียอัตราก าลัง
ข้าราชการในสังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ที่มีหน้าที่ใน 2 ส่วนหลักคือด้านการให้บริการประชาชนและ
ด้านการบริหารส านักงานนั้น จะท าให้มีประชาชนและภาคธุรกิจ จ านวนมากที่มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว เท่าที่ควร กับทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นภาระงานในส่วนของการสนับสนุนงานผู้บริหาร งาน
บริหารส านักงาน ตลอดจนงานพิธีการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งการเปิดรับสมัครข้าราชการใหม่นั้น ก็จะท าให้กรุงเทพมหานครจะต้องสูญเสียงบประมาณไปกับ
การด าเนินการและการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการใหม่แต่ละคนเป็นจ านวนมากพอสมควร ซึ่งหากสามารถ
ทราบสาเหตุและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการย้ายงานได้นั้นจะช่วยให้
กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณและเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไว้กับฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน ท าให้การบริการประชาชน การสนับสนุนงานผู้บริหาร ตลอดจนงานบริหารส านักงานของ
ส านักงานเขตปทุมวัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจค้นคว้าเพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ เพ่ือจะได้น าเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานได้               
โดยมีการทบทวนวรรณกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ที่ได้
อธิบายไว้ว่าในสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงขับเคลื่อนจะเท่ากับกับแรงต่อต้านเกิดเป็นสภาวะสมดุล แต่ในเวลาที่
ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลง แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดการปะทะกับแรง
ต่อต้าน หากแรงขับเคลื่อนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความส าเร็จแต่หากแรงต่อต้านมากกว่าการเปลี่ยนแปลงก็
จะไม่ส าเร็จ และทฤษฎีสองปัจจัย (Two-FactorTheory) ของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Ferderick Herzberg) ซึ่งได้
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของบุคลากรในองค์การนั้นประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างานซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความส าเร็จในการท างาน 2. การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ชื่นชมและได้รับความเชื่อถือในผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน                     
3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4. ลักษณะของงานที่ท า มีการท้าทายความสามารถ ไม่น่าเบื่อ เป็นงานที่มี

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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ความส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสมบูรณ์ 5. ความรับผิดชอบโดยมีความอิสระในการปฏบิัติงาน
สามารถจัดล าดับความส าคัญและงานที่ท าได้เอง และปัจจัยค้ ำจุนซึ่งเป็นปัจจัยที่ป้องกันความไม่พึงพอใจในการ
ท างานซึ่งประกอบไปด้วย 1. นโยบายและการบริหารขององค์การ การเปิดโอกาสของผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมีความเหมาะสม 2. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 4. ต าแหน่งงาน การได้มีทักษะที่เพ่ิมมากข้ึนในต าแหน่งวิชาชีพของตนเอง 5. ความมั่งคงในการ
ท างาน 6. ชีวิตส่วนตัว มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีครอบครัว
และสังคมที่ดี เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 7. สภาพการท างาน มีสภาพแวดล้อม ความสะดวกสบายของที่ท างาน 
ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ดี และ 8. ค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ก็ย่อมเกิดจาก
แรงสองแรงตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) คือ แรงขับเคลื่อนและแรงต่อต้าน และทฤษฎี
สองปัจจัยของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Ferderick Herzberg) ก็ได้อธิบายถึงปัจจัยในระดับบุคคลที่มีผลต่อการ
ท างานของบุคลากรในองค์การที่ท าให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในการท างานกับองค์การ ดังนั้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่
เป็นแรงขับเคลื่อนและแรงต่อต้านที่ส่งผลให้เกิดการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ใน
ระดับบุคคลผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะน าปัจจัยตามทฤษฎีสองปัจจัยมาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งผลการศึกษา
ที่ได้นอกจากจะท าให้ทราบถึงทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน แล้วยังจะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้แนวคิดตามทฤษฎีสองปัจจัย         
(Two-FactorTheory) ซึ่งเป็นทฤษฎีส าคัญในการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ ในบริบทขององค์การในประเทศไทยได้เพ่ิม
มากขึ้นตลอดจนสามารถน าไปเป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของ
ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันและเพ่ือเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจถึงปัจจัยและมูลเหตุ
แรงจูงใจในการสูญเสียอัตราก าลังของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป โดยม ี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมและวัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมาแล้ว  ผู้ศึกษาจึงเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังนี้ 

แนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 
1. ปัจจัยจูงใจ 
1) ความส าเร็จในการท างาน 
2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
3) ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่                  
การงาน 
4) ลักษณะของงานที่ท า 
5) ความรับผิดชอบ 
 

2. ปัจจัยค้ าจุน 
1) นโยบายและการบริหารขององค์การ 
2) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
4) ต าแหน่งงาน 
5  (ความมั่นคงในการท างาน  
6  (ชีวิตส่วนตัว   7   (สภาพการท างาน  
8  (ค่าตอบแทน  

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ประกอบด้วยขอบเขต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านประชากร และด้านระยะเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจและค้ าจุนตามทฤษฎีสองปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
 2.ขอบเขตด้านประชากร เลือกหน่วยงานกรณีศึกษาคือ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) ท าการเก็บข้อมูลโดยแยกเก็บจาก 3 มุมมอง มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9 คน 
 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ                 
ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บข้อมูลการย้ายงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ. 
2559 – 2562 และในการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บในช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2562 และท าการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9 คน ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม -           
18 กรกฎาคม 2562 
 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันจ านวน 15 คน และ
ข้าราชการที่เคยรับราชการสังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 จ านวน 15 คน                 
รวมประชากรทั้งสิ้น 30 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสามฝ่าย ท าการเก็บข้อมูล
โดยแยกเก็บจาก 3 มุมมองโดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 
 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าราชการที่เคยรับราชการสังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน และย้ายงานในชว่ง
ปี พ.ศ. 2559 - 2562 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นตัวแทนในมุมมองของข้าราชการที่ย้ายงาน 

ผลลัพธท์ี่ได้จากการศึกษา 

1. การตัดสนิใจในการย้ายงานของ

ข้าราชการ ฝา่ยปกครอง ส านักงานเขต

ปทุมวันกรงุเทพมหานคร 

2.แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การยา้ยงานของข้าราชการ                

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  
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 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน หัวหน้ากลุ่มงาน                 
บริหารทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนในมุมมองของผู้บังคับบัญชาในระดับต้นและเจ้าหน้าที่ที่ท า
หน้าทีด่้านทรัพยากรบุคคล 
 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน จ านวน 3 คนซึ่งเป็นตัวแทนในมุมมอง
ของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันในปัจจุบัน 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์               
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม 2 
ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้ าจุน ตามทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของเฟรดเดอร์ริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน โดยข้อค าถามในแต่ละข้อจะเป็นไป
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยจ านวนค าถาม 9 ข้อโดยมีการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (Validity) ของเครื่องมือที่ใช้
เกบ็ข้อมูลและมีผลการตรวจสอบ พบว่าค าถามในแบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่า IOC 
= 0.82 ซึ่งถือว่ามีค่าเกิน 0.50 จึงสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยัแล้วน ามา
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 2 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่แยกประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจัยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3 น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปพรรณนา 
 

ผลกำรวิจัย 
 ผลกำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) 
 จากที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากค าสั่งกรุงเทพมหานครและค าสั่งส านักงานเขตปทุมวันเรื่องย้ายข้าราชการ
สังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ถึง
เดือนมิถุนายน 2562) พบว่ามีข้าราชการที่ย้ายงานจ านวน 15 คน เป็นการย้ายงานไปสังกัดยังหน่วยงานนอกสังกัด
ส านักงานเขตปทุมวันจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 73.33 เป็นการย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนสังกัดส านักงานเขต
ปทุมวันจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เป็นเพศชายร้อยละ 40 เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 30-40 ปี สมรสแล้วมากถึงร้อยละ 60 และจากข้อมูลหนังสือขอย้ายของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงาน
เขตปทุมวัน พบว่ามีเหตุผลหลัก ในการขอย้าย คือเพ่ือสะดวกในการเดินทางในการมาปฏิบัติงานเพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเองตามล าดับ ซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการย้ายงานที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กในปัจจัยค้ าจุนที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน และชีวิตส่วนตัว  
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ผลกำรวิจัยสนำม (Field research) 
 จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และน ามาวิเคราะห์ตามแนวทางการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัย สามารถสรุปได้ว่า 

1.ทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝา่ยปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
  1.1 ปัจจัยจงูใจ ที่เปน็องค์ประกอบที่มีแล้วจะกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการท างาน 
 การวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ                 

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 
 1) ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต

ปทุมวัน อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่เสมอภาคเนื่องจากฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน มี
ต าแหน่งที่หลากหลายซึ่งหากจะเติบโตเป็นระดับช านาญการพิเศษก็จะต้องเปลี่ยนต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานปกครอง 
เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษและต้องมีวุฒิการศึกษาและ
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ ต้องย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 

 2) ความส าเร็จในการท างานของการปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน อยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างที่จะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลายด้าน 
  3) การได้รับการยอมรับนับถือหรือชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานของข้าราชการ             
ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ค่อยได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและ                 
เพ่ือนร่วมงานเท่าที่ควร 
  4) ลักษณะของงานที่ท าของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันจะเป็นงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งมีความหลากหลายไปตามต าแหน่ง และผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังเห็นว่างานที่ได้รับ
มอบหมายยังไม่ค่อยมีความท้าทายมากนัก งานมีจ านวนมากท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและนอกจากงาน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้วยังต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของใครโดยเฉพาะท าให้
เหนื่อยล้าและท้อแท้ในการปฏิบัติงาน 
  5) ความรับผิดชอบในงานที่ท าของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา แต่ก็มีบางส่วนที่ยังเห็นว่าได้ให้รายละเอียด
เพ่ิมเติมว่าในบางครั้งมีปริมาณงานที่ต้องด าเนินการเข้ามาพร้อมกันท าให้ยากต่อการจัดล าดับก่อนหลังและยังต้อง
รับผิดชอบงานที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของใครโดยเฉพาะท าให้เหนื่อยล้าและท้อแท้ในการปฏิบัติงาน 

  1.2 ปัจจัยค้ าจุน ที่เป็นองค์ประกอบที่มีแล้วจะป้องกันความไม่พึงพอใจในการท างาน 
 การวิจัยพบว่าปัจจัยค้ าจุนที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ               

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 
1) ค่าตอบแทน ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน             

ไม่เพียงพอและไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากพ้ืนที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและมีค่าครองชีพที่สูงในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังมีภารกิจต่างๆที่ต้องมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาแต่อย่างใด 

2) ชีวิตส่วนตัวขณะรับราชการที่ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่               
มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด พักอาศัยโดยเช่าหอพักโดยออกค่าใช้จ่ายจากเงินส่วนตัวและไกลจากท่ีท างานใช้เวลา
เดินทางพอสมควร เนื่องจากที่พักแถวที่ท างานมีราคาที่ค่อนข้างสูง และพักอาศัยอยู่คนเดียว ครอบครัวพักอาศัยอยู่
ต่างจังหวัด 
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3) นโยบายและการบริหารขององค์การ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมีข้อจ ากัดในเรื่องของอัตราก าลัง
เนื่องจากฝ่ายปกครอง มีหน้าที่เปรียบเสมือนฝ่ายเลขานุการของส านักงานเขตจึงมีภารกิจที่หลากหลายและมักจะ
ได้รับมอบหมายภารกิจที่ไม่อยู่ในอ านาจของฝ่ายใดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองอยู่เสมอๆ  

4) ต าแหน่งงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ได้มีทักษะที่เพ่ิมมากขึ้นใน
ต าแหน่งวิชาชีพของตนเองจากการปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน แต่การได้รับการฝึกอบรมใน
ช่วงแรกของการบรรจุเข้ารับราชการเพ่ือเพ่ิมทักษะในวิชาชีพยังค่อนข้างน้อย 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันเห็นว่า
ความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงานในฝ่ายปกครองอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานฝ่าย
อ่ืนๆ ขึ้นอยู่ว่าบุคคลเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อฝ่ายปกครองซึ่งในบางครั้งก็มีการกระทบกระทั้งกันบ้างในความ
คิดเห็นและการประสานงานกับฝ่ายอ่ืนในส านักงานเขตท าให้ในบางครั้งงานไม่ราบรื่น และเกิดอุปสรรคที่ต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และเกิดความกดดันบ่อยครั้ง 
  6) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ขึ้นอยู่
กับทัศนคติของผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยหากผู้บริหารมีความเข้าใจในเนื้องานของฝ่ายปกครอง แต่ผู้บังคับบัญชา            
ส่วนใหญ่มักจะมอบหมายภารกิจที่ไม่ได้ก าหนดว่าเป็นของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและภารกิจส่วนรวมให้กับ                    
ฝ่ายปกครองอยู่เสมอๆ ท าให้ข้าราชการฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบภาระงาน ที่เพ่ิมมากขึ้น 
  การวิจัยพบว่าปัจจัยค้ าจุนที่เป็นแรงต้านในเกิดการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่าย
ปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 
  1) ความมั่นคงในการท างาน เห็นว่าการรับราชการที่ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน มีความ
มั่นคงสามารถยึดถือเป็นอาชีพได้ 
  2) สภาพการท างาน เนื่องจากส านักงานเขตปทุมวันในปัจจุบันเป็นอาคารเช่าแต่มีการแบ่งสัดส่วน
อย่างชัดเจนจึงมีความสะดวกสบายในด้านการให้บริการประชาชน สถานที่ท างานพอสมควร และมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ 
 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากผลการศึกษา จะพบว่า ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้าย
งานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน นั้นปัจจัยจูงใจได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับ
ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะของงานที่ท าและความรับผิดชอบ และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ 
นโยบายและการบริหารขององค์การ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต าแหน่งงาน 
ชีวิตส่วนตัวและค่าตอบแทน มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
และเมื่อน ามาประกอบกับผลการวิจัยเอกสารที่พบว่ามีเหตุผลหลักในการขอย้าย คือเพ่ือสะดวกในการเดินทางในการ
มาปฏิบัติงาน เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเองตามล าดับ ซึ่งอาจสามารถกล่าว
โดยสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ผลักดันในการตัดสินใจย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน เป็น
ปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยค้ าจุนที่เป็นองค์ประกอบที่ป้องกันความไม่พึงพอใจในการท างาน มากกว่าปัจจัยจูงใจที่เป็น
องค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดความพอใจในการท างาน ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกับแนวทางในป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงาน

เขตปทุมวัน มีดังต่อไปนี้ 
1 วิธีการแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
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 1.1 ประเด็นความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ท าและความรับผิดชอบในงานที่ท าของ               
การปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร               
ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องรับภาระงานที่มากและ                 
หลากหลายด้าน ให้สามารถมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็นและมีการเพ่ิมค่าล่วงเวลาส าหรับการ
ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในส่วนของการด าเนินการในส่วนดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของส านักงานเขตปทุมวันที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
กับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป 

 1.2 การได้รับการยอมรับนับถือหรือชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานของข้าราชการ              
ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ที่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน                         
อยู่บ้างบางส่วนนั้น ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยในประเด็นนี้ให้มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  

 1.3 ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต
ปทุมวัน อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่เสมอภาค ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) 
พิจารณาแยกกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ออกจากฝ่ายปกครอง เนื่องจากเนื้องานที่แท้จริงของ 
2 กลุ่มงานข้างต้นกับกลุ่มงานปกครองมีลักษณะที่แตกต่างกัน ท าให้ข้าราชการมีโอกาสก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้นเป็นการ
เพ่ิมปัจจัยจูงใจที่มีผลท าให้ข้าราชการเกิดความพ่ึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 2) 
แก้ไขต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นต าแหน่งใดก็ได้ที่มีในฝ่ายปกครองที่เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ หรือก าหนดให้มีต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษที่ไม่ได้มีต าแหน่งทางบริหารในฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน ดังที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ส านักงาน ก.ก. ได้ก าหนดไว้ดังเช่นที่มีในส านัก
การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น อันเป็นปัจจัยจูงใจที่มีผลท าให้ข้าราชการเกิดความพ่ึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กประการหนึ่งซึ่งในส่วนของการด าเนินการในส่วนดังกล่าวทั้ง 2 ข้อ นั้นเป็น
หน้าที่ของ ส านักงานเขตปทุมวันที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบกับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป 
 1.4 ประเด็นนโยบายและการบริหารขององค์การ ประเด็นการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประเด็นต าแหน่งงาน ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์บางส่วนยังเห็นว่ายังไม่ค่อยเหมาะสม และ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานฝ่ายอ่ืนๆ ขึ้นอยู่ว่าบุคคลเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อฝ่ายปกครอง 
ตลอดจนโอกาสในการรับการอบรมในวิชาชีพของตนเองเมื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้นมีน้อย ขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้               
1) ให้ผู้บริหารของส านักงานเขตปทุมวันตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ในสังกัดส านักงานเขตปทุมวัน เน้นศึกษาบริบทและปริมาณงานในหน้าที่ของส านักงานเขตปทุมวันและฝ่ายต่างๆ 
เนื่องจากพ้ืนที่เขตปทุมวันเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และมีปริมาณที่ค่อนข้างหลากหลายเพ่ือจะ
ได้มอบหมายงานให้เหมาะสมตรงตามบริบทของฝ่ายต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมากที่สุด 2) เสนอแนะให้มีการ
จัดอบรมผู้บริหารระดับส านักงานเขต อาทิ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับ
สภาพงานโดยรวมของส านักงานเขตและฝ่ายต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของงานในภาพรวมก่อนเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ และให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ส าหรับงานในหน้าที่ของตนเองและงานในภาพรวม
ของส านักงานเขตซึ่งในส่วนของการด าเนินการในส่วนดังกล่าว นั้นเป็นหน้าที่ของส านักงานเขตปทุมวันที่จะต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบกับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป 

 1.5 ประเด็นค่าตอบแทน และประเด็นชีวิตส่วนตัวขณะรับราชการที่ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต
ปทุมวัน ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด พักอาศัยโดยเช่าหอพักโดยออกค่าใช้จ่ายจากเงินส่วนตวั
และไกลจากที่ท างานใช้เวลาเดินทางพอสมควร เนื่องจากที่พักแถวที่ท างานมีราคาที่ค่อนข้างสูง พักอาศัยอยู่คนเดียว 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

306 
 

ครอบครัวพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด และค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงาน
ปทุมวัน ไม่เพียงพอเหมาะสมเนื่องจากพ้ืนที่เขตปทุมวันเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจและมีค่าครองชีพที่สูงในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน อีกทั้งยังมีภารกิจต่างๆที่ต้องมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาแต่อย่างใด นั้น ขอ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าว เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน ค่าใช้จ่ายและภาระ
ทางครอบครัวของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ตามความเห็นที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) เพ่ิม
เงินเพ่ิมพิเศษ หรือค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจให้กับข้าราชการสังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หรือ 2) จัดหาที่พักอาศัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตปทุมวันที่อยู่
ใกล้กับส านักงานเขต หรือ 3) ให้ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตปทุมวันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่นเดียวกับ
ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอ่ืน ซึ่งในส่วนของการด าเนินการในส่วนดังกล่าวในข้อที่ 1-2 นั้นเป็นหน้าที่ของส านักงาน
เขตปทุมวันที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบกับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไปและในส่วนของข้อที่ 3 นั้น
กรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาด าเนินการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้กฎหมายต่อไป 

2  มาตรการป้องกันในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน 
  เนื่องจากการผลการวิจัยเอกสารประกอบกับผลการวิจัยภาคสนาม ที่ได้กล่ าวมาข้างต้นพบว่า

ข้าราชการที่ย้ายงานนั้นอยู่ในช่วงอายุงาน 1-5 ปีเป็นหลัก จึงขอเสนอแนะมาตรการป้องกันโดยอาศัยความสัมพันธ์
อย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มตามแนวคิดของเอลตัน เมโย ที่ส านักงานเขตปทุมวันสามารถด าเนินการได้เองโดยให้
ผู้บริหารส านักงานเขตปทุมวันมอบหมายนโยบายและด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การให้มีความเอาใจใส่และ
เข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นปัจจัยค้ าจุน ที่เป็นองค์ประกอบที่ป้องกันความไม่พึงพอใจในการท างานของ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กประการหนึ่ง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต 
 1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองส านักงานเขตปทุมวัน หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการและอดีตข้าราชการที่ย้ายงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2562                          
สังกัดฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน จ านวน 9 คน การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น ดังนั้นจึง
ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างที่สังกัดฝ่าย
ปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน ในการให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เพ่ิมขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง 
ส านักงานเขตปทุมวัน ซึ่งสามารถสะท้อนภาพรวมของการศึกษาประชากรได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2  เนื่องจากประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต              
ปทุมวัน นั้นส่วนใหญ่จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีที่มาจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตปทุมวันและเรื่องค่าตอบแทน การวิจัยครั้งต่อไปจึงเห็นควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตปทุมวันที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวันและ
เน้นในประเด็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตปทุมวัน จะท าให้ทราบถึงสาเหตุของ
ปัญหาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการย้ายงานที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร        
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษา
ระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 62 (2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 62 และ (3) เพ่ือ
ศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 62 

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบส ารวจ เก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม จ านวน 400 
ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มธรรมดา กลุ่มตัวอย่างมีเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่มีความเข้าใจ
ใกล้เคียงกัน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างนั้นมี 3 ระดับ คือระดับต่ า ปานกลาง และสูง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่มี มีเพศ  ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และแหล่งความรู้  การติดตามข่าวสารทางการเมือง และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน  และอุปสรรคปัญหาในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองคือ นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองและมีทัศนคติ ที่ดีและไม่ดี ใน
กระบวนการทางการเมือง  

ทั้งนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจะต้องประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษา ควรร่วมมือกันในการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

309 
 

ที่ปรึกษา: นายวสันต์  ปวนปันวงศ์  สังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม Email: reddevil_small@hotmail.com 
The understanding of students in Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok 

province about voting in a general election of member of parliament in 2019 
 

Ms.Jetsadaporn Rattana Ms. Nadthamon Kaewkong  
Mr.Nutthakit Wattanawanit Mr. Sittichai Meebut and Mr.Saree Srites  

Pibulsongkram Rajabhat University 
Email address: sittichai99592@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
This research's objective is to study of understanding of students in Pibulsongkram 

Rajabhat University, Phlai Chumphon, Muang district, Phitsanulok about voting in a general 
election of member of parliament in 2019 that separates as these three topics; 1) To study 
an understanding level of students in Pibulsongkram Rajabhat University, Phlai Chumphon, 
Muang district, Phitsanulok for going to the polls in 2019. 2) To study an understanding of 
students in Pibulsongkram Rajabhat University, Phlai Chumphon, Muang district, Phitsanulok 
for going to the polls in 2019. 3) To study data source of receiving the news of students in 
Pibulsongkram Rajabhat University, Phlai Chumphon, Muang district, Phitsanulok for going to 
the polls in 2019. 

The researcher uses the methods of survey and data collection with 400 papers of 
questionaire by general sampling in both of students with understanding of election and 
students without understanding of election as well as their political participation are ranked 
in 3 levels as low, moderate and high featuring sex, degree, faculty, and knowledge source of 
following political news.The results of study indicate that the different understanding of 
election will affect to different political participation. The obstacle and problem of political 
participation are the students' shortages of political knowledge and understanding including 
good and bad attitudes against political process. 

The writer's opinion is that practically taking an action for results comprises students' 
election participation and students' collaboration of buliding a good awareness in political 
participation. These factors are a good start for developing a future Thai politics. 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Member of Parliament, Election, Pibulsongkram Rajabhat University 
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Mr. Wasan Puanpanwong  Email address: reddevil_small@hotmail.com  

บทน ำ 
            นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีผลท าให้สยามเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองอีกครั้งไปเป็นรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่เกิดขึ้นจากคณะ
นายทหารและพลเรือนที่รวมตัวกัน ที่เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" โดยมีผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัตินี้จึงท าให้
ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก ภายหลังในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จึงได้มีการขอพระราชทาน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองประเทศไทย ฉบับปีพ.ศ. 2475 ซึ่งมีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญ แต่เรียกว่า
พระราชบัญญัติ ซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ .ศ. 2560 ในมาตรา 258 บัญญัติว่า              
“ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวม
ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  ให้การ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ 2560 : มาตรา 258, น.77-80) 
 จากบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญข้างต้นจะมองเห็นว่ารัฐต้องมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการสร้างแนวทางให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชน
สามารถที่จะเข้าถึงหลักสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องที่สุดโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นๆ        
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือได้ว่าเป็นการปกครองที่ดีที่ทั่วโลกยอมรับค าว่าประชาธิปไตยมี
ความหมายทั้งในรูปแบบการปกครองและปรัชญาในการด ารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ ในแง่การปกครองมุ่งถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่จะเข้าร่วมนโยบายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีสิทธิ
อ านาจและโอกาสที่จะเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ ในแง่ส่วนปรัชญาของสังคมมนุษย์ในแบบของ
ประชาธิปไตยที่ยึดถืออุดมคติและหลักการบางประการที่ก าหนดแบบแผนแห่งพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ใน
สังคม ในกิจการทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลที่เ กิดขึ้นในระบอบนี้จะเป็นเสมือน
เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนได้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ นั่นคือ ความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศ
(ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559, น.91-92) 
            การที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้มีเสถียรภาพเท่าเทียมกันและมีความมั่นคงได้นั้นต้องขึ้นกับ
ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขต่างๆและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเมืองตลอดไปถึงการสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่าง
แท้จริง กระบวนการมีส่วนร่วมของการเมืองของประชาชนเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งช่วย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2475
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ให้การขับเคลื่อนประชาธิปไตยเดินหน้าไปอย่างถูกจุดและเหมาะสม แม้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจะไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด แต่ประชาชนเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับค าถาม
หรือปัญหาที่ได้น าเสนอทางเลือก เพ่ือที่จะได้รับพิจารณาจากรัฐบาลและมีการประเมินผล ปรับปรุงเพ่ือที่จะ
ได้รับการด าเนินการต่อไป สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ประสาทวิชาความรู้ และทักษะทางด้านต่างๆ แก่
นักศึกษา ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาอีก
ด้วยวิธีที่จะให้เป็นประชาธิปไตย จึงไม่เพียงที่จะให้แต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว แต่ยังให้ประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองควบคู่กันไป จึงท าให้เยาวชนเป็นต้นกล้าใหม่ที่จะเติบโตและมีความเข้มแข็งเป็น
พลเมืองตามวิถีระบอบประชาธิปไตย (ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559 , น.92)                                    
          การเลือกตั้งปี2562 จึงเป็นกระบวนการรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องเลือกตั้งตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 
2560 เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ ด้วยการให้นักศึกษาที่เป็นประชาชนคน
หนึ่งในประเทศที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องจากในการ
เลือกตั้งปี 2562 เป็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ ที่ท าให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย
อย่างแท้จริง ที่เรียกกันว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม จะจูงใจให้ประชาชนและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาเลือกตั้งมากขึ้น และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษาหลายคน
มหาวิทยาลัย เพราะเป็นการตัดสินใจเลือกได้เพียงบัตรเดียวที่ส่งผลให้ได้ทั้งคนและพรรคที่ต้องการ (ส านักงาน
วิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561, น.7) 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัด
พิษณุโลก และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ โดยมีนักศึกษา
จ านวนมากที่มีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปให้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 และศึกษาถึง
ความเข้าใจถึงการเลือกตั้งที่ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความส าคัญ
ต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยหรือไม่อย่างไร  
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
        (1) เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 
        (2) เพ่ือศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 
        (3) เพ่ือศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุม
พล  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562 
3. เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ 
          การศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้
แบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มาอธิบายในเรื่องของ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
โดยแบ่งวิธีการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิ การไป
เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. สร้างเครื่องมือโดยการวิจัยฉบับนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งน า
ข้อมูลเชิงเอกสารมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการตรวจสอบรายการ 
(Check Lists ) มีจ านวน 8 ข้อ ดังนี้  

 เพศ  
 ชั้นปี  
 ศาสนา  
 คณะที่ศึกษา  
 รายได้ต่อเดือน  
 แหล่งที่มาของรายได้   
 แหล่งที่มาของความรู้  
 ภูมิล าเนา 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2562  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีลักษณะแบบปลายปิด (Closed-Ended Questionnaires) 
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ ตามวิธีคิดของ Likert’s Rating Scale (ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
,2558) มีจ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 

 การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ 
 นักบวช ภิกษุและสามเณร ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
 ผู้ที่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง 
 ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทาง

ราชการไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว 
 ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียงลงคะแนน คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 14.00 
 หากท่านจะไปเลือกตั้งในเขตไหน ท่านต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้น

ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 การเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
 หากท่านมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ท่านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่อ าเภอ

ภายใน 7 วัน 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี2562  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมีลักษณะปลายปิด (Closed-Ended 
Questionnaires) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert’s Scale (ณฐวัฒน์ คณารัก
สมบัติ, 2558) มีจ านวน 5 ข้อ ดังนี้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาก
น้อยแค่ไหนนโยบายของพรรคการเมืองมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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 นักศึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน 
 การเลือกตั้งปี 2562 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่ 
 ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
         3. การเก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะละ 57 
คน จ านวน 400 ชุด รวมทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้ 

 คณะครุศาสตร์       
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คณะวิทยาการจัดการ 
 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

         4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดย
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และค่าร้อยละ 
(Percentie) 
         5. สรุปผลและเขียนรายงาน   
4.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) จ านวน 400 ชุด โดยคณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล ดังนี้ 
          1. ท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขอความอนุเคราะห์
แจกแบบสอบถามนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ทุกคณะ 
          2. แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามระหว่างช่วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
          3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กับมาจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
5. ผลกำรศึกษำ 

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเก่ียวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 
การศึกษาระดับความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี  2562 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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จากกราฟ ระดับความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 
3.95 ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดย
รายละเอียดพบว่า ค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาก
ที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ นักศึกษาให้ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน(ค่าเฉลี่ย 4.06) 
การเลือกตั้งปี 2562 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่ (ค่าเฉลี่ย 4.01 ) ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้
นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.99 ) นโยบายของพรรคการเมืองมี
ความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจใจการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.89 ) และนักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.63 ) ตามล าดับ 

5.2 ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 
การศึกษาความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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จากกราฟ ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 1.74 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยพบค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาใน
ระดับมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ 
(ค่าเฉลี่ย 1.96) ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นในของทางราชการไป
แสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่อยเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.95) การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว 
(ค่าเฉลี่ย 1.94) หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 1.92) ในการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ (ค่าเฉลี่ย 1.86) หากท่านมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ท่านจะต้องแจ้งต่อนาย
ทะเบียนที่อ าเภอภายใน 7 วัน (ค่าเฉลี่ย 1.81) ท่านจะไปเลือกตั้งในเขตไหน ท่านต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้น ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.8) 
นักบวช ภิกษุและสามเณร ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ค่าเฉลี่ย 1.46) ผู้ที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.44) ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียง
คะแนนคือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.(ค่าเฉลี่ย 1.29) ตามล าดับ 

5.3 แหล่งท่ีมำของควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 
การศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการไปใช้

สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากกราฟ แหล่งที่มาของความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาจ านวนทั้งหมด 
400 คน โดยนักศึกษาได้เลือกแหล่งที่มาของความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองที่คิดว่า
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากท่ีสุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนมีนักศึกษา
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กรำฟแสดงจ ำนวนร้อยละของแหล่งข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำมท่ีมีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี 2562 

ร้อยละ
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เลือกจ านวนทั้งสิ้น 281 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.3)  โทรทัศน์มีนักศึกษาเลือกจ านวนทั้งสิ้น 99 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 24.8) อินเทอร์เน็ตมีนักศึกษาเลือกจ านวนทั้งสิ้น 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.3) ประสบการณ์มีนักศึกษา
เลือกจ านวนทั้งสิ้น 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.5) และวิทยุกับอื่นๆ ไม่มีนักศึกษาเลือกตอบ ตามล าดับ 
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

6.1 ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ         
การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 
3.59) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสนใจในเรื่องของ
การเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นหน้าที่ส าคัญของพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะ
สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการที่ประชาชน จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการเลือกตั้ง จึงท าให้เห็นว่า
ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมืองนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล
นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายปรายถกเถียงปัญหาทางการ
เมือง เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาใช้ในการอภิปรายผลถึง
ระดับความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางการเมือง 
เช่น การเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายปรายถกเถียงปัญหาทางการเมือง เป็นต้น 
และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง โดยที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ กติกา หรือข้อบังคับในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และตาม
พระราชบัญญัติแห่งกฎหมายการเลือกตั้ง ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกตั้ง  รวมถึง
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  นอกจากนี้ผลการศึกษายังสื่อไปถึงการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมือง โดยการที่
นักศึกษาหรือประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยเฉพาะการ
เลือกตั้งมากขึ้นจะสามารถท าให้ประชาธิปไตยและระบบการเมืองพัฒนาขึ้นได้ เนื่องจากว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับความเป็น
ประชาธิปไตยสูงหรือต่ าจะต้องพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูงสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางการเมือง และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล (2550, น.117) ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเจตนารมณ์ของธรรมนูญที่ต้องการให้การเมืองเป็นของ
พลเมือง และงานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะให้ความ
สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
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6.2 ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ           
การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562  วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.74) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเข้าใจ
ในเรื่องของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากว่าในการท า
แบบสอบถามมีทั้งนักศึกษาที่อ่านค าถามแล้วคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือท าแบบสอบถามและนักศึกษาที่ไม่อ่าน
ค าถามหรืออ่านแบบผ่านๆแล้วท าแบบสอบถาม(กาดิ่งลงมาแบบมั่วๆ)อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
แบบสอบถามที่ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการคิดขึ้นมาอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
ได้ทั้งหมด จากผลการศึกษาได้มีความสอดคล้องกับหลักแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย
พบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งบวกกับประสบการณ์ในการไปให้สิทธิเลือกตั้งของ
นักศึกษายังน้อยเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษา จึงท าให้นักศึกษายังขาดความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่มาก จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เข้าใจในมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้กับนักศึกษา รวมถึงความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือให้การเมืองมีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ย่อมต้องอยู่กับการพัฒนาการเมืองก็เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นส าคัญ จึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการพัฒนา
การเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมได้อย่างแข็งขัน  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการที่นักศึกษาหรือประชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีแนวโน้มที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจาก ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในประเทศทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน โดยถ้า
ประชาชนในประเทศมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกุล ชิ้นฟัก และคณะ(2554, น.89) โดยพบว่าความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมืองนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ  
เนื่องจากว่าในการที่ประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเลือกผู้แทนให้ตรงตามความต้องการของตนเองนั้น
ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายและข้อก าหนดในการเลือกตั้ง เข้าใจนโยบายที่
นักการเมืองแต่ละพรรคใช้ในการหาเสียง เป็นต้น และผลการศึกษาวิจัยยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มานพ เข็มเมือง (2557, น.94) ในเรื่องของการที่ประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มี
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

6.3 แหล่งที่มำของข้อมูลในกำรรับรู้ข่ำวสำรในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ 
การศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พบว่ามาจากการศึกษาเล่าเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจในเรื่อง
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การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งแหล่งความรู้ที่ได้นั้นมาจากการศึกษาเล่าเรียน แสดงในเห็นว่าการเรียนการสอนนั้น
เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี 2562 ในประเด็นศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามโดยจากการที่นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านแหล่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจะเป็นตัวกระตุ้น
ส าคัญที่ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทยว่าพัฒนาขึ้นหรือถอยลงเนื่องจากการ
บริหารงานของรัฐบาลที่มาจากการท ารัฐประหารท าให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ าลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแย่ลง
กว่าเดิมและสิ่งเหล่านี้ท าให้คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมาก 

ผลจากการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของไทยท าให้นักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภวัธ มีบุญ(2554,น.78) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่ า โดยที่เพศและสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในประเด็น
เกี่ยวกับความเข้าใจในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม อยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว แต่ในส่วนของงานวิจัยของศุภวัธ  มี
บุญธรรม จะเป็นเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยนี้คือแนวคิดระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้มีความเป็น
ประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
ความเป็นประชาธิปไตยจะสูงหรือต่ าย่อมขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นส าคัญ 
7. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
          (1) ผลการวิจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษา เพศ ระดับชั้นปี ศาสนา คณะ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 
แหล่งที่มาของความรู้และภูมิล าเนา ท าให้เห็นความแตกต่างของสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา 

(2) ผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2562
ของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก นั้นท าให้เห็น
ถึงการตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายถึง
ความต้องการของนักศึกษาในแต่ละคณะ จึงจะท าให้เกิดประสิทธิผล 

(3) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท เกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก ท าให้เห็นถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์และการ
วางแผนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของนักศึกษาได้ชัดเจนมากข้ึน 

(4) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่  1 -4 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก เกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร         
ปี 2562 ท าให้สามารถเลือกสรรวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
ผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

(5) ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือที่จะทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย
ที่มีผลให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของประชาชน 
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บทคัดย่อ 
 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐในประเทศต่าง ๆ แต่ทว่าประสิทธิผลของการใช้ระบบดังกล่าวยังคงเป็นที่กังขา ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์อภิมานผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 34 ชิ้น จาก 18 ประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย) ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 
ค.ศ. 1987 ถึง 2017 และพบว่า ในภาพรวม ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แต่ขนาดความสัมพันธ์ 
(effect size [ES]) ของตัวแปรทั้งสองกลับมีขนาดที่เล็ก (ES = .26, [95%CI = .15, .36]) การวิเคราะห์พหุ
ระดับแบบ 3 ระดับ พบว่า ในระดับบุคคล ประสิทธิผลของการใช้ระบบดังกล่าวในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับองค์การ หากบูรณาการการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานร่วมกับแนวปฏิบัติ HR ที่ดีด้านอ่ืน ๆ ภายใต้ระบบ strategic HRM ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการเพ่ิมผลผลิตในการท างาน
ของพนักงาน ในระดับประเทศ ผู้วิจัยพบว่า ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ในตอนท้าย ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียน
จากผลการศึกษานี้และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐไทยให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 
 Pay-for-performance has been widely used in public and private organizations to 
motivate employees to enhance their effort and performance, though its effectiveness is still 
skeptical. The author performed a meta-analysis of 38 studies reporting an association 
between the use of PFP and employee productivity in 18 countries (except Thailand) 
published from 1987 to 2017. Overall, the author found a positive association between PFP 
and EP, although the effect size (ES) was miniscule (ES = .26, [95%CI = .15, .36]). Three-level 
multilevel analysis, used to examine the influence of moderator variables at the individual, 
organizational, and country levels on the PFP-EP association, revealed that at the individual 
level, there was no statistical difference between workplace sectors regarding the PFP-EP 
association. At the organizational level, a positive association between PFP and EP was found 
in studies for which PFP was embedded in strategic human resource management (SHRM). At 
the country level, national work values, especially the national performance-oriented value, 
can influence the success or failure of the use of pay-for-performance to enhance employee 
productivity. Lastly, the author discussed how these research findings can be used to improve 
the effectiveness of the pay-for-performance practices in the Thai public sector.  
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บทน ำ 
 วิธีจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การและ/หรือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้
ออกเป็นสองวิธี คือ (1) การจูงใจจากภายในตัวพนักงานเอง ( intrinsic motivation) เช่น การก าหนด
เป้าหมายให้แก่ตนเอง (self-determination) ความสามารถในการควบคุมตนเอง ( internal control) หรือ
การตระหนักรู้ในสมรรถนะของตนเอง (sense of competency) และ (2) การจูงใจจากภายนอก (extrinsic 
motivation) เช่น  เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส และรางวัลพิเศษต่าง ๆ (Deci & Ryan, 1985) การจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงาน (pay-for-performance [PFP]) คือหนึ่งในกลยุทธ์การจูงใจจากภายนอกที่ได้ถูก
น ามาใช้ในองค์การภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศ ด้วยมุ่งหวังที่จะจูงใจให้พนักงาน
อุทิศก าลังและความสามารถเพ่ือส่งมอบผลการปฏิบัติตามที่องค์การได้ตั้งเป้าไว้ (Herzberg, 1968)  
 จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้มีนักวิจัยจ านวนหนึ่งที่ได้ศึกษาประสิทธิผล (effectiveness) ของการใช้ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่มีต่อการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นก็ได้รายงาน
ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องต้องกัน กล่าวคือ มีผลการวิจัยจ านวนหนึ่งที่รายงานว่า การจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงเพ่ิมระดับความผูกพันใน
องค์การของพนักงาน (เช่น Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw, & Rich, 2010; Williams, McDaniel, & 
Nguyen, 2006) แต่ก็มีงานวิจัยอีกจ านวนหนึ่งที่พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับการ
เพ่ิมผลการปฏิบัติงาน (เช่น Pearce, Stevenson, & Perry, 1985) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่
รายงานว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อตัวพนักงาน ดังเช่น การลด
ระดับความสนุกในการท างาน (work enjoyment) รวมถึงการลดระดับสมรรถนะในการท างาน (work 
competency) (Eisenberger, Rhoades, & Cameron, 1999; Ryan & Deci, 2000)    
 และแม้ว่าในอดีตจะมีการวิเคราะห์อภิมานเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานและการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่บ้าง ผู้วิจัยกลับพบว่ า งานวิจัยอภิมานเหล่านั้นยังมี
ข้อจ ากัด โดยเฉพาะการก าหนดขอบเขตของการศึกษาที่เน้นไปที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 
การศึกษาประสิทธิผลของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในหน่วยงานภาครัฐ (Gerrish, 2016) ภาค
การศึกษา (Pham, Nguyen, & Springer, 2017) หรือภาคธุรกิจ (Nyberg, Pieper, & Trevor, 2018) ด้วย
เหตุนี้ การวิเคราะห์อภิมานของผู้วิจัยจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมผลการศึกษาวิจัยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ (systematic review) เพ่ือรวบรวมงานวิจัยที่รายงานผลค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson's 
Product Moment Correlation Coefficient [r]) ระหว่างการประยุกต์ใช้การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน 18 ประเทศ77 ทั้งนี้ 
งานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระหว่างปี ค.ศ. 1987 ถึง 2017 จากนั้น ผู้วิจัย
ได้ใช้เทคนิคทางสถิติเชิงอภิมาน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าขนาดความสัมพันธ์ (effect size) ระหว่างการจ่าย

                                                           
77 Australia, Belgium, Canada, China, Eretria, Finland, India, Japan, Luxembourg, Malta, Norway, Russia, South Korea, Switzerland, Taiwan, Turkey, USA, และ UK 
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ค่าตอบแทนตามผลงานและการเพ่ิมผลกการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่า การวิจัยเชิงอภิมานที่กล่าวมาแล้วในอดีตยังไม่เคยตรวจสอบอิทธิพลของ
ตัวแปรแทรก (moderators) ทั้งในระดับองค์การและในระดับประเทศ ที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพ่ือการเพ่ิมผลการปฏิบัติของพนักงาน ผู้วิจัยจึงเติมเต็ม
ช่องว่างการวิจัยดังกล่าวด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ มาทดสอบอิทธิพลของตัวแปร
แทรกระดับบุคคล เช่น ประเภทของพนักงาน (ภาครัฐ vs. ภาคเอกชน) ตัวแปรแทรกระดับองค์การ เช่น 
การบูรณาการระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเข้ากับระบบการบริหารงานบุคคลที่ดีอ่ืน ๆ ในองค์การ 
รวมถึงอิทธิพลของตัวแปรแทรกระดับประเทศ คือ ค่านิยมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานของคนในชาติ 
(national performance-oriented value)  78 ที่มีต่อประสิทธิผลของการประยุกต์ ใช้ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน  
 ผู้วิจัยคาดหวังว่า บทความชิ้นนี้นอกจากจะได้รายงานผลสรุปเชิงอภิมานเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ต่างประเทศแล้ว บทเรียนที่ได้จากการศึกษานี้จะถูกจัดท าเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ระบบราชการไทย ในการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่เหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐต่อไป 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมีประสิทธิผลในการจูงใจให้พนักงานเพ่ิมผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 
 2. ตัวแปรแทรก (moderator) ระดับบุคคล เช่น ประเภทของพนักงาน (พนักงานหน่วยงานภาครัฐ
และพนักงานหน่วยงานภาคเอกชน) จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่ 
 3. ตัวแปรแทรกระดับองค์การ เช่น การบูรณาการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานกับระบบการ
บริหารงานบุคคลที่ดีด้านอ่ืน ๆ จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่ 
 4. ตัวแปรแทรกระดับประเทศ เช่น ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (national performance-
oriented value) จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและการ
เพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่ 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยเริ่มกระบวนการวิเคราะห์อภิมานด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ( systematic 
review) (Lipsey & Wilson, 2001) โดยการก าหนดขอบเขตของการศึกษา เช่น ระยะเวลาของการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ฯลฯ รวมถึงการนิยามค าศัพท์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษาก่อนการคัดเลือกงานวิจัยเข้าสู่การ
วิเคราะห์อภิมาน เช่น การนิยามความหมายของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ให้ครอบคลุมงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินเพ่ือจูงใจให้พนักงานเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน โดยมีค าศัพท์ที่เข้าข่าย
การถูกคัดเลือกเข้าสู่การวิเคราะห์อภิมาน ( inclusion) ได้แก่ “pay-for-performance,” “merit pay,” 
“bonus pay,” “monetary reward” หรือ “performance-based pay”ส่วนขอบเขตความหมายของผล
การปฏิบัติงานนั้น จะครอบคลุมผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ( financial performance) เช่น ยอดขายที่
                                                           
78 ค่านิยมนี้เป็นผลการศึกษาของ House et al. (2004) ภายใต้โครงการ GLOBE project ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมการท างานของพนักงานใน 62 
ประเทศ ทั่วโลก ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูผลการศึกษาได้ที่ https://globeproject.com/ 
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เพ่ิมข้ึน หรือผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน และผลการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน (non-financial performance) เช่น ความ
พึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น   
 ขั้นตอนต่อมา คือ การก าหนดแหล่งข้อมูลเพ่ือการสืบค้น โดยการศึกษานี้ ผู้วิจัยก าหนดแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 4 แหล่ง ประกอบด้วยฐานข้อมูล Business Source Complete, PsycINFO, Public 
Administration Abstracts, และ Political Source Complete นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังก าหนดว่า ค่าสถิติที่จะ
ใช้เพ่ือค านวณค่าขนาดความสัมพันธ์ (effect size) ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องมาจากค่าสถิติในกลุ่ม r-family หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ งานวิจัยที่จะ
ถูกคัดเลือกเข้าสู่การวิเคราะห์อภิมานจะต้องรายงานค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson’s r) และ/หรือ
รายงานค่าสถิติที่มีคุณสมบัติเดียวกับ  Pearson’s r เช่น ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเบต้าแบบมาตรฐาน 
(standardized beta coefficient) หรืออย่างน้อยรายงานค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเบต้าแบบไม่มาตรฐาน 
(standardized beta coefficient) พร้อมกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพ่ือที่ผู้วิจัยจะสามารถค านวณกลับให้เป็นค่าสถิติในกลุ่ม r-family ได้ (Bowman, 2012) ใน
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยได้งานวิจัยที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดข้างต้นจ านวนทั้งสิ้น 34 ชิ้น และได้ค่าสถิติในกลุ่ม 
r-family จากงานวิจัยดังกล่าวจ านวน 46 ค่า (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการคัดเลือกงานวิจัยเข้าสู่การวิเคราะห์อภิมาน 
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 ต่อมา ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคทางสถิติเชิงอภิมานเพ่ือการค านวณหาค่าขนาดความสัมพันธ์ (effect size) 
ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ใช้
วิ ธี ก า ร  Psychometric Meta-Analytic Method ของ  Schmidt and Hunter (2015) เ พ่ื อป รั บ ค่ า 
Pearson’s r correlations ที่ได้จากงานวิจัยที่ถูกคัดเลือกในขั้นต้น ให้เป็นค่า corrected correlations 
เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคดังกล่าว เนื่องจากต้องการลดทอนผลกระทบที่จะเกิดจากความคลาดเคลื่อนทั้ง
จากการวัดและการสุ่มตัวอย่าง (measurement and sampling errors) ที่อาจพบได้ในงานวิจัยที่ถูกคัดเลือก
เข้ามาสู่การศึกษานี้ 79ท้ายที่สุด ผู้วิจัยใช้วิธีการค านวณหาค่าขนาดความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสถิติ R โดยใช้
ชุ ด ค า สั่ ง  ‘metafor’ พร้ อมกั บ เ ท คนิ ค  Restricted Maximum Likelihood (REML) ซึ่ ง พัฒนา โ ด ย 
Viechtbauer (2010) 80 
 ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ (Three-level multilevel analysis) 
ด้วยโปรแกรมสถิติ HLM 7 (Raudenbush, Bryk, Cheong, Congdon, & DuToit, 2011) เพ่ือทดสอบ
อิทธิพลของตัวแปรแทรก (moderator) ที่ก าหนดไว้ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล (เช่น ประเภทพนักงาน : 
ภาครัฐ vs. ภาคเอกชน) ระดับองค์การ (เช่น การบูรณาการระบบค่าตอบแทนตามผลงานกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีด้านอ่ืน ๆ) และระดับประเทศ (เช่น ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของชาติ) ที่จะ
ส่งผลต่อขนาดความสัมพันธ์ (effect size) ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและการเพ่ิมผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (ภาพท่ี 2) 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงตัวแบบการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ 
 

ผลกำรศึกษำ 
 ผลการวิเคราะห์อภิมานโดยสรุป พบว่า ในภาพรวม การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานส่งผลเชิงบวกต่อ

                                                           
79 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของเทคนิคนี้เพิ่มเติมได้ที่ Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2015). Methods of meta-analysis: 
Correcting error and bias in research findings (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
80 ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมานในบทความนี้ เป็นขั้นตอนสรุปโดยย่อ ในบทความฉบับเต็มยังจะประกอบไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ
ประเด็นเกี่ยวกบั Heterogeneity ของงานวิจยัที่ถูกคัดเลือกเข้ามา รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับ publication bias 
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การเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ES = .26, [95%CI = .15, .36]) แต่ขนาดความสัมพันธ์นี้ขนาดเล็ก
เมื่อใช้เกณฑ์การแปลผลของ Cohen (1988) ผลการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ รายงานว่า ในระดับ
บุคคล ประสิทธิผลของการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (γ = -.05, n.s.) ในระดับองค์การ การบูรณาการระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานกับแนวปฏิบัติด้าน HR ที่ดีด้านอ่ืน ๆ ภายใต้ระบบ strategic HRM มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (γ = .32, p < .10) ในระดับประเทศ 
การใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะส่งผลทางลบต่อการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (γ = -
1.61, p < .05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หากใช้ระบบดังกล่าวในประเทศที่ประชาชนในชาติมีค่านิยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน (national performance-oriented value) ในระดับที่สูง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานจะใช้ไม่ได้ผล ด้วยเพราะประชาชนในประเทศเหล่านี้จะมีแรงจูงใจส่วนบุคคล 
(personal drive) อยู่ในระดับที่สูง และมีความพร้อมที่จะส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่ดี และให้ความส าคัญกับ
การส่งมอบผลการปฏิบัติงานคุณภาพสูงอยู่แล้ว (Javidan, 2004)  
ข้อเสนอแนะในกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐไทย 
 1. ลักษณะพื้นฐำนของอำชีพกับผลส ำเร็จของระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน 
 ผลการศึกษาในต่างประเทศ เช่น Mengue, Bulent, and Barker (2003) พบว่า การใช้วิธีการจูงใจ
พนักงานในรูปตัวเงินหรือค่าตอบแทน (incentive pay plans) จะมีประสิทธิผลอย่างมากกับพนักงานในบาง
สาขาอาชีพ อาทิ นักการขาย (salepeople) ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถวัดผลส าเร็จของงานได้โดยตรง ดังเช่น 
การวัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการสร้างยอดขาย ( sale volume) หรือการสร้างผลก าไร 
(profitability) รวมถึงผลส าเร็จของงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 
เป็นต้น  
 แต่เมื่อหันย้อนกลับมาดูลักษณะงานของหน่วยงานราชการ แม้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะ
ไม่ใช่นโยบายใหม่ อย่างในตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานได้ถูกน ามาใช้
กับกลุ่มนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service [SES]) มาตั้งแต่การประกาศใช้ The Civil Service 
Reform Act ในปี ค.ศ. 1978 (Ingraham, 1993) แต่อิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐตามแนวใหม่ 
(New Public Management) ในช่วงทศวรรษ 1990s ที่เสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนทัศน์ โครงสร้าง และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของระบบราชการ และบังคับ (coerced) ให้หน่วยงานของรัฐท าตัวเสมือน (หรือคัดลอก) 
(mimetic isomorphism) วิธีคิดและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างภาคเอกชน ก็ได้เป็นตัวเร่งให้หน่วยงานของรัฐทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทย) น าเอาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
เข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Dunleavy & Hood, 1994; Perry, Engbers, & Jun, 2009) แต่
กระนั้น ยังมีหนึ่งความท้าทายที่ภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศต้องเผชิญ นั่นคือ ความขัดแย้งทางด้านค่านิยม
ทางการบริหาร (administrative values) ระหว่างค่านิยมดั้งเดิมของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การธ ารงไว้ซึ่ง
ความเท่าเทียมกันทางสังคม (equity) และชุดค่านิยมใหม่ที่มาพร้อมกับแนวคิด New Public Management 
คือการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ของการปฏิบัติราชการ 
(Fernandez-Gutierrez & Van de Walle, 2018; Hood, 1991; Rosenbloom, 1983) ค าถามต่อไป ก็
คือ แล้วเราจะวัดความส าเร็จของงานบริการสาธารณะ รวมถึงการค านวณค่าตอบแทนตามผลงานดังกล่าวได้
อย่างไร ดังตัวอย่างเช่น การจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
หรือการป้องกันประเทศ แม้ว่าจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงต้องกระท าเพ่ือธ ารงรักษาไว้
ซึ่งความเป็นธรรมและเท่าเทียมทางสังคม รวมถึงเพ่ือความมั่นคงของประเทศ แต่กระนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ใน
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หน่วยงานภาครัฐบางแห่ง อาจพัฒนาเกณฑ์เพ่ือวัดความส าเร็จได้โดยง่าย ดังตัวอย่างเช่น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ อาจใช้เกณฑ์วัดความส าเร็จจากการลดลงของจ านวนอาชญากรรมในพ้ืนที่ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการในสถานีต ารวจ หรือจ านวนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
ต ารวจ แต่การวัดความส าเร็จของการปฏิบัติราชการในหน่วยงานอย่างกระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงการ
ต่างประเทศ ก็อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ทั้งนี้ มีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์บางท่านถึงกับกล่าวว่า ใน
ยุคของ New Public Management ค่านิยมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
(efficiency and effectiveness) โดยใช้กระบวนการวัดผลส าเร็จที่เข้มข้นและเน้นการให้รางวัลตอบแทนตาม
ผลส าเร็จ อาจเข้ามาแทนที่ค่านิยมหลักเดิมของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันใน
สั ง ค ม  ( equity)  (Andrews & Entwistle, 2013; Bozeman, 2008; de Graaf, Gjalt, Huberts, & 
Smulders, 2016; Frederickson, 2005) 
 2.  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนเป็นกำรส่งเสริมค่ำนิยมที่ให้ควำมส ำคัญกับเงินตรำ ซึ่งอำจ
ส่งผลกระทบเชิงลบ (crowding out effect) ต่อค่ำนิยมพื้นฐำนของข้ำรำชกำรและระบบรำชกำรใน
ภำพรวม 
 Rainey (2014) ได้ระบุถึงค่านิยมพ้ืนฐานของข้าราชการไว้ว่า ข้าราชการเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคล
ทั่วไปแล้วจะมีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (public service motivation), การอุทิศตนเพ่ือส่วนร่วม 
(self-sacrifice), ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตนเอง (responsibility and accountability) และความ
ซื่อสัตย์สุจริต (integrity) ในระดับท่ีสูง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ถือเป็นแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 
ที่ผลักดันให้ข้าราชการเหล่านี้เลือกที่จะเข้าสู่ระบบราชการ เพ่ือปฏิบัติงานส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน แต่ก็แลกด้วยการรับค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าภาคเอกชน พร้อมกันนี้ มีผลการศึกษาจากต่างประเทศ
จ านวนหนึ่งที่พบว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะสร้างผลกระทบทางลบต่อตัวพนักงานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและงานด้านการบริการสังคม (prosocial activities) ดังตัวอย่างเช่น การศึกษา
ของ Belle (2015) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) กับกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลท้องถิ่นของรัฐในประเทศอิตาลี จ านวน 400 คน และพบว่า การใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน จะลดทอนแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (public service motivation) และพฤติกรรมที่เอ้ือต่อ
สังคม (prosocial behaviors) ของพยาบาลในกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
พยาบาลที่อยู่ในกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน  
 ส าหรับระบบราชการไทยนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ายังขาดการศึกษาเชิงประจักษ์ที่จะยืนยัน (หรือหักล้าง) ผล
การศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่มีต่อ
ระดับแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ และพฤติกรรมเอ้ือต่อสังคม
ประเภทต่าง ๆ ในหมู่ข้าราชการ ซึ่งผู้อ่านที่สนใจอาจท าการศึกษาในประเด็นดังกล่าวในบริบทระบบราชการ
ไทยต่อไปได ้
 3. ปัจจัยที่จะเสริมสร้ำงควำมส ำเร็จของกำรน ำระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนมำใช้ใน
หน่วยงำนภำครัฐไทย  
 ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับของผู้วิจัยพบว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะมีประสิทธิผลดี
หากระบบดังกล่าวถูกประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีด้านอื่น ๆ ผลการศึกษา
ที่ได้นี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ Shaw, Dineen, Fang, and Vellella (2009) ที่เสนอว่า ระบบการบริหารงาน
บุคคลที่ดีที่จะมีส่วนส่งเสริมให้พนักงานส่งมอบผลการปฏิบัติงานในระดับที่สูง รวมถึงสามารถธ ารงรักษา
พนักงานคนเก่งเหล่านั้นให้คงอยู่กับองค์การ จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง HRM Inducements และ HRM 
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Investments และระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดย HRM Inducements ในที่นี้ 
หมายถึง การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่เหมาะสม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรม ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่น การให้ความม่ันคงในการท างาน และการสร้างความยุติธรรม
ในองค์การ ส่วน HRM Investments หมายถึง การลงทุนในระบบการฝึกอบรม การให้โอกาสหมุนเวียนเปลี่ยน
งานภายใน รวมถึงการสร้างระบบการแก้ไขปัญหาในองค์การ (Shaw et al., 2009)  
 ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ระบบราชการไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องการจูงใจ
ให้ข้าราชการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติด้าน HRM Inducements แต่เพียงมิติเดียว กล่าวอีกนัย
หนึ่ง หน่วยงานภาครัฐไม่ควรมุ่งเน้นการประเมินผลส าเร็จและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมากจนเกินไป 
จนละเลยแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลที่ดีด้านอ่ืนๆ เนื่องจากจะเป็นการบ่อนท าลายขวัญและก าลังใจ
ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานได้ ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับผลงานศึกษาของ Pohler and Schmidt (2015) ที่
ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานในภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศแคนาดา และพบว่า การใช้ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงาน แม้จะสร้างผลดีตามที่องค์การคาดหวัง คือ 
การเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและหน่วยงานในภาพรวม แต่ในขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าวกับ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะกรณีที่หัวหน้า
งานกดดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเร่งส่งมอบผลงาน หรือที่เรียกว่า มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(economic exchange) มากกว่าการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange) ระหว่างหัวหน้างานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 พร้อมกันนี้ Pohler and Schmidt (2015) ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิผลของ
การประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อระบบราชการ
ไทย อันประกอบไปด้วย (1) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาระหว่างการติดตามผลการท างาน (monitoring) และประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้ค่าตอบแทนตามผลงานที่ครอบคลุมถึงการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์การ 
และ (3) การออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ที่ไม่ท าให้
ข้าราชการรู้สึกว่าตนถูกตีกรอบทางความคิดและการกระท า จนสูญเสียอิสรภาพทางความคิด และความอยาก
ที่จะรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างาน   
  

บทสรุป 
 แม้ว่าการศึกษาเชิงอภิมานนี้จะชี้ให้เห็นว่า การใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะมีส่วน
เสริมสร้างผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศ แต่ผู้วิจัยเห็นว่า 
หากจะประยุกต์ใช้ผลการศึกษาดังกล่าวในบริบทของการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย โดยอ้างอิงว่า ระบบการ
จ่ายผลค่าตอบแทนตามผลงานมีความเหมาะสมกับระบบราชการไทยนั้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก 
ด้วยเพราะระบบราชการต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงานบริการ
สาธารณะ รวมถึงหากระบบราชการเน้นความส าคัญของเงินตรา (money-oriented values) มากจนเกินไป 
ก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ (crowding out effect) ต่อค่านิยมหลักของระบบราชการ (เช่น equity 
and social justice) รวมถึงบั่นทอนแรงจูงใจที่ดีภายในตัวข้าราชการ โดยเฉพาะการลดระดับจิตสาธารณะ 
(public service motivation) และการลดทอนการแสดงพฤติกรรมที่เอ้ือต่อสังคมด้านต่าง ๆ (prosocial 
behaviors) ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความชิ้นนี้นอกจากจะได้น าเสนอข้อค้นพบที่ได้รับจาก
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การศึกษาเชิงอภิมานของผู้วิจัยแล้ว ผู้อ่านยังจะได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อน าไปปฏิบัติใช้ รวมถึง
เพ่ือการศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 

References 
Andrews, R., & Entwistle, T. (2013). Four faces of public service efficiency. Public 

Management Review, 15(2), 246–264.  
Bellé, N. (2015). Performance-related pay and the crowding out of motivation in the public 

sector: A randomized field experiment. Public Administration Review, 75(2), 230–241.  
Bowman, N. A. (2012). Effect sizes and statistical methods for meta-analysis in higher 

education. Research in Higher Education, 53(3), 375–382.  
Bozeman, B. (2008). Debate: Public value trade-offs and methodological trade-offs. Public 

Money & Management, 28(3), 135–136.  
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, 

NJ: Erlbaum. 
de Graaf, G. de, Huberts, L., & Smulders, R. (2014). Coping with public value conflicts. 

Administration & Society, 48(9), 1101–1127. 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1996). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior 

(5th ed.). New York: Plenum. 
Eisenberger, R., Rhoades, L., & Cameron, J. (1999). Does pay for performance increase or 

decrease perceived self-determination and intrinsic motivation? Journal of Personality 
and Social Psychology, 77(5), 1026–1040.  

Fernández-Gutiérrez, M., & Van de Walle, S. (2019). Equity or efficiency? Explaining public 
officials’ values: Equity or efficiency? Explaining public officials’ values. Public 
Administration Review, 79(1), 25–34.  

Frederickson, H. G. (2014). Public ethics and the new managerialism: An axiomatic theory. In 
H. G. Frederickson & R. K. Ghere (Eds.), Ethics in public management (pp. 165–183). 
London: Routledge.  

Gerrish, E. (2016). The impact of performance management on performance in public 
organizations: A meta-analysis. Public Administration Review, 76(1), 48–66.  

Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business 
Review, 40(1), 53-62. 

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19.  
House, R. J., Hanges, P., J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (Eds.). (2004). Culture, 

leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, CA: Sage.  



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

331 
 

Ingraham, P. W. (1993). Of pigs in pokes and policy diffusion: Another look at pay-for-
performance. Public Administration Review, 53(4), 348-356.  

Javidan, M. (2004). Performance orientation. In R. J. House, P. J. Hanges, M. Javiden, P. W. 
Dorfman, & V. Gupta (Eds.), Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 
62 societies (pp. 239–281). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Judge, T. A., Piccolo, R. F., Podsakoff, N. P., Shaw, J. C., & Rich, B. L. (2010). The relationship 
between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature. Journal of Vocational 
Behavior, 77(2), 157–167. 

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.  
Menguc, B., & Barker, A. T. (2003). The performance effects of outcome-based incentive pay 

plans on sales organizations: A contextual analysis. Journal of Personal Selling & Sales 
Management, 23(4), 341–358. 

Nyberg, A. J., Pieper, J. R., & Trevor, C. O. (2016). Pay-for-performance’s effect on future 
employee performance: Integrating psychological and economic principles toward a 
contingency perspective. Journal of Management, 42(7), 1753–1783.  

Pearce, J. L., Stevenson, W. B., & Perry, J. L. (1985). Managerial compensation based on 
organizational Performance: A time series analysis of the effects of merit pay. Academy 
of Management Journal, 28(2), 261–278.  

Perry, J. L., Engbers, T. A., & Jun, S. Y. (2009). Back to the future? Performance-related pay, 
empirical research, and the perils of persistence. Public Administration Review, 69(1), 
39–51.  

Pham, L. D., Nguyen, T. D., & Springer, M. (2017). Teacher merit pay and student test scores: 
A meta-analysis. Retrieved from 
https://pdfs.semanticscholar.org/6d88/33216d5a96a46a3fced5af4ffac7d5d29077.p
df?_ga=2.36030112.1442462573.1564313208-343712289.1558511617 

Pohler, D., & Schmidt, J. A. (2016). Does pay-for-performance strain the employment 
relationship? The effect of manager bonus eligibility on nonmanagement employee 
turnover: Manager bonuses and employee turnover. Personnel Psychology, 69(2), 395–
429.  

Rainey, H. G. (2014). Understanding and managing public organizations (5th ed.). San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Raudenbush, S. W., Bryk, A. S., Cheong, Y. F., Congdon, R. T., & DuToit, M. (2011). HLM 7: 
Hierarchical linear and nonlinear modeling. Chicago, IL: Scientific Software International. 

Rosenbloom, D. H. (1983). Public administrative theory and the separation of powers. Public 
Administration Review, 43(3), 219-227.  

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

332 
 

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2015). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in 
research findings (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Shaw, J. D., Dineen, B. R., Fang, R., & Vellella, R. F. (2009). Employee-organization exchange 
relationships, HRM practices, and quit rates of good and poor performers. Academy of 
Management Journal, 52(5), 1016–1033.  

Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor Package. Journal of 
Statistical Software, 36(1), 1–48.  

Weibel, A., Rost, K., & Osterloh, M. (2010). Pay for performance in the public sector—benefits 
and (hidden) costs. Journal of Public Administration Research and Theory, 20(2), 387–
412.  

Williams, M. L., McDaniel, M. A., & Nguyen, N. T. (2006). A meta-analysis of the antecedents 
and consequences of pay level satisfaction. Journal of Applied Psychology, 91(2), 392–
413. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

333 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ 
 

ใหม่ ปุยพรม81 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Email address: maipui1155@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
  

 ในยุคปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน 
รวมถึงบุคลากรในองค์กรซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร หาก
เมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ย่อมส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ ดังนั้นในหลายองค์กรได้มีการหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และ
สัมภาษณ์บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จ านวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเป็นคณะท างาน
ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์มา
สรุปตามประเด็นศึกษา น าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา มีความต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีมีความสุข โดยมองว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ และบุคลากรจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อบุคลากร
เหล่านั้นได้รับความพึงพอใจในหลายๆ ด้าน โดยด้านที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ดังนั้น หากองค์กรต้องการแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร องค์กรต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เมื่อบุคลากรมี
ความสุขย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายขององค์กรในที่สุด 

 

                                                           
1 อุทิศ สังขรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ utit.s@psu.ac.th 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

334 
 

 

  

 

ค ำส ำคัญ แนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิตการท างาน บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
GUIDELINES FOR WORKLIFE QUALITY FOR PERSONNEL AT YALA PROVINCIAL  

PUBLIC HEALTH OFFICE 
 

Mai Puiprom82 
Prince of songkla university 

Email address: maipui1155@gmail.com 
 

ABSTRACT 
 

 In the present day the society has changed dramatically. Affect the lifestyle of humans 
in all aspects. Including personnel in the organization is a very important human resource to 
the success of the organization. When personnel are happy to work have a good quality of 
working life resulting in personnel working at full capacity. So,many organizations have sought 
to improve the quality of working life of personnel. The purpose of this article is study the 
implementation of the 20-year national strategic plan for public health of the Provincial 
Health Office of Yala and study guidelines for work life Quality for personnel at Yala Provincial 
Public Health Office. This research uses qualitative research methods. Conducting studies and 
collecting data from relevant documents and evidence from the strategic plan for human 
development concepts related to quality of work life development. Basic information needed 
by the personnel at Yala Provincial Public Health Office and interviewing personnel at Yala 
Provincial Public Health Office 12 person by choosing to be specific as a working group on 
human resource management. Analyze the data by using the information obtained from the 
document. And interviews to come to the conclusion according to the study issues and 
presented by analytical descriptive method. The results showed that personnel at the Yala 
Provincial Health Office there is a need to have a good quality of life, happy work. See that 
work is a part of life and must perform more than other activities and personnel will work to 
their fullest capacity. Those personnel are satisfied in many ways. The most demanding aspect 
including sufficient compensation And the balance between life and work. So,many 
organization needs guidelines for improving the quality of working life of personnel. The 
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organization must have measures to promote quality of life in various fields. When the 
personnel are happy, it will affect the work efficiency of the personnel. Make the organization 
to develop and achieve the goals of the organization in the end. 
Keyword:   Development guidelines, Quality of work life, Personnel at Yala Provincial Public 
Health Office 

บทน ำ 
สภาพสังคมในปัจจุบันที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์

เป็นอย่างยิ่ง โดยอาจเลี่ยงไม่ได้ว่าในการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เรียกว่าการท างานซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการด าเนินชีวิตมากกว่ากิจกรรมใดๆ ดังนั้นในหลาย
หน่วยงานและหลายองค์กรได้มีมาตรการหรือมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในองค์กร โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท างานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (Quality of work life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารง
อยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เมื่อคนต้องท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่
เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547)  

กระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ในระบบ
สุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้น าเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมู่ประชาชน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์  
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งได้แก่ก าลังคนด้านสุขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในด้านส่งเสริม 
รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟู และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มวิชาชีพและสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในภาครัฐภาคเอกชน
และชุมชน ให้เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข  อันประกอบด้วยการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และควบคุมผู้บริโภคเป็นเลิศ  (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ  (Service 
Excellence) บุคลากร เป็ น เลิ ศ  (People Excellence) และการบริ หาร เป็ น เลิ ศด้ วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) ที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพ
ดี” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence) เป็นหนึ่ งในยุทธศาสตร์หลักของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจาก
บุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จในการด าเนินงานการพัฒนาและการจัดการด้าน
ก าลังคนก็ถือเป็นงานที่ยากที่สุด แต่ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพราะเป้าหมายหลักของกระทรวง
สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จด้านสุขภาพ  ซึ่งการจะสร้างคนให้มี
คุณภาพได้นั้น ต้องมามองที่พ้ืนฐานความต้องการของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยพ้ืนฐานที่สร้างความสุข
ในการท างานเป็นต้น  

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ เพราะองค์การจะประกอบด้วยมนุษย์ โครงสร้างของ
องค์การ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยหลักและส าคัญต่อองค์การ เนื่องจาก



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

336 
 

บุคลากรเป็นผู้ก าหนดให้มีโครงสร้างขององค์การ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมการบริหารองค์การ ดังนั้นหาก
องค์การใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้ว องค์การนั้นยากท่ีจะอยู่รอดและก้าวหน้าไปได้ทุกๆ องค์การจึง
ให้ความส าคัญกับปัจจัยมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก และการปฐมนิเทศ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุด
มาร่วมงานในองค์การ บุคลากรเมื่อปฏิบัติงานในองค์การมาระยะหนึ่ง ย่อมต้องการได้รับการพัฒนา เนื่องจาก
บุคลากรต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น ต้องการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนระดับ หรือ  ต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (นงนุช วงษ์สุวรรณ , 2553) เพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การ 
องค์การจึงหันมาให้ความสนใจกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

คุณภาพชีวิตการท างานนั้น เริ่มมาจากการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานหรือ
องค์การโดยให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งแนวคิดในการท างานเพ่ือให้เกิด
คุณภาพและประสิทธิภาพนี้ได้วิวัฒนาการมาจากแนวคิดทางการบริหารในอดีตที่พัฒนาเป็นล าดับต่อเนื่อง  
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างานเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิต เนื่องจากการท างานนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรง
ต่อการสนองความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ดังนั้น การได้ท างานที่เหมาะสม ประกอบกับ
องค์การมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความส าคัญกับคน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่
ดีได้ จากแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคล
หรือสังคม เรื่องสังคมขององค์การ ที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัด 8 ประการ 
คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน 
สิทธิส่วนบุคคล จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม และการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการ
ด าเนินชีวิตในประจ าวันอย่างพึงพอใจ ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการจากองค์การอย่างถึงที่สุด ท าให้รับรู้
ได้ถึงการมีความสุขในการท างาน จนเกิดเป็นความสมดุลในชีวิตที่จะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวม
ไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและองค์การ ในมิติคุณภาพชีวิตในการทางานทั้ง 8 ด้าน 
Walton (1974, อ้างถึงใน ธนินท์รัฐ ใจสอาดพัฒนพร, 2555, น. 11-15) ได้แก่ 

1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านการมีสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะต่อร่างกายและจิตใจ 
3. ด้านความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
4. ด้านความมั่นคงในงาน 
5. ด้านบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับ การด าเนินชีวิตในประจ าวัน 
8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน และองค์กร 
คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง กระบวนการที่องค์การได้จัดให้มีข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานท างาน

มีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี โดยที่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้สึกพึงพอใจการตอบแทนทั้งใน
รูปแบบค่าจ้าง สิทธิสวัสดิการ หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่ดีจากการท างานที่สามารถตอบสนองตามความคาดหวังและ
ความตอ้งการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (ดุสิตา เครือค าปิว, 2551) 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี เป็นที่ต้องการและปรารถนาของบุคคลในองค์การ 
จะต้องประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม
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คุณภาพชีวิต โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ
บุคคล การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนสิทธิส่วนบุคคล จัดเวลาตนเองให้เหมาะสมและสมดุล
กับบทบาทชีวิตของตนเอง ความเป็นประโยชน์ของงานที่ท ามีลักษณะที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดย
องค์ประกอบเหล่านี้ มีผลต่อการท างานของบุคคลในองค์กร ซึ่งหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมี
การจัดการไม่เหมาะสม อาจท าให้ประสิทธิภาพ ผลผลิตของงานลดลงได้ (ชุติมา เทียนใส, 2551)  

คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อการท างานมาก กล่าวคือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้
เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน          
การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดี ทั้ งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ         
ศิริคูณ, 2542) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลัก
ด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี เป้าหมายองค์กรประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน พันธกิจพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ทั้งนี้องค์กรได้ให้
ความส าคัญแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับชั้น โดยถือว่าเป็นอัตราก าลังที่ส าคัญในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข มุ่งเน้นเรื่องบุคลากรเป็นหลักมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และความสุขในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรถือเป็นหัวใจหลักของงาน การมุ่งเน้นบุคลากรจึงเพ่ือเป็นการยกระดับศักยภาพและท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึง
สนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเป็นอย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 

นิยำมศัพท์ 
 แนวทางการพัฒนา หมายถึง การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคนมีความสุข 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่จะได้รับจากประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร ผ่านกระบวนการที่องค์กรจัดให้มีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1).ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง 
การที่ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้
ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืนๆ ด้วย 2).
สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพ
การท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติ งานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 3).ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้อง
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เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตน
ยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย 4). โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ลักษณะงานที่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้วยัง
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงาน
และสมาชิกในครอบครัวของตน 5).การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หมายถึง งานนั้นช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บน
ฐานของระบบคุณธรรม 6).สิทธิส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็น
ธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วยกฎหมาย 7).ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างานโดยส่วนรวม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กร
อย่างสมดุล นั่นคือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการ
ก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 8).ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กับสังคมโดยตรง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่าองค์กรที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การจ ากัดของเสีย การรักษา
สภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด 

บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างประจ าลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างเหมา ลูกจ้างโครงการ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เพ่ือช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการท างานและในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) และได้น าความรู้ซึ่งได้
จากการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการต ารา (Documentary Study) ท าการเก็บ
รวบรวมโดย การสัมภาษณ์ การเสวนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ใช้
วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบเจาะจงโดยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุข   จังหวัดยะลาจ านวน 12 คน เป็นคณะท างานที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลามากที่สุด ประกอบด้วยข้าราชการ จ านวน 6 คน พนักงานราชการ จ านวน 5 คน และลูกจ้าง
เหมาบริการ จ านวน 1 คน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษา
ข้อมูล คือ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน ร่วมกับการใช้กระบวนการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลแล้วน ามาพิจารณาวิเคราะห์  เพ่ือศึกษาค้นหาความจริงแท้
ของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้  

การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน สภาพทั่วไปและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึงการสังเกตแล้ววิเคราะห์เพ่ือให้ได้
ข้อมูลประกอบ รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษาเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เก็บข้อมูล
ภาคสนามจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก พ้ืนที่ที่ใช้
ในการวิจัยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ 93 ถนนเทศบาล 1 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ช่วงระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในการศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน  รวบรวมประเด็นและความคิดเห็น
ต่างๆ จากการสนทนากลุ่มเพ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร การ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งน าผลการ
วิเคราะห์และข้อสรุป ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และด าเนินการน าเสนอผลการ
ศึกษาวิจัย การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนา (Descriptive Presentation) ประกอบการ
บรรยายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานในการ
อธิบาย  

 
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

1. ผลการศึกษาค้นหา ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลรายงานการด าเนินงาน พบว่าส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
หลัก 4 ด้าน ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
หลักที่มุ่งเน้นเรื่องบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับชั้นเป็นอัตราก าลังที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพหรือสายสนับสนุน ทางด้านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการยกระดับศักยภาพและท าให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างานขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อน
ความสุขของคนท างานด้วยการน าเครื่องมือที่ เรียกว่า Happinometer เข้ามาใช้ในการส ารวจคุณภาพชีวิต 
ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส่วน โดยได้
ด าเนินการเปิดระบบเพ่ือประเมินความสุขทางทางเว็บไซต์ http://happinometer.moph.go.th ระหว่าง
วันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตอบค าถาม
เพ่ือใช้ในการประมวลผล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสุขของคนท างานทั้ง 9 ด้าน ส าหรับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ด าเนินการโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนด าเนินงานด้วยการน า
เครื่องมือ Happinometer เข้ามาเป็นตัววัดระดับความสุขของบุคลากร ระหว่างวันที่              18 เมษายน 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว จ านวน 127 คน  
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  ตารางที่ 1 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสุขของบุคลากร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ดังนี้ 
หน่วยงำน Happy 

Body 
Happy 
Relex 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work 
Life 

สสจ .ยะลา  66.06 56.69 70.51 74.33 71.19 61.61 67.25 56.20 64.04 
 ที่มา: รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  

 จากผลการประเมินความสุขของคนท างานทั้ง 9 ด้าน พบว่าด้านสุขภาพทางการเงินมีผลลัพธ์ต่ าที่สุด 
รองลงมาด้านผ่อนคลายดี และด้านสังคมดี ตามล าดับถึงจะอยู่ในเกณฑ์ระดับมีความสุข (Happy) แต่ยังมี
คะแนนที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลการส ารวจระดับความสุขของบุคลากรทั้งองค์กรยังอยู่ในระดับที่มี
คะแนนต่ าใน 3 ด้าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงเร่งด าเนินการหาแนวทางมาตรการต่างๆ เพ่ือที่จะ
ท าให้ผลความสุขทั้ง 3 ด้านที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้พิจารณาเห็นว่าองค์กรจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
และบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานนั้น ต้องให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ดีขึ้น ซึ่งการด าเนินการแก้ปัญหาในแต่ละมิติด้านการเงินโดย
ด าเนินการในโครงการ Kick off Happy Home Day โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร
สาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขายะลา 
มาจัดบูธให้บริการ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จากนั้นได้จัดประชุมเพ่ือเปิดโครงการ Happy 
Money Program อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม 
พร้อมทั้งได้มีการบรรยายการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพ่ือจัดระบบการเงินให้
บุคลากร สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้ รวมถึงได้มีการจัดจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงิน 
(Happy Money Clinic) ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
ยะลา มาให้บริการรับค าปรึกษาปัญหาด้านธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท  

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา            
ซึ่งอธิบายจากการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจ านวน  12 คน โดยการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักมีแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม (Guideline) ซึ่งเป็นแนวค าถามปลายเปิดไม่มี
โครงสร้างที่เข้มงวด โดยรวมสรุปได้ว่าแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะท าให้มี
สภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท างานดีตามไปด้วย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่าบุคลากรต้องการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
เนื่องจากการด ารงชีวิตในทุกวันนี้มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ค่าครองชีพที่สูงขึ้นท าให้รายได้ที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต และต่างต้องการเวลาที่เหมาะสมเพียงพอต่อการท ากิจกรรมอยู่กับครอบครัว โดยต้องการแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาพักผ่อน และได้ร่วมกันเสนอ
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แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่ต้องน าไปประกอบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานมีดังนี้ 

1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลในการกระจายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความ
เหมาะสมยุติธรรม โดยเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. การจัดบทบาทภารกิจและโครงสร้าง เพ่ือการกระจายภาระงานให้เหมาะสมยุติธรรม และเป็นธรรม   
4. การท าให้บุคลากรตระหนัก รับรู้ถึงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความรู้สึกแตกต่างระหว่าง

สถานภาพ โดยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ และความเอ้ืออาทรให้เพ่ิมข้ึนในบรรยากาศการท างาน 
5. การส่งเสริมให้หน่วยงานประเมินตนเองในมิติต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกของหน่วยงานมีส่วนร่วมกันหา

จุดที่สมดุลในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความผาสุกในการท างานร่วมกัน เช่น การประเมินสภาพแวดล้อมใน
หน่วยงาน บรรยากาศในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน การกระจายภาระงาน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปัญหา/อุปสรรคในการท างานภายในหน่วยงาน 

6. ผู้น าองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
7. องค์กรจะต้องก าหนดความหมายทิศทางของการท างาน เมื่อเริ่มแผนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ

ท างานเข้ามาใช้ในองค์กร 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน

ของความพึงพอใจระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยได้กล่าวว่าบุคลากรจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีนั้น
ย่อมมีความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจในด้านต่างๆ คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การมี
สถานที่การท างานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการท างานร่วมกัน  สิทธิส่วนบุคคล จังหวะชีวิตโดย
ส่วนรวม และการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 
สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้มีการด าเนินงานในส่วน
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร โดยการด าเนินการตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่งได้น าเครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล Happinometer ในการส ารวจความสุข และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร และน าผลการประเมินมาสรุปวิเคราะห์ โดยเบื้องต้นส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลาได้มีการส่งเสริมตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดและวางนโยบายไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นโครงการสร้างเสริมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินเป็นหลัก ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
และสามารถวางแผนทางการเงินได้โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การแนะน า น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและมอบ
สวัสดิการทางการเงินให้แก่บุคลากรในองค์กร อาทิเช่น การลดหย่อนหนี้ และการให้สวัสดิการตามโครงการ
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่) รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษด้าน
ที่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากรในองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
 สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการสวัสดิการและ
ความสุข โดยพบว่าบุคลากรมีความต้องการในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 8 ด้านประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านประชาธิปไตยในการท างาน 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งลักษณะส าคัญทั้ง 8 
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ด้านนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา และให้ความส าคัญกับบุคลากรโดยการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร
เพ่ือมาช่วยเสริมในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในด้านที่บุคลากรมีความต้องการ
มากที่สุดตามที่กล่าวมา คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และ
เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการ
เพ่ิมผลผลิตขององค์กรในที่สุด เรียกได้ว่าบรรลุเป้าหมายของทั้งบุคลากรในฐานะสมาชิกขององค์กรและตัว
องค์กรเองต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบและการอภิปรายผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรที่ด าเนินการตามมาตรการนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านการเงินอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมนโยบาย
แผนงานกิจกรรมที่ที่มีผลต่อด้านผ่อนคลายดี และด้านสังคมดีของบุคลากร ซึ่งอาจใช้วิธีการท าให้บุคลากร
ตระหนัก รับรู้ถึงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือลดความรู้สึกแตกต่างระหว่างสถานภาพ โดยการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพ กิจกรรม OD และความเอ้ืออาทรให้เพ่ิมขึ้นในบรรยากาศการท างานในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ควรมีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดแผน
กิจกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการสวัสดิการและความสุขของบุคลากรในองค์กร โดยควรมีการก าหนด
กิจกรรมส ารวจความต้องการของบุคลากรในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้ง 8 ด้านในทุกปีงบประมาณ 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่บุคลากรในองค์กรในด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน และควรให้ความส าคัญด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
ของบุคลากร ควรให้บุคลากรได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล มีการก าหนด
ภาระงานตามโครงสร้างที่เหมาะสม ยุติธรรมมีมาตรฐานของการมอบหมายงานที่ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการที่
บุคลากรต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 
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บทคัดย่อ 

 
 ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญต่อทุกองค์การ หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันสูงจะ
น าพาให้บรรลุเป้าหมายได้ดีและยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาบุคลากรให้
คงอยู่และปฏิบัติงานไปจนเกษียณอายุ การปลูกฝังและการสร้างจิตส านึกรักหน่วยงานมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเลขานุการกรมของกระทรวง ท าหน้าที่ให้บริการหน่วยงานในสังกัด  แต่
ด้วยภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นในด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่เพ่ิมเข้ามาและมี
ความส าคัญโดยที่ปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านัก
ปลัดฯลดลง เนื่องมาจากเกิดความเครียดในการท างาน เกิดความกังวล ความพึงพอใจในงานลดลง และมี
ผลกระทบต่อความผูกพันในองค์การ อันอาจน าไปสู่การขอโอนย้ายหรือลาออก การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจึงมีความจ าเป็น เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสร้างความผูกพันต่อองค์การ งานวิจัยนี้ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรของส านักงานปลัดฯ จ านวน 
621 คน ไดต้ัวอย่าง 234 คน ท าการวิเคราะห์สถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการ
เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t-test, F-test  และทดสอบการส่งผลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามด้วย 
Multiple Regression Analysis  
      ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 
อายุ  และประเภทของบุคลากร ส่วนระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าด้านลักษณะงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ แม้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรจะอยู่ในระดับมาก แต่ด้าน
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย จึงควรส่งสริมด้านการจัด
สวัสดิการและรายได้ ประเด็นความผูกพันต่อองค์การ ด้านความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆให้องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด จึงควรเปิดพ้ืนที่หรือสร้างกิจกรรมให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ และดึงเอาศักยภาพมา
สนับสนุนงานขององค์การมากขึ้น 
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ค ำส ำคัญ คุณภาพชีวิตการท างาน, ความผูกพันต่อองค์การ  

ABSTRACT 
 

Organizational commitment is vital to the operations of the organization. If any 
organization has personnel with high organizational commitment and would lead to achieving 
organizational goals. For government agencies to recognize the importance of maintaining and 
government officials to work until retirement. The implantation and creating awareness for 
commitment to any agency are of paramount importance. Ministry of Justice, the Secretariat 
office as the service agencies under the Ministry with a mission to increase and to provide 
justice to the people is more important, and increased workloads. These may bring down the 
quality of working life due to stress at work, anxiety, and lack of job satisfaction. This can affect 
organizational commitment and may lead to a request for transfer or resignation. This study 
of the quality of work life and organizational commitment at any level, to propose ways to 
improve the quality of working life and build organizational commitment to the organization 
and staff to achieve continuous and sustainable growth. From a given sample size of 234 
cases, the statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the test 
t-test, F-test and Multiple Regression Analysis 
 The study found that personnel with personal factors, different levels of 
organizational commitment is no different, except for age and type of positions. The balancing 
between work and personal life is desirable. The stability and progress in building 
organizational commitment is statistically significant. 

The recommendations are that from the Organizational Commitment and the 
willingness to do something good for the development of the organization with the highest 
degree indicate good sign. The Secretariat Office should create more open space or create 
events for the employees to express their ability and extract their potential to support 
achievements of the organization. 
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การท างานเป็นการหาเลี้ยงชีพเพ่ือการด ารงชีวิต ซึ่งต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในการท างาน 
เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ความสุขในการท างานและมีคุณภาพชีวิตส่งผลให้การปฏิบัติงานออกมาดี
และมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมขวัญก าลังใจ และช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน หากองค์การเอาใจใส่บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะมีผลต่อการท างาน
อย่างมาก และยังท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงานและเกิดความผูกพันต่อองค์การ หน่วยงานภาครัฐควรตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
ข้าราชการ รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกให้รักหน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเลขานุการกรมของ
กระทรวงยุติธรรม ให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบุคลากรที่มีอายุราชการรวมทั้งบุคคลรุ่น
ใหม่ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องความรักความผูกพันต่อองค์การ ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นในการให้บริการด้านการอ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น อาจน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานที่ลดลงได้ โดย
อาจเกิดความเครียด ความกังวล ความพึงพอใจในงานลดลง มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
น าไปสู่การโอนย้าย หรือลาออกของบุคลากรได้ การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมีตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานราย ได้ต่อเดือน และประเภทบุคลากร  
(2) คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ค านึงถึง
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
และการบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การพูดถึงองค์การในแง่ดี (SAY) ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงเป็นสมาชิกขององค์การ (STAY) และความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆ 
ให้กับองค์การ (STRIVE)  
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล       
2. เพ่ือศึกษาถึงการส่งผลของคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ Walton (1973, pp. 12-16 อ้างถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2553) เป็น
บุคคลหนึ่งที่ได้ ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานอย่างจริงจัง ได้พิจารณาคุณลักษณะของบุคคล
เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความเป็นมนุษย์ (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคล และสังคมที่
ส่งผลท าให้การท างานประสบความส าเร็จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคคล
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ในการท างาน โดย Walton ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ในการท างานว่า ประกอบไปด้วยเงื่อนไข 8 
ประการ ดังนี้  1. การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่ เ พียงพอและยุติ ธรรม  (Adequate and fair 
compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สาหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการ
เปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการท างานในต าแหน่งหน้าที่  และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน  หรือ
เปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ (Safe and healthy working condition) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อ
ร่างกายและการท างาน ควรจะมีข้อก าหนดในการท างานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุม เกี่ยวกับเสียง การรบกวนทางสายตา 3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  (Growth and 
security) ควรให้ความสนใจการให้พนักงานได้รักษาหรือเพ่ิมความสามารถในการท างานมากกว่าที่จะคอยเป็น
ผู้น าให้เขาท าตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น ต้องเปิดโอกาส
ให้มีการพัฒนาในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว 4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
(Development of human capacities) คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามทักษะและความรู้ที่มี ซึ่งจะท าให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าและความท้าทายในการท างาน  สามารถท างาน
เต็มที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 5. การบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน (Social 
integration) คือ ความรู้สึกถึงคุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่วมมือกันท างานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน มีบรรยากาศในการท างานที่ดี ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจาก
อคติและการท าลายซึ่งกันและกัน 6. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ สิทธิในการปกป้อง
ตนเอง เคารพในสิทธิส่วนตัว การยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรม และ
การจัดเตรียมงานให้อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กัน 7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total life 
space) คือ จัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจัดสรรบทบาทให้สมดุล มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลา
ว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ความก้าวหน้าในอาชีพ 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social 
relevance) คือ การมีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง องค์การได้
ท าประโยชน์ให้สังคม เพ่ิมคุณค่าและความส าคัญของอาชีพ รู้สึกภูมิใจในองค์การ เช่น ความรู้สึกของพนักงาน
ที่รับรู้ว่าหน่วยงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวคิดของ Hewitt Associates ( p.16 อ้างถึงใน นิตยา บ้านโก๋, 2558)  บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมี
มุมมองในเรื่องความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกทางพฤติกรรม กล่าวคือ 
สามารถดูได้จากการพูดถึงองค์การเฉพาะในแง่บวกพูด (Say) จากการด ารงอยู ่(Stay) โดยพนักงานปรารถนาที่
จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และพนักงานใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพ่ือองค์การ 
และได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมี  6 ประการ ดังนี้ 1. แนวปฏิบัติขององค์การ 
(Company Practices) หมายถึง สิ่งที่องค์การ เป็นอยู่หรือคาดหวังที่จะเป็น เช่น ค่านิยมองค์การ ปรัชญา 
ภาพลักษณ์ขององค์การ รวมถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การ 2. ลักษณะงาน (Work) หมายถึง หน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือลักษณะงานที่พนักงานได้รับมอบหมายจากองค์การ 3. สิ่งตอบแทนโดยรวม (Total 
Rewards) หมายถึง สิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์การเพ่ือเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เงินเดือนสวัสดิการ โบนัส การได้รับการยอมรับ เป็นต้น 4. คุณภาพชีวิต (Quality of 
Life) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งต่างๆ ที่พนักงานสามารถรับรู้ได้ในชีวิตการทางานของแต่ละคน และ 5. 
โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) หมายถึง โอกาสในการเจริญก้าวหน้าภายในองค์การ รวมถึงโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 
 
     ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                   ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน  
ประเภทบุคลากร ที่ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

2. คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 621 คน (ข้อมูล ณ 
วันที ่10 กันยายน 2562)   ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morganได้ตัวอย่าง 234 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปิด (Closed- Ended questions) แบ่งเป็น 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน และประเภทบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประเภท (Check list) มีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในส านักงา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed- Ended questions) ตามกรอบแนวคิดใน 8 ด้าน รวม
จ านวน 18 ข้อ   

 

 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร 
1. การพูดถึงองค์การในแง่ดี    
    (SAY) 
2. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
ยังคงเป็นสมาชิกขององค์การ 
    (STAY) 
3. ความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพฒันา  
    สร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์การ   
    (STRIVE) 
     
(ที่มา Hewitt Associates,2003) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   5. อายุงาน 
2. อายุ   6. รายได้ต่อเดือน 
3. สถานภาพสมรส 7. ประเภทบุคลากร 
4. ระดับการศึกษา  

คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
2. สภาพการท างานที่ค านงึถึงความปลอดภัย 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. ความมั่นคงและความก้าวหนา้ในงาน 
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
5. การบูรณาการทางสังคม 
6. ประชาธปิไตยในองค์การ 
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชวีิตส่วนตัว 
8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชนต์่อสังคม 
(ที่มา Richard E. Walton,1973) 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นค าถามแบบปลายปิด(Closed- Ended questions)  ตามกรอบแนวคิดใน 3 ด้าน 
รวมจ านวน 7 ข้อ  
  ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์การ จ านวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด(Open- 
Ended questions)  

 โดยค าถามในส่วนที่ 2 และ 3 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale)ตามแบบของ Likert 
Scale มีทางเลือกตอบแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (Tim May,2001)  

  ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
  ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
  ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
  ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐำน ผู้วิจัยวิเคราะห์สถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t-test, F-test  และทดสอบการส่งผลของตัวแปร
อิสระต่อตัวแปรตามด้วย Multiple Regression Analysis  
สรุปผลกำรวิจัย 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 234 คน วิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุปดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.2  ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.9  มีสภาพการสมรส โสด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ส่วนใหญ่  มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 5 ปี หรือน้อยกว่า จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.2  และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 ปัจจัยส่วน
บุคคลในเรื่องอายุ และประเภทบุคลากรมีผลต่อความผูกพัน บุคลากรที่มีอายุน้อยมีความผูกพันต่อองค์การ
น้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุมาก  บุคลากรที่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจ า มีความผูกพันมากกว่า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีอิทธิพลส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ  
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน  

คุณภาพชีวิตการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสภาพการท างาน
ที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน
ของคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการบูรณาการทางสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) รองลงมาได้แก่ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) 
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ควำมผูกพันต่อองค์กำร 
ความผูกพันต่อองค์การจ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พูดถึงองค์การในแง่ดี ความปรารถนาอย่างแรงกล้า

ที่จะยังคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ด้านความมุ่งม่ันเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์การ  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความผูกพันต่อองค์การ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
ความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) รองลงมาคือ ด้านพูดถึงองค์การในแง่ดี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก ่ด้านความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะยังคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71) 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

สมมติฐำนที่ 1: บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีเพศ สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุ 
และประเภทบุคลากรต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงท าการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ด้วยใช้วิธีของ Least 
Significant Difference (LSD)  ในเรื่องของอายุ ผลออกมาว่า กลุ่มอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 31-40 ปี  มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อย
กว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และน้อยกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอายุคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ในเรื่องของ
ประเภทบุคลากรพบว่ากลุ่มข้าราชการ มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่มลูกจ้างประจ า กลุ่ม
ลูกจ้างประจ ามีระดับความผูกพันต่อองค์การ มากกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลุ่มประเภทบุคลากรคู่อ่ืนๆไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ 2: คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผลการทดสอบสมคุณภาพชีวิตในการท างาน  (1.การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2. 
สภาพการ ท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 4.โอกาส
ในการพัฒนาความ สามารถของบุคคล 5.การบูรณาการทางสังคม 6. ประชาธิปไตยในองค์การ 7.ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
นัย ส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว (ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน) ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือมีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ   จากการวิเคราะห์พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากับ 0.422 สามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระ(ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน)  มีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้
ร้อยละ 42.20  
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Beta) พบว่าด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Beta 
=0.341) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Beta =0.275) และด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า
ในงาน (Beta =0.203) ในทิศทางบวกมีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม(Beta = -
0.006) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Beta = -0.018) ด้านโอกาสใน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Beta =- 0.102) ด้านการบูรณาการทางสังคม (Beta = 0.077) และ
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ (Beta =0.043)  ไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
อภิปรำยผล 

จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีปัจจัยส่วนบุคลได้แก่ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน แต่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ และประเภทบุคลากร ที่ต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การต่างกัน ซึ่ง
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่า
กลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และ
น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป เห็นได้ว่า บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า
บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอายุน้อย เรื่องของอายุเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการท างานผู้ที่มีอายุมากมักจะมี
ประสบการณ์ในการท างานนานมีความช านาญ ความรอบรู้ในงานที่ท ามากขึ้น ท าให้ประสบการณ์เป็นสิ่งที่
ประมาณค่าไม่ได้จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ และอายุที่เพ่ิมมากขึ้นก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ลาออกน้อยลง บุคลากรคิดที่จะลาออกจากงานน้อยลง และยิ่งอยู่นานความผูกพันก็ยิ่งมีเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ของ นุชจิรา ต๊ะสุ ( 2552 )ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลด้านอายุ ระยะเวลาในการรับราชการ 
และอัตราเงินเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การ  ของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับประเภทบุคลากร
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกลุ่มข้าราชการ  มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่ม
ลูกจ้างประจ า กลุ่มลูกจ้างประจ า มีระดับความผูกพันต่อองค์การ มากกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว แสดงว่ากลุ่มข้า
ราชมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งข้าราชการมีความมั่นคงกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่
ท าสัญญาจ้างปีต่อปี ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทบุคลากร จะไม่สอดคล้องกับนุชจิรา  ต๊ะสุ( 2552 )
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ในส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร พบว่า  ในภาพรวม มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานในระดับมาก ในรายด้านพบว่ามี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน
ที่เป็นประโยชนต์่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
งาน ส านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ให้
ความช่วยเหลือสังคม และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีความ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
รวมทั้งการมีจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือสังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่ การมีวินัยในตนเอง การพัฒนาคุณธรรมเพ่ือเป็น
รากฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข การจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพ่ือปลูกฝังความรู้และพัฒนา
คุณธรรมให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งปลุกจิตส านึกและกระตุ้นแนวคิด   ในการรับรู้สิ่งที่ถูกต้อง ให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และการใช้
ชีวิตในสังคม และสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสังคมได้ เน้นการปลูกฝังความรู้ทางกฎหมาย ผ่านกิจกรรม 
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เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นให้แก่
เด็กและเยาวชน รู้เท่าทันภัยสังคม พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และแนว ความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะ
เติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคตผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานการวิจัย ของสาวิตรี สร้อย
สุดสวาท (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ และพีระศิลป์ รัตน์หิรัญกร (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้ 
1) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องอายุ และประเภทบุคลากร จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลใน

เรื่องอายุ บุคลากรที่มีอายุน้อยมีความผูกพันกับองค์การน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุมาก และในส่วนประเภทของ
บุคลากร เรียงประเภทจากมากไปหาน้อยที่มีความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวมีสัญญาจ้างปีต่อปี จะมีความผูกพันน้อยกว่าบุคลากรประเภทอ่ืน 
เนื่องจากมีอายุน้อย มีโอกาสเปลี่ยนงานสูง เพราะไม่มีความมั่นคงต่ออาชีพการงาน ไม่มีสวัสดิการที่เป็น
แรงจูงใจให้รักและผูกพันต่อองค์การ หากต้องการให้ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งข้าราชการที่บรรจุใหม่ที่มีรายได้
น้อย มีความรักและผูกพันต่อองค์การ หน่วยงานควรจัดสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพการงาน เช่น มี
สวัสดิการบ้านพักให้ มีรถรับ – ส่ง มีการจัดหาอาจารย์ให้ความรู้ในการสอบเข้ารับราชการส าหรับลูกจ้าง
ชั่วคราว มีการสอบเลื่อนต าแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ และข้าราชการที่
ได้รับการบรรจุใหม่ได้มีโอกาสย้ายตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกลับไปรับราชการที่ภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
 2) ผลการศึกษาในส่วนของคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับมาก มี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การได้แก่ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ก็เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสังคม และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีความ ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการมีจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือสังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่  ควรจะมีการส่งเสริม
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้มีอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรกรในหน่วยงานทุ กส่วนได้เข้าร่วม
กิจกรรม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวบุคลากรบางส่วนทุ่มเทเวลาให้กับการท างานมากจนลืม
ครอบครัว ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวมีปัญหาไม่เข้าใจกัน เมื่อมีปัญหาในครอบครัวก็จะส่งผล
ต่อการท างานและท าให้ความผูกพันต่อองค์การลดน้อยลง ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการมอบหมายงาน
ให้กับบุคลากรในองค์การตามต าแหน่งหน้าที่ และควรจัดให้มีสวัสดิการส าหรับบุคลากร เช่น มีสถานที่รับเลี้ยง
เด็ก มีรถรับ - ส่งเจ้าหน้าที่ในการมาปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีสวัสดิการ อาหารกลางวันให้กับบุคลากร และ
หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือท าให้บุคลากรรู้สึกที่ดี
กับองค์การที่ให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว หากบุคลากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมี สวัสดิการที่ดี จะท าให้
บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์การและไม่คิดที่จะโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ท างาน ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน หน่วยงานควรมอบหมายงานในหน้าที่ให้ตรงต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองมีความถนัด และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่ก าหนดไว้ตามกรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีสวัสดิการ
พร้อมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า มีค่าครองชีพ ค่ารักษา พยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร เงินโบนัส และ
เงินกองทุนต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ระเบียบ ในการท างาน ระเบียบการลา การออกจากงาน ท าให้
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ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าการท างานอยู่ในระเบียบข้อบังคับจะท าให้มีความมั่นคงและสามารถท างานได้จนถึงวัย
เกษียณ  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนและอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ บุคลากรรับรู้ถึงการเอาใจใส่ดูแลก็จะเป็นการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลประโยชน์ตกอยู่ที่หน่วยงาน 

3) ผลการศึกษาในส่วนของความผูกพันต่อองค์การ ประเด็นด้านความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่ง
ดีๆ ให้กับ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด หน่วยงานควรเปิดพ้ืนที่หรือสร้างกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานได้แสดง
ความสามารถ และดึงศักยภาพของบุคลากรเพ่ือมาสนับสนุนงานขององค์การได้เพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์บุคลากรในแต่ละประเภทเพ่ิม
การศึกษาตัวแปรปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ และปัจจัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือศึกษาปัจจัยอ่ืน
แทนปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เป้าหมายในการท างาน ภาวะผู้น า นโยบายที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท าให้
ได้กรอบแนวคิดท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีความกว้างขวางและชัดเจนมากข้ึน 

 2) ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจจะมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานย่อยใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือเปรียบเทียบระหว่างบุคลากรในแต่ละประเภท  
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันในยุค 
Disruptive change โดยมีสาเหตุจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)            
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร ที่มีผลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และการพัฒนาชุมชน จึงน าไปสู่การปรับตัวในด้านต่างๆที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึง นอกจากนี้บทความวิชาการดังกล่าวได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนากระบวนการทางความคิด ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรในยุคเปลี่ยนผ่าน การ
จัดรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลากร และพร้อมตอบสนองความต้องการของภาค
ประชาชนได้อย่างครบถ้วนในยุคที่มีความผันผวน 
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ABSTRACT 

 
 This article had the objective to present the situation of acute change in the Disruptive 
change era, due to the advancement of technology (Disruptive Technology), international 
political change and changing the characteristics of the population Affecting the local 
administration organization, This is a challenge for government agencies that are directly 
involved in responding to the needs of local people and community development.  Leading 
to adaptation in various areas that the local administration organization must consider In 
addition, the aforementioned academic paper presents guidelines for personnel development 
of local administration organizations. That is based on the concept of human resource 
development with changes in modern times by the development of cognitive processes, the 
appropriate skills of personnel in the transition age, organizing of organizational culture forms 
for personnel development and is ready to fully meet the needs of the people in an era of 
volatility. 
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บทน ำ 
 ทุกวันนี้องค์การไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับการเผชิญสภาวะ Disruptive World ซึ่งถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วระดับโลก อันเป็นผลมาจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล                
ความรวดเร็ว ความสะดวก การเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี และพฤติกรรมนอกกรอบของมนุษย์ จึงท าให้เกิด
สภาวการณ์ดังกล่าวขึ้น ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องด ารงอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นปัจจัยใน
องค์การและปัจจัยภายนอกองค์การ โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ถือเป็นสิ่งที่องค์การไม่สามารถ
ควบคุมได้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรง อย่างไรก็ตามองค์การจ าเป็นต้อง
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยปัจจัยหนึ่งที่จะท าองค์การประสบความส าเร็จในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายนอก คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อขับเคลื่ อนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ท าให้
องค์การในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่จะด าเนินการให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือสามารถน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จได้ (พยอม วงศ์สารศรี, 2545) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนงานในระบบราชการที่มีความส าคัญ ตามหลักการกระจายอ านาจ   
ปรากฏอยู่ทั่วประเทศรวมจ านวนทั้งสิ้น 7,852 แห่ง (ข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) และประกอบด้วย
บุคลากรประเภทต่างๆที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานและด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและประชาชน
ทั่วไป ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นที่
คาดหวังทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหัวใจส าคัญที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรมองข้าม การวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การก าหนดหลักเกณฑ์ และการปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
การด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
แม้กระทั่งกระบวนการท างาน ทั้งนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่มีความผันผวน 
 บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันในยุค 
Disruptive change โดยมีสาเหตุจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)            
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร ที่มีผลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบทความนี้ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง Disruptive Change 
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน องค์การต้องเผชิญและรับมือกับความท้าทายของ
สภาวะDisruptive อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ Disruptive มีความหมายตามพจนานุกรมว่า “การ
หยุดชะงัก” ตามมุมมองของภาคธุรกิจเอกชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่าง
รุนแรงและรวดเร็ว อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเทคโนโลยีทีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Disruptive คือการแปลงสิ่งเดิมที่เคย
เกิดข้ึนไปเป็นสิ่งใหม่ การ Disruptive จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีองค์การต่างๆต้องปรับตัวและเป็นความท้าทายที่จะ
ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน การ Disruptive จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแทนที่และท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงรวดเร็ว โดยมีปัจจัยหลักที่ส าคัญคือเทคโนโลยีดิจิทัล  (Disruptive 
Technology and Disruptive Digital) เป็นปัจจัยที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน 
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นอกจากนี้พบว่ามีปัจจัยคุกคาม 5 ปัจจัย ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสภาวการณ์ดังกล่าว ได้แก่  (1) เทคโนโลยี 
การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (2) ความสะดวก ความพยายาม
ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นมาเพ่ือรองรับความสะดวกสบายของ
กลุ่มเป้าหมาย (3) ความรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี (4) ข้อมูล สภาวะการเข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่อย่างไม่
จ ากัดในยุคปัจจุบันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์ และ (5) พฤติกรรมนอกกรอบของ
มนุษย์ คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยมุมมองและความคิดที่เปลี่ยนไป (พัชราภรณ์         
ดวงชื่น, 2561)  
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พบว่าปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลันคือ Disruptive Technology โดย McKinsey Global Institute ได้ระบุประเภท
ของ เทค โน โ ลยี  12 ประ เภท  ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด สภ า ว ะ  Disruptive Change ดั ง นี้  (McKinsey Global 
Institute,2013) (1) Mobile internet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายด้วยความเร็วสูงราคาถูก (2) 
Automation of Knowledge Work ระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ การ
สั่งการและการตัดสินใจ (3) Internet of Things อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดและสั่งการจากระยะไกล ใช้ใน
การตัดสินใจและกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (4) Cloud Technology การใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตมักเป็นบริการทีมีทั้งการเก็บข้อมูลและการ
ค านวณ (5) Advanced Robotics หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเพ่ิมขึ้นมีความช านาญและสติปัญญาที่ใช้ในการ
ท างานอัตโนมัติได้ (6) Autonomous and near-autonomous vehicles ยานพาหนะท่ีสามารถน าทางและ
ใช้งาน ช่วยลดการสั่งการจากมนุษย์ (7) Next-generation genomics การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง
และชีววิทยาสังเคราะห์ ส่งผลให้การแพทย์มีการรักษาที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การยืดอายุขัยของมนุษย์ได้  
(8) Energy storage อุปกรณ์ หรือระบบท่ีเก็บพลังงานส าหรับใช้ในภายหลังรวมถึงแบตเตอรี่ (9) 3D Printing 
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (10) Advanced materials การผลิตวัสดุที่ออกแบบมาให้มีความเหนือชั้นใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ความแข็งแรงน้ าหนัก การน าไฟฟ้า เป็นต้น (11) Advanced Oil and Gas Exploration 
and Recovery เทคโนโลยีที่ท าให้การขุดน้ ามันและก๊าซมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ (12) Renewable 
Electricity การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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แผนภาพที่ 1 Disruptive Technology (อ้างอิงจาก Disruptive technologies : Advances that will 

transform life, business, and the global economy,2013) 

 นอกเหนือจาก Disruptive Technology ที่มีผลต่อสภาพการปรับตัวขององค์การยุคปัจจุบันแล้ว การ
เกิดขึ้นของ Digital Disruptive ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกัน แต่ความหมายของ  Digital 
Disruptive จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ซึ่งนักวิชาการตะวันตกได้สรุปปรากฏการณ์ที่ท าให้เกิด Digital Disruptive ดังนี้ (คนึงนิจ อนุ
โรจน์,2562) 
 1. Globalization การเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน จากพ้ืนที่ ระยะเวลาที่เคยเป็นอุปสรรค สามารถเชื่อมต่อ
กันด้วย Digital ซึ่งท าให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดน ท าให้ระยะทางระหว่างบุคคลนั้นสั้นลงและแคบลง 
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 2. Digitalization : Digital Technology หรือ Artificial Intelligent (AI) ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใน
ทุกศาสตร์อาชีพ ท าให้เกิดDataในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง Data ท าให้ความเป็น Digital ยังคงอยู่ ทุกคนล้วนเป็น
ผู้สร้าง ผู้ส่ง และผู้รับ พร้อมทั้งมีส่วนในการก่อให้เกิดปฏิกิริยาวงจรการเปลี่ยนแปลงของDataได้ ทั้งนี้ Data 
เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างมูลค่า ด้วยเหตุนี้หลายองค์การจึงพยายามใช้ Big Data หรือข้อมูลจ านวนมหาศาลมา
ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการด าเนินงาน 
 3. Disintermediation การตัดคนกลางออกไป เนื่องจากการมี Digital ท าให้ระยะห่างระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภคสลายไป ท าให้ธุรกิจที่มีคนกลางถูก disrupt ไปด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่อ
ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าบริการได้มากและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น Disruptive Change เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระดับโลก เปรียบเสมือนสภาวะที่สิ่งหนึ่ง
เข้ามาแทนที่อีกสิ่งหนึ่ง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและฉับพลัน อันเป็นผลมาจาก
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ความรวดเร็ว ความสะดวก การเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี และพฤติกรรมนอกกรอบ
ของมนุษย์ จึงท าให้เกิดสภาวการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกิดขึ้น
นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การทุกระดับที่ท าให้ต้องมีการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สภาวการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น                   
Disruptive Change จึงเป็นการปรับตัวที่จะสามารถน าความท้าทายให้กลับกลายเป็นโอกาส องค์การใดรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน องค์การนั้นจะเป็นองค์การที่อยู่รอดได้ในยุคท่ีมีความผันผวน สืบเนื่องจากความก้าว
ล้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้  
กรอบกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนงานในระบบราชการที่มีความส าคัญ ตามหลักการกระจายอ านาจ   
ซึ่งหากจ าแนกประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรวมจ านวนทั้งสิ้น 7,852 แห่งทั่วประเทศ
ไทย(ข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่างๆที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งเป็นที่คาดหวังทั้งจากภาครัฐและภาค
ประชาชนด้วย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรมองข้าม การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ และปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยหลักการต่างๆรวมถึงศักยภาพบุคลากรที่เกิดขึ้นจะเป็น
ส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อ          
ปี พ.ศ.2545 มีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและ
ให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะถือเป็นหน่วยงานที่บทบาทส าคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปรากฏชัดในพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด าเนินแนวทางตาม พันธกิจของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ระบุบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ “บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มี
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ปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการรองรับ
ภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง” และนอกจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งปรากฏในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ “การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ” 
 ในด้านกรอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถูกก าหนดให้
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ้างอิงจาก บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557) โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ (1) ความรู้ที่จ าเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 21 ด้าน และความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (2) ทักษะที่
จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 9 ด้าน และทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 
(3) สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมรรถนะที่จ าเป็นในงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

บัญชีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

ควำมรู้ 
ความรู้ที่จ าเป็นในงานของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 21 ด้าน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน
ของข้าราชการหรือพนักงาน      

ส่วนท้องถิ่น 

 

ทักษะ 
ทักษะที่จ าเป็นในงานของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 9 ด้าน  

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน
ของข้าราชการหรือพนักงาน          

ส่วนท้องถิ่น 

 

สมรรถนะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

 
สมรรถนะประจ าสาย

งาน 
 

แผนภาพที่ 2 บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 
 จากกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความชัดเจนและมีทักษะหลากหลายด้าน จากการศึกษาของพิมพ์ลิขิต ทอง
รอด (2557) เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประยุกต์จากแนวคิดของ Nadler 
Leonard (1982) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้ 6 ขั้นตอน (1) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) การวางแผน
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ทรัพยากรมนุษย์ (3) การก าหนดความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การออกแบบโครงการและพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) การก าหนดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) การประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผลส าเร็จ 3 ประการ คือ การฝึกอบรม 
(Training) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติส าหรับงานในปัจจุบัน การศึกษา (Education) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางปัญญา พัฒนาทักษะ และทัศนคติในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
และ การพัฒนา (Employee Development) เพ่ือเพ่ิมขยายโลกทัศน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนในงานและสังคม  โดยวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏ คือ การฝึกอบรม 
(Training) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม
กับระบุแนวทางการพัฒนาบุคลกร และผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก าหนดงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
และขีดความสามารถที่เหมาะสมกับงานหรือต าแหน่งงาน เพ่ือช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเติบโตตาม
สายงานของตน (Career path) นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังมีหน่วยงานภายในของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะเป็นไป
ตามกรอบที่ก าหนด ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และนอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาต่างๆที่ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถจัดสรรให้ได้ 
 อย่างไรก็ตามในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนอันเนื่องมากจากการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมการบริหารไม่คงที ท าให้องค์การทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ดังจะ
เห็นได้จากการก าหนดกรอบพัฒนาให้สามารถทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ โมเดลการพัฒนา 
Thailand 4.0 กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยนวัตกรรมคุณค่าองค์ความรู้และเทคโนโลยี
แห่งยุคดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งมีผลท าให้การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าในทรัพยากรการบริหารทั้งหมดนั้น 
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดที่จะสามารถน าพาองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
สถานการณ์ Disruptive Change และสิ่งส าคัญต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ภาคประชาชนที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินภารกิจ แต่ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผชิญกับความท้าทายต่างๆ ท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญที่จะเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพบนพ้ืนฐานที่โลกก าลังก้าวไป
ข้างหน้าถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักและความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก  
แนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์บนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
          “ทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถูกก าหนดให้เป็นนโยบายที่มีความส าคัญและเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ         
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เน้นการพัฒนาที่ให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา จนกระท่ังถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ล้วนแต่ก าหนดให้มีประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศ 
 กรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Concept of Human Development) ที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลักที่แตกต่างกัน (1) แนวคิดแบบดั้งเดิม  มีแนวคิดท่ีมีความเชื่อว่าการ
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สรรหาและการคัดเลือกเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ โดยมีมุมมองว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นส าหรับองค์การ และไม่ใช่หน้าที่ที่องค์การจะต้องจัดให้ แต่มีทัศนะที่ว่าองค์การมี
หน้าที่เฉพาะแต่เพียง ควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น หากบุคคลใดต้องการเพ่ิมพูนความรู้ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายหาด้วยตัวเอง และเชื่อว่าองค์การสามารถ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาอยู่ในองค์การ บุคคลนั้นย่อมจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทุกอย่างตลอดไป ไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมใดๆ (2) แนวคิดแบบสมัยใหม่ เป็นแนวคิด
ที่มีมุมมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ส าคัญและจ าเป็นที่องค์การต้องกระท าอย่างสม่ า เสมอ 
แม้ว่าองค์การจะมีระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบุคคล
นั้นจะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ในทันทีและตลอดไป นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวมีทัศนะว่าบุคคล
จะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความคิดที่ทันสมัยก้าวทันโลกอยู่เสมอ เพราะการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง
มักก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกมองว่าเป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น                 
ด้วยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ท าให้ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุม
ใน 3 ส่วน ได้แก่ (Nadler and Wiggs, 1989 อ้างใน ดนัย เทียนพุฒ) 
            1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงานปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อาจท างานได้ตาม
ความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขันผันแปรไปจากท่ีได้คาดคะเนไว้ 
            2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะท างาน
ตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการท างานอยู่ แต่จะแตกต่างไปจากการ
ฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียม
บุคลากรเพ่ือการเลื่อนข้ันต าแหน่ง (Promotion) หรือให้ท างานในหน้าที่ใหม่ 
            3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่
บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิด ขึ้นใน
อนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้เพ่ิมพูนความรู้  ได้
แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา   
 นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังถูกให้ความหมายในมุมมองของการพัฒนาระดับองค์การว่า
คือ การน ากิจกรรมที่มีการก าหนดรูปแบบอย่างมีระบบมาใช้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุง
พฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ส่วนคือ การพัฒนาบุคคล (Individual Development) 
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การ(Organization Development)            
(Gilley and Eggland, 1990 อ้างใน นิสดารก์ เวชยานนท์) 
 จากการศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ
สมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีมุมมองที่มุ่งเน้นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
หน้าที่ขององค์การ และรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักใช้รูปแบบการฝึกอบรม การสนับสนุน
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การศึกษาเป็นส าคัญ นอกจากนี้ผลการศึกษางานวิจัยในประเด็นดังกล่าว ได้ปรากฏผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อศักยภาพและความส าเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันจะพบกับกระแส Disruptive Change แต่หลายองค์การยังมองว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ 
 ปิยนุช ชมบุญ และพรนภา เตียสุธิกุล (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ (1) ลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยบุคคลที่รอบรู้ รูปแบบความคิด 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดเชิงระบบ (2) การจัดการการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
ภาวะผู้น าโครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ วัฒนธรรมองค์การ โดยปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตาม นโยบายประเทศไทย 4.0  และข้อเสนอแนะว่าในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ ผู้บริหารองค์กรควรก าหนดเป็นนโยบายและ
แผนงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาและเข้า
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะหรือความช านาญ ความรู้ และ  ทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน และควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา และการธ ารงรักษาบุคลากร  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะน ามาสู่  ความส าเร็จในการท างาน 
ความก้าวหน้า และความยั่งยืนขององค์การ 
 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ วงพักตร์  ภู่ พันธ์ศรี  และวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ (2561) 
ท าการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดระยอง พบว่าปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การในภาพรวม โดย
พบว่า ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา และด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ ดังกล่าวนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดได้ว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ควรให้ความส าคัญอันจะน าพาองค์การไปสู่การบรรลุซึ่งประสิทธิผลองค์การได้ เพราะทั้งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา ด้านการเรียนรู้ หรือ ด้านการศึกษาล้วนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การทั้งสิ้น 
กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค Disruptive Change 
 แนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Change ที่มีผลมาจากการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น กลายเป็นปัจจัยหลักต่อการก าหนดทิศทางการท างานของฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในทุกองค์การ โดยแนวโน้ม 7 ประการนี้ เป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความสนใจและตระหนัก เพ่ือน าไป
ปรับ ใช้กับการก าหนดกลยุทธ์การบริหารองค์การ  (ศิ ริ ยุพา  รุ่ ง เ ริ งสุ ข , 2561)   ได้ แก่  (1)  The 
Millennials หรือ Gen Me ภายในปี 2568 จะมีพนักงานในองค์การที่อยู่ในกลุ่มวัย The Millennials หรือ 
Gen Me มากกว่าร้อยละ 75 ซึ่ งหมายถึงคนที่ เกิดระหว่างปี  2523-2543 ซึ่ ง เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
บุคลิกลักษณะของความเป็นตัวเองสูง และถือตนเองเป็นศูนย์กลาง จากข้อมูลสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาสูง       มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่มี
แนวโน้มจะเปลี่ยนงานบ่อย (2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นใหญ่ส าหรับพนักงาน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือมาอ านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเข้าถึงการ
ท างานได้มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นในลักษณะ Social Conference เป็นต้น (3) ผลของ
โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานใน
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ประเด็นต่างๆ เช่น ในอนาคตแรงงานหญิงจะเป็นแรงงานหลักในประเทศ จ านวนของแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single 
Mum) ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น (4) Smart Office  ความต้องการให้หน่วยงานที่มีอยู่พัฒนาเป็น Smart Office 
เพราะในอนาคตบุคลากรอาจไม่จ าเป็นต้องท างานหน่วยงาน สืบเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ปัจจัยนี้อาจน ามาก าหนดการท างานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้  (5) รูปแบบการ
ท างานที่ไม่ต้องพบหน้ากันแต่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากจ านวนร้อยละ 57 ของพนักงานทั่ว
โลก มีมุมมองชื่นชอบการท างานในลักษณะที่สามารถสนทนาได้แบบตัวต่อตัว แต่ปัจจุบันกระแสในหลาย
ประเทศเริ่มเปลี่ยนทิศทางการท างานในลักษณะที่ไม่จ าเป็นต้องท างานร่วมกันแบบตัวต่อตัว แต่อาศัย
นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแทน (6) การเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว
ของ Virtual Reality & AI  เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ดังกล่าวคือการจ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
โดยผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 4 ของมนุษย์ และ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในการ
ท างานของมนุษย์ยุคนี้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยจ านวนร้อยละ 46 ของคนท างานทั่วโลกมี
มุมมองว่าเทคโนโลยีล้ ายุคนี้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีเพ่ือปรับทิศทางการท างานให้ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในองค์การอีกทางหนึ่งได้ และ (7) การเป็นองค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกด้าน 
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องเปิดกว้างให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในการพัฒนาตนเองที่ทัดเทียมกับ
เพ่ือนร่วมงานในบรรยากาศการท างานที่มียืดหยุ่นและเสมอภาค 
 ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน Disruptive Change นี้ นอกเหนือจากแนวโน้มที่
องค์การต้องให้ความส าคัญแล้ว การสร้างวิธีคิดแบบเติบโตหรือ Growth mindset ให้กับบุคลากรในองค์การ
นั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยให้บุคลากรพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และสามารถเปลี่ยนทัศนคติ (mindset) ได้นั่น
หมายถึงบุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าประสงค์ขององค์การอย่างแท้จริง (Techsauce Team, 2561)  
 การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จในยุค Disruptive 
Change พบว่าทักษะและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมีดังนี้ (1) 
Business Acumen ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ (2) Digital Literacy ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (3) Effective Communication การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (4) Data 
Analytics การคิดเชิงวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเชิงลึก (5) Agility ความกล้าที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไป (6) Change Management การเป็นผู้น าความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
(7) Leadership & Navigation ภาวะผู้น าและบทบาทของการเป็นผู้น า (8) Creativity การมีความคิดริเริ่ม 
(9) Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (10) Design Thinking การคิดเชิงออกแบบใหม่    
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แผนภาพที่ 3 10 ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในยุค Disruptive Change                                                   

(อ้างอิงจาก สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, 2562 ) 

 จากการศึกษาแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่าแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นไปตามลักษณะแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็น
หน้าที่ที่องค์การต้องด าเนินการโดยปรากฏเห็นชัดได้จากแผนพัฒนาบุคลากร โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive change โดยเสนอ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรโดยเน้นกระบวนการส าคัญดังนี้ 
 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Change Mindset) เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรยุคเก่าและบุคลากรยุคใหม่ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เน้นย้ าเป้าประสงค์หลักขององค์การอีกครั้ง เพ่ือท าให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดให้เป็นไปในลักษณะกรอบความคิดเติบโต(Growth mindset) ซึ่งเป็นความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อ
คุณลักษณะของตนเองว่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้และพัฒนาได้ โดยกรอบความคิดเติบโตจะมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เนื่องจากสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้และน าไปสู่การมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น ความท้าทายในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค การปรับตัวและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้จะน าไปสู่ความส าเร็จ (ชนิตา รุ่งเรือง, 2559) 
 2. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็น ตามประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดความรู้ 

Top 10 Skill and Knowledge in Disruptive Change

Business Acumen

 Digital Literacy

Effective Communication

 Data Analytics

Agility

Change Management

Leadership & Navigation

Creativity

Expertise

Design Thinking
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ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นไว้หลายประการ เพ่ือครอบคลุมความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ แต่
อย่างไรก็ตามควรเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Change เพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกระแสโลกก่อให้เกิดความเป็นสากล ซึ่งไม่เพียงเฉพาะจะ
ท าให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานได้เฉพาะส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเพ่ิมศักยภาพที่จะ
สามารถรับมือกับสภาวะความผันผวนของโลกได้ จึงจะถือว่าเป็นการพัฒนาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แท้จริง 
 3. การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้แบบ Learn Unlearn Relearn ซึ่งหมายถึงการเป็น
องค์การที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ เหมาะสมกับกับยุค Disruptive 
Change โดยวัฒนธรรมองค์การดังกล่าวหมายถึง การเป็นองค์การที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
(Learn) เป็นองค์การที่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาและกล้าทิ้งสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เดิมที่ไม่เป็นประโยชน์ไป 
ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Unlearn) 
และเป็นองค์การที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้แล้วด้วยมุมมองใหม่ และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่เราได้รับ
จากมุมมองนั้นๆ หมายถึงสามารถเรียนรู้บางอย่างในแง่มุมใหม่ได้เสมอ และสามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ได้ตลอดเวลา (Relearn)  
สรุป 
 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง เฉียบพลันในยุค Disruptive change โดยมีสาเหตุจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)  ส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าหลักในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตามหลักการกระจายอ านาจ 
แต่การเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างสภาวะ Disruptive ถือเป็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนองค์การของตนเพ่ือความอยู่รอดและตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่าง
เต็มที ่
 อย่างไรก็ตามการรับมือกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงศักยภาพ
ขององค์การ โดยปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนในการที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จในยุคที่มี
ความผันผวน คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญของการบริหาร ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ถือเป็นหน้าที่ขององค์การต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ โดยแนวทางการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค Disruptive Change ควรการปรับเปลี่ยน (1) กระบวนการทาง
ความคิด (Change Mindset) เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรยุคเก่าและบุคลากรยุคใหม่ให้พร้อมรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนากระบวนการทางความคิดไปสู่กรอบความคิดเติบโต (Growth 
mindset) ซึ่งมีผลต่อความเชื่อว่าคุณลักษณะของตนเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ (2) พัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 
Disruptive Change เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกระแสโลก
ก่อให้เกิดความเป็นสากล (3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้แบบ Learn Unlearn Relearn ซึ่ง
หมายถึงการเป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมกับกับยุค 
Disruptive Change  
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บทคัดย่อ 

 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะและปราศจากทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด  อย่างไรก็ตาม ลี กวนยู 
กลับสามารถพลิกประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็นประเทศชั้นน าของโลกได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อ
การค้นหาลักษณะผู้น าเชิงกลยุทธ์และแนวทางที่พัฒนาประเทศของผู้น าระดับโลกท่านนี้  ดังนั้นวัตถุประสงค์
ของบทความนี้จึงมุ่งอธิบายให้เห็นถึงลักษณะผู้น าเชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาดของ ลี กวนยู ในการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ว่ามีลักษณะอย่างไร โดยผู้เขียนท าการวิเคราะห์จากกรอบของผู้น าเชิงกลยุทธ์ของดูบริน และอธิบาย
เชื่อมโยงจากปรากฏการณ์การพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพบว่ามีลักษณะที่ส าคัญ 6 ประการ
ได้แก่ 1) การเป็นผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ 2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3) เป็นผู้สามารถน าปัจจัยต่างๆมา
ก าหนดกลยุทธ์ได้ โดยได้เลือกใช้ข้อได้เปรียบของที่ตั้งและท าเล ทางทะเลมาก าหนดกลยุทธ์ 4) กล้าใช้นโยบาย
ที่โดดเด่น อาทิ นโยบายการปราบการคอรัปชั่น นโยบาย Garden City และการรณรงค์ทางวัฒนธรรมค่านิยม
ของชาติ 5) เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบในระดับสูง และ6) ลี กวนยูเลือกท่ีจะสร้างผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
จากรุ่นสู่รุ่นในการพัฒนาประเทศจนประสบความส าเร็จ 
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The Strategic Leadership of Lee Kuan Yew and the Development of Singapore 
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ABSTRACT 

 
 Singapore is a very small country in term of geographic viewpoint and because of 
geographic limitation , the country lacks of natural resources. This becomes the critical issue 
for the country development , however Lee Kuan Yew can invade this challenge successfully 
and Singapore becomes one of the world leader countries. So this is the important issue to 
study the ways Lee Kuan Yew practices for the development of his country. The article aims 
to analyse the strategic leadership under DuBrin rule with the explaination of Singapore 
development. After studying , it reveals that there are 6 important characteristics ; 1) the 
leader with excellent potential 2) vision 3) integration of strategy 4) high proficiency policy 
such as corruption issue , garden city issue and national culture issue  5) profound 
understanding and 6) transmission of leadership from generation to generation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Strategic Leadership , Strategic Leader in Public ,  Singapore Development 
                                                           
87 Assistant Professor Dr. 
88 Lecturer 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

374 
 

Introduction 
“ผมเชื่อเสมอว่า เมืองที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต จะท าลายจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ สิ่งที่เรา

ต้องการคือธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว เพ่ือยกระดับจิตวิญญาณของเรา”  
                                                                                                 ลี กวน ยู, 199589 

 
การศึกษาลักษณะภาวะผู้น าจากประเทศที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงอย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่หนึ่งของ

โลกทั้งทางเศรษฐกิจ90และสิ่งแวดล้อม91 ย่อมให้บทเรียนที่ส าคัญต่อการพัฒนาในทุกประเทศ  อาจกล่าวได้ว่า
มีประเทศในโลกนี้อย่างน้อยสี่ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่งประเทศที่อุดมสมบูรณ์และ มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และ
เปี่ยมด้วยคุณธรรม (ซึ่งถือว่าโชคดีเป็นสองชั้น) ลักษณะที่สอง ประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวแต่ขาด
องค์ประกอบด้านความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้น า ลักษณะที่สาม คือ ประเทศที่ทรัพยากรไม่สมบูรณ์และ
ผู้น าขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์กลับไม่เป็นทั้งสามลักษณะที่กล่าวมา แต่มี
ลักษณะแบบที่สี่ กล่าวคือ ทรัพยากรไม่สมบูรณ์แต่มีผู้น าเชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาด มีคุณธรรมและวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศไว้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมไว้อย่างยั่งยืนในระดับแถวหน้าของโลก  โดย
ภาพรวมสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก สภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ปราศจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด  อย่างไรก็ตาม ลี กวนยู 
กลับสามารถพลิกประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็นประเทศชั้นน าของโลกได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อ
การค้นหาลักษณะผู้น าเชิงกลยุทธ์และแนวทางที่พัฒนาประเทศของผู้น าระดับโลกท่านนี้ ส าหรับการศึกษา
ภาวะผู้น านั้น มีงานวิจัยและหนังสือมากกว่า 35,000 เรื่อง92และ มีการศึกษามากมายและหลายลักษณะ93  
อย่างไรก็ตาม การศึกษาภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์จะพบในบริบทของภาคธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 
การศึกษาลักษณะของผู้น าและภาวะผู้น าในภาครัฐนั้นพบน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะการศึกษาผู้น าประเทศใน
บริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ อนึ่งการศึกษาภาวะผู้น าที่ผ่านมาโดยภาพรวมอาจกล่าวได้ว่ามีทั้งหมด 
9 ยุคที่ส าคัญได้แก่ ยุคบุคลิกลักษณะ ยุคอิทธิพล ยุคพฤติกรรม ยุคสถานการณ์ ยุคเหตุและปัจจัย ยุคติดต่อ 
ยุคต่อต้านภาวะผู้น า ยุควัฒนธรรมและยุคการเปลี่ยนแปลง ส าหรับผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นอยู่ในยุคการ
เปลี่ยนแปลง(Transformational Era)ในยุคนี้การศึกษาภาวะผู้น ามีการพัฒนาอย่างมากภายใต้สมมุติฐานที่
เป็นจริงว่าภาวะผู้น านั้นขึ้นอยู่กับการกระตุ้นภายใน (Intrinsic Motivation) ผู้น าจะต้องเป็นผู้น าเชิงรุกมากขึ้น 
กล้าเปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ และกล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆ94 อนึ่ง มีนักวิชาการที่อธิบาย ภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ ไว้ว่าเป็นแนวคิดเชิงวิสัยทัศน์ที่จะท าให้คนก้าวไปสู่ความเป็นเลิศซึ่งประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์
เฉพาะตน มีจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จในอนาคต และการเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะลงมือ
ปฏิบัติ มุ่งมั่นฝึกฝนให้เกิดความช านาญ และมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรวมด้วย  (Senge, 1990) และ 

                                                           
89 https://becommon.co/life/singapore-greenery/ค้นคืนเม่ือ 24 พฤศิกายน 2562 
90พิจารณาจากดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจ าป ี2019 (Global Competitiveness Index : GCI) ซ่ึงเป็นรายงานจาก 
“World Economic Forum” บ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ 141 ประเทศ สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 1 ประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก  
91ในปี 2017 สิงคโปร์มีสวนสาธารณะเพิม่ขึ้นเป็น 350 แห่ง และได้รับการจัดอนัดับจาก Sensable Lab ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ 
(MIT) และ World Economic Forum (WEF) ให้เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก  
92ดูเพิ่มเติมได้ใน  S. Killian, “The ABC of Effective Leadership: A Practical Overview of Evidence Based Leadership Theory,” 
Australian Leadership Development Centre, 2007. 
93 ดูเพิ่มเติมได้ใน ติน  ปรัชญพฤทธิ ์(2550).  “ภาวะผู้น าและการมีส่วนรว่ม” หน่วยที ่11 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี พิมพ์ครั้งที่ 29 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
94 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน  B. M. Bass. Leadership and Performance beyond Expectations (New York: Free Press, 1985) 
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เป็นการท างานที่หลากหลายหน้าที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผู้น าจะคอยช่วยเหลือในการจัดการองค์การ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยมุมมองระยะยาว มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความ
รับผิดชอบทั่วทั้งองค์การ (Huey,1994)และมุ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Yukl, 2010) (รัตติ
กรณ์ จงวิศาล ,2559) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี,2551)เป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม มิได้มีการอธิบายความอย่าง
เฉพาะเจาะจงลงมาที่การศึกษาในภาครัฐ เพราะส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในมุมมองในภาคธุรกิจเป็นส าคัญ    
ในบทความวิชาการชิ้นนี้ ผู้เขียนจะใช้กรอบของผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามองค์ประกอบของ ดูบริน (DuBrin) มาเป็น
แนวทางในการอธิบายเบื้องต้น   จากนั้นท าการวิเคราะห์จากปรากฏการณ์การพัฒนาของประเทศสิงคโปร์ 
ภายในขอบเขตและปริมณฑลทางวิชาการ (locus)ของภาครัฐโดยตรง และมุ่งจุดเน้น (Focus) ไปที่มุมมอง
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก โดยใช้กรณีศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์
มาอธิบายจาก ข้อมูล ผลงาน95 และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ96 ที่แสดงถึงการประสบความส าเร็จของผู้น ามา
เรียบเรียงองค์ประกอบและลักษณะที่ค้นพบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 

ลักษณะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership)ตำมแนวคิดของดูบริน (DuBrin)   
ในทางทฤษฎี ส าหรับการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เราพบว่ามีทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ผู้น าเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Leadership)  ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ (charismatic leadership) และผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(transformational leadership) โดยในที่นี้จะอธิบายลักษณะผู้น ากลยุทธ์ตามแนวคิดของ ดูบริน ผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic leadership) ตามองค์ประกอบของ ดูบริน (DuBrin) 97 มีหลักการส าคัญ 5 ประการได้แก่ 1)
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบในระดับสูง (High-level cognitive activity ) สามารถมอง
ภาพรวมจากปัจจัยที่มีอยู่ทั้งหมดเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยความเข้าใจใน
ระดับสูง และสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นนามธรรมตลอดจนสามารถแปลงมาเป็นแผนปฏิบัติการได้ 
นอกจากนี้ผู้น าเชิงกลยุทธ์ยังเป็นผู้มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) รวมถึงเป็นผู้มี
ความสามารถในการรับมือกับการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะที่จ าเป็นคือ ผู้น าเชิงกล
ยุทธ์มีลักษณะความสามารถในด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive abilities ) และคือ ผู้น าเชิงกลยุทธ์มี
ลักษณะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving 2) ผู้น าเชิงกลยุทธ์สามารถน าปัจจัยต่างๆมา
ก าหนดกลยุทธ์ได้ (Gathering multiple inputs to formulate strategy) ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะท างานใน
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยเพ่ือปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่าย เพ่ือน าปัจจัยต่างๆมาก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน หรือก าหนดทิศทางของหน่วยงานในอนาคตอย่างมีเหตุผล โดยมีความจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง
วิธีการที่เพ่ิมขึ้นอย่างที่ละน้อย (Incrementalism) หรือการใช้พ้ืนฐานของสถานการณ์เก่าในอดีตมาเพ่ิมหรือ
ลดจึงควรใช้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์แทน  3) ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความคาดหวังและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต 
(Anticipating and creating a future) ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีทักษะในการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
ได้อย่างปรุโปร่ง อาทิ รสนิยมของผู้รับบริการ จ านวนผู้รับบริการในอนาคต เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ควร
น ามาใช้ รวมถึงความสามารถในการคาดการณ์ทักษะต่างๆที่จ าเป็นส าหรับสิ่งที่หน่วยงานจะต้องเผชิญใน
อนาคต 4) ผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ (Revolutionary 
thinking) ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีทักษะในการคิดเชิงปฏิวัติโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

                                                           
95 ดูเพิ่มเติมได้ใน วราภรณ์  จุลปานนท์. (2554). การปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร์. วารสารวิจัยรามค าแหง (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์), 14(1) และ พัชรา วาณชิวศิน (2560) การพัฒนาภาวะผู้น า จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา ส านักพิม์ปัญญาชน 
96 ดูเพิ่มเติมได้ใน เทิร์นบูล, แมรี่ ซี. (2540). ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน (ทองสุก  เกตุโรจน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ 
97 ดูเพิ่มเติมได้ใน DuBrin J. Andrew. (1998) Leadership Research Findings, Practice, and Skills, Houghton Mifflin Company, 
p.344 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

376 
 

เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ในองค์การภาครัฐจะต้องพิจารณาดูว่าการจัดบริการ
สาธารณะและการให้บริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นได้ตอบสนองต่อภารกิจของการมีอยู่ของหน่วยงานและ
ความพึงพอใจจากคุณภาพการได้รับบริการของประชาชนหรือไม่ประกอบกัน เพ่ือที่หน่วยงานจะได้ด าเนินกล
ยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อไป 5)ผู้น าเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างวิสัยทัศน์ (Creating a version) สามารถก าหนด
ความต้องการที่จะให้หน่วยงานเป็นในอนาคต หรือสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นอันเป็น
เป้าหมายร่วมกันของทุกๆคนในองค์การ ซึ่งมักมีลักษณะกว้างๆ โดยยังไม่ได้ก าหนดวิธีการเอาไว้ โดยวิสัยทัศน์
เป็นรูปแบบของข้อเสนอแนะที่ไม่เจาะจงและได้บอกต าแหน่งหรือทิศทางท่ีมุ่งหมายให้หน่วยงานก้าวไปได้ 

ส าหรับในทางปฏิบัติ ผู้เขียนค้นพบผู้น าเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐที่โดดเด่นจากกรณีศึกษาภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ของ ลี กวนยู  ในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ ซึ่งค้นพบลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

ประวัติ ลี กวนยู และสำระส ำคัญโดยสังเขป 
รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ลี กวนยู  เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 เขาเกิดในยุคที่สิงคโปร์เป็น

อาณานิคมของอังกฤษ ในครอบครัวชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน   ได้รับทุนเข้าเรียนที่ ราฟเฟิลส์ คอลเลจ ประเทศ
สิงคโปร์ ที่ซึ่งลี กวน ยูได้เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นกับ ตันกู อับดุล รามาน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซีย  ลี กวนยูได้รับการศึกษาต่อทางด้านกฎหมายที่ฟิตซ์วิลเลียม คอลเลจ ในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ 
ประเทศอังกฤษ และที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นี้  ลี กวนยู ได้พบกับ กวาก๊อกชู ซึ่งได้สมรสกันในเวลาต่อมา  ลี 
กวนยู ได้กลับมายังสิงคโปร์ ขณะนั้นอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยเริ่มต้นจากการเป็นเป็นนัก
กฎหมาย ก่อนที่จะมาสู่เส้นทางการเมืองโดยได้จัดตั้งพรรคกิจประชาชน (People's Action Party- PAP) ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2493 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2502 เขาก็ได้รับต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ขณะที่มีอายุ 
35 ปี หลังจากมาเลเซียได้อิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2504 ลีกวนยู ได้เจรจา
ร่วมกับ ตนกู อับดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย โดยมีแนวความคิดร่วมกันว่าจะรวมสิงคโปร์เข้ากับ
มาเลเซียให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเล็งเห็นว่าสิงคโปร์นั้นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะเกื้อหนุนให้เกิด
การพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประเทศที่พร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านได้ และแนวความคิดนี้ส าเร็จในปี พ.ศ. 
2505 แต่แล้วอีก 2 ปีต่อมาก็ถูกต่อต้านจากชาวมาเลเซียที่ไม่ต้องการให้ชาวสิงคโปร์ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากมาเลเซียนั้นเข้ามาอยู่ร่วมชาติเดียวกับตน  ขณะเดียวกันที่ชาวสิงคโปร์ก็ไม่ได้ชอบใจในการถูกเหยียดชน
ชั้นจึงกลายเป็นการจลาจลครั้งใหญ่ ในท้ายที่สุดนั้น ลี กวน ยู ได้ตัดสินใจน าสิงคโปร์แยกออกมาจากมาเลเซีย 
และได้ตัดสินใจประกาศอิสรภาพไม่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508 
เป็นต้นมา 

ปัญหำส ำคัญของสิงคโปร์ในช่วงไม่มีมำเลเซียเป็นที่พึ่ง 
 หลังจากสิงคโปร์แยกตัวเป็นอิสระจากมาเลเซีย คือ ความแตกต่างของประชากรที่มีหลายเชื้อชาติ

และภาษา ทั้งคนจีน คนมาเลย์ และคนอินเดีย ซึ่งน ามาสู่ วัฒนธรรมทางสังคมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน
เรื่องเศรษฐกิจกลายเป็นอีกปัญหาส าคัญที่รอการแก้ไข เพราะรัฐบาลสิงคโปร์ไม่มีเงินสด เงินส ารอง
ภายในประเทศ และเงินส ารองระหว่างประเทศขาดแคลน อัตราการว่างงานของคนในประเทศเพ่ิมสูงมาก 
คุณภาพชีวิตของประชากรไม่สู้ดีนักในเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และเรื่องมาตรฐาน
การศึกษา และการที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะ ภูมิศาสตร์เป็นเกาะ มีพ้ืนที่ขนาดไม่ใหญ่นัก กลายเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดเพราะท าให้ปราศจากทรัพยากร ทางธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นสิ่งท้าทายส าหรับ ลี กวนยู ซึ่งในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและท าหน้าที่บริหาร
ประเทศ โดย ลี กวน ยู พยายามสร้างชาติให้เกิดขึ้นอย่าง เป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าว 
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เพ่ือให้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 98  อย่างไรก็ตาม ลี กวนยู กลับสามารถเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถพลิกประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็นประเทศชั้นน าของโลก ภายใต้
การเป็นผู้น าประเทศตลอดระยะเวลารวม 31 ปี (พ.ศ.2502-2533) ซึ่งถือเป็นผู้วางรากฐานและเสาหลัก
ของการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ที่ส าคัญ 
        ลักษณะภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์ 

ประกำรแรก ลี กวนยู เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ลี กวน ยู มีลักษณะเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าตามและเป็น

คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความคิด เด็ดขาด พูดจาโผงผางหนักแน่น เป็นนักคิดที่สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ และเป็นบุคคลที่ฉลาดล้ าลึกและมีศิลปะในการชนะมิตรผูกใจ
คน ซึ่งรวมทั้งการชนะใจผู้น าจีนด้วย โดยลีกวนยู เป็นผู้น าคนเดียวในโลกที่เห็นราศีเจิดจรัสของจีนมาตั้งแต่ยุค
เริ่มต้นเปิดประเทศของผู้น าเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อกว่า 30 ปีก่อน อีกทั้งมีบันทึกที่แสดงถึงการยืนยันอย่างเชื่อมั่นว่า 
เติ้งเสี่ยวผิงจะเป็นผู้พลิกชะตากรรมของจีนส าเร็จ และจีนจะก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจมีอิทธิพลต่อโลกในภาย
หน้าซึ่งก าลังเป็นที่ประจักษ์ชัดในปัจจุบันนี้ภายใต้การบริหารประเทศสิงคโปร์ด้วยวิสัยทัศน์หยั่งเห็นอนาคตโลก
เช่นนี้ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่สามารถวางตัวได้อย่างสมดุล ผูกสัมพันธ์กับมหาอ านาจโลกทั้งสองขั้ว ระหว่าง
จีนและสหรัฐฯ ได้อย่างแน่นแฟ้น99 รวมถึงสามารถสร้างเอกลักษณ์ของชาติและรวมชาติได้  ซึ่งประกอบด้วย 
คนจีน (จ านวนร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด) คนมาเลย์ (ร้อยละ 15) คนอินเดีย (ร้อยละ 7) และกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่ืนๆ (ร้อยละ 3) 100  ซึ่งวิธีการปลูกฝังค่านิยมร่วมนี้ถือเป็นกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง ของ
สิงคโปร์ให้เกิดขึ้นจากการสร้างส านึกของความเป็นชาติที่มีร่วมกัน โดยการรณรงค์เรื่องความสามัคคี  ความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน และความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการสร้างชาติ มีสาระส าคัญ 5 ประการ  ได้แก่  1) 
ชาติส าคัญกว่าชุมชน และสังคมส าคัญกว่าปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นการเชิดชูความเป็นชาติเหนือกว่าปัจเจกบุคคล 
2) ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นรากฐานที่แท้จริงของสังคม 3) การให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือกันในชุมชน และเคารพต่อปัจเจกบุคคลเป็นการสนับสนุน จารีตประเพณีที่ให้ผู้น้อย
เคารพผู้ใหญ่ 4) การส่งเสริมฉันทามติแต่ไม่สร้างความขัดแย้ง แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามควรเน้น
การเห็นพ้องต้องกันมากกว่าการแข่งขันและการถกเถียงกัน และ 5) ส่งเสริมและประสานความกลมกลืนด้าน
เชื้อชาติและศาสนา  

ประกำรที่สอง ลี กวนยู เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล  
ลี กวนยู ได้ใช้ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ของเขาในการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

และอย่างต่อเนื่องจนประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสามารถวิเคราะห์ต าแหน่งของสิงค์โปร์ได้ถูกต้อง
พัฒนาไปสู่ต าแหน่งที่ต้องการจะเป็นได้ (การเป็นผู้น าในการพัฒนาในทุกๆด้าน) การพัฒนาประเทศอย่างมี
ยุทธศาสตร์นั้นเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export-oriented Industrialization) ก่อนประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน หลังจาก
นั้นสิงคโปร์ได้ปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุน ( Investment-driven Economy) ซึ่ง
อาศัยนโยบายหลักในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง

                                                           
98 ดูเพิ่มใน เทิร์นบูล, แมรี่ ซี. (2540). ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน (ทองสุก  เกตุโรจน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ หน้า 447 - 
452 
99 ดูเพิ่มเติมได้ใน เกรียงไกร พรพิพัฒน์กลุ  https://mgronline.com/china/detail/9580000035932 ค้นคืนเม่ือ 24 พฤศิกายน 2562 
100 เชษฐา  พวงหัตถ์. (2552). เศรษฐกิจการเมืองทุนนิยม “แบบขงจื้อ” กับการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรม ใหม่ในเอเชีย : การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ. วารสารร่มพฤกษ,์ 27 (3), 131 – 175. 

https://mgronline.com/china/detail/9580000035932
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ยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ทักษะแรงงานมีฝีมือ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เอ้ืออ านวยต่อการค้าและการลงทุน ไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากนวัตกรรม ( Innovation-driven 
Economy) 

ประกำรที่สำม เป็นผู้สำมำรถน ำปัจจัยต่ำงๆมำก ำหนดกลยุทธ์ได้ 
ลี กวนยู สามารถน าปัจจัยต่างๆมาก าหนดกลยุทธ์ได้  โดยได้เลือกใช้ข้อได้เปรียบของที่ตั้งและท าเลมา

ก าหนดกลยุทธ์สืบเนื่องจากสิงคโปร์ เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่เพียง 718.3 ตร.กม. ทรัพยากรธรรมชาติไม่
สมบูรณ์ ขาดแคลน แม้กระทั่งน้ าจืด จ านวนประชากรและแรงงานมีจ านวนน้อย อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็มีข้อ
ได้เปรียบทางท าเลที่ตั้งซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ จึงด าเนินนโยบาย 3 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) สร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้า เช่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท่าเรือ และระบบคมนาคมขนส่งสู่ท่าเรือ เพ่ือ
สนับสนุนข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ที่มีท่าเรือน้ าลึก 2)ด าเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้อ งอาศัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง และสร้างแรงจูงใจให้เอกชน โดยลดภาษี ลดขั้นตอนความยุ่งยากของ
กฎระเบียบการค้า และ 3) เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจของเอกชน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐ กับเอกชน ซึ่งต่อมาท้ังสามนโยบายประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

ประกำรที่สี ลี กวนยู กล้ำใช้นโยบำยที่โดดเด่น 
โดยพิจารณาได้จากการใช้ นโยบายทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นจนท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน

ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก  นโยบายการสร้างเมืองด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น Garden City ที่ลี กวนยู
ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 1967 เพ่ือเปลี่ยนสิงคโปร์ให้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียวและมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนแล้ว เขายังมองไกลว่าสิ่งนี้จะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ ให้กลายเป็นเมืองจุดหมายปลายทางส าหรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ตลอดจนมี
นโยบายที่โดดเด่นจนสามารถสร้างชาติอย่างเป็นปึกแผ่นคือ นโยบายการปราบการคอรัปชั่น การรณรงค์ทาง
วัฒนธรรมค่านิยมของชาติ ในด้านการเมืองสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองอย่างมั่นคงได้แก่ การจัดตั้ง
พรรคกิจประชาชน (People's Action Party- PAP) ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากยุค ลีกวนยู จนถึง
ปัจจุบันยังคงมีความเข้มแข็ง ที่ส าคัญและโดดเด่นอย่างยิ่งคือ นโยบายการให้ความส าคัญทางการศึกษา โดย
ก าหนดเป้าหมายทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาที่ส าคัญที่สุด เพราะสิงคโปร์รู้ ดีว่าประเทศไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติใดที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ จึงลงทุนพัฒนาคนอย่างจริงจัง ระบบการศึกษาซึ่งใน
ขณะนั้นมีปัญหามากมายที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เช่น มีโรงเรียนหลายรูปแบบหลายเชื้อชาติ เน้นจ า
มากกว่าวิเคราะห์ จึงมีการปรับมาเป็นแบบแพ้คัดออก  นักเรียนต้องผ่านการสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากรัฐบาล
ให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก และนักเรียนทุกคนต้องเรียนสองภาษา คือภาษาพ่อแม่ และ
ภาษาอังกฤษ โดยให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษมากที่สุดเพ่ือจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเต็มที่ 
ตลอดจน นโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก ขึ้น เช่น การจัดตั้งมหาวิทยาลัย เนชั่น ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ 
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาประจ าจ านวนมากที่มหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  

ประกำรที่ห้ำ  เป็นผู้มีควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นระบบในระดับสูง 
เห็นได้ชัดจากการให้ความส าคัญทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 

ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดย
ด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export-oriented Industrialization)ไปสู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากนวัตกรรม (Innovation-driven Economy)ควบคู่กับการมุ่งบรรลุเป้าหมายทรัพยากร
มนุษย์เป็นส าคัญโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในทางสังคมให้เคารพและยอมรับกลุ่มเชื้อชาติ และ



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

379 
 

วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายในสังคม  ส าหรับในด้านสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ คือ เมืองที่มีความหนาแน่นของ
พ้ืนที่สีเขียวมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย Garden City 101 ในปี ค.ศ. 1972 สิงคโปร์ออก
พระราชบัญญัติสวนสาธารณะและต้นไม้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยงานเอกชน และประชาชน ในการจัดสรรพื้นที่ส าหรับต้นไม้ในทุกโครงการของทุกภาคส่วน และต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1975 ได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านสวนสาธารณะสร้างความยั่งยืนและจิตส านึกร่วมกัน การปลูกต้นไม้ของ
สิงคโปร์เน้นให้ ‘คน’ และ ‘ต้นไม้’ ได้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืน คนต้องได้ใช้ประโยชน์จากการมีพ้ืนที่สี
เขียวอย่างเต็มศักยภาพ โดยในปี 2017 สิงคโปร์มีสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นเป็น 350 แห่ง และได้รับการจัด
อันดับจาก Sensable Lab ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (MIT) และ World Economic Forum (WEF) 
ให้เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของพ้ืนที่สีเขียวมากที่สุดในโลก  

ประกำรที่หก  ลี กวนยู สร้ำงผู้น ำที่มีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงหลักกำรสนับสนุน 
ลี กวนยูให้ความส าคัญกับการสร้างผู้น า (Leadership) ให้เกิดขึ้นในทุกระดับในประเทศสิงคโปร์ การ

ที่สิงคโปร์มีผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีคณะรัฐมนตรีที่มีคุณภาพ และมีระบบราชการที่ดีเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การ
สร้างชาติที่สมบูรณ์ โดยการสร้างผู้น าและการสร้างชาติที่ประสบความส าเร็จมีหลักการสนับสนุนที่ส าคัญ 4 
ประการ102 ได้แก่ 1) หลักคุณธรรมนิยม (Meritocracy) คือ ความสามารถหรือผลงานของบุคคลเป็น
ตัวก าหนด ฐานะทางสังคมและทางอาชีพของแต่ละบุคคลนั้น โดยไม่ได้ก าหนดหรือได้มาจากอิทธิ พลทาง
เศรษฐกิจหรือ การเมืองของเชื้อชาติ ชนชั้น หรือตระกูล จึงถือว่าเป็นวิธีการที่ยุติธรรม  2) หลักปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism)  คือ การเลือกและการด าเนินนโยบายหรือแนวทาง ที่สามารถปฏิบัติได้ มีประโยชน์ 
สมเหตุสมผล ปฏิบัติง่าย และสะดวก โดยค านึงถึงการปฏิบัติจริงมากกว่า หลักทฤษฎี 3) หลักความก้าวหน้า
นิยม (Progressivism) คือ การสนับสนุนให้บุคคลและสังคมต้องก้าวไป ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา มีจิตใจที่
ก้าวหน้า มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ และมีจุดมุ่งหมาย ที่จะต้องบรรลุความส าเร็จ และ 4)หลัก
พหุนิยมทางวัฒนธรรม (Multiculturalism) คือ การเคารพและยอมรับกลุ่มเชื้อชาติ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลายในสังคมว่ามีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย  

ด้วยอิทธิพลของผู้น าอย่าง ลี กวนยู ส่งต่อผู้น าจากรุ่นสู่รุ่น และการพัฒนาประเทศอย่างมียุทธศาสตร์
ท าให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญ ซึ่งไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางกายภาพ (Physical Hub) เท่านั้นแต่
สิงคโปร์จะต้องเป็นศูนย์กลางทางการค้า (Virtual Hub) ที่มีศักยภาพในการควบคุมทางการค้าได้อีกด้วย ท าให้
ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญในหลายๆด้าน ได้แก่ ศูนย์กลางสู่เอเชีย - แปซิฟิก ศูนย์กลางการค้าและ
บริการของภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค ศูนย์กลางการบินพาณิชย์ 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบ าบัดน้ าเสีย ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลก ศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า เป็นต้น103  ในปัจจุบันสิงคโปร์ได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ “การเป็นประเทศศูนย์กลางของเอเชียที่เป็นผู้น าในระดับโลก (A 
leading global city in the heart of Asia) และล่าสุดสิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์
โดยใช้เวลาถ 54 ปี จากประเทศที่ต้องแยกตัวจากมาเลเซียไปสู่ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันเป็น
อันดับหนึ่งของโลก104 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการวางพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทสอันชาญ
                                                           
101 ดูเพิ่มเติมได้ใน https://becommon.co/feature/singaporegreenery/ค้นคืนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2562 
102 วราภรณ ์ จุลปานนท์. (2554). การปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร์. วารสารวิจยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์), 14(1), 30-37. 
103 ดูเพิ่มเติมได้ใน https://www.softbankthai.com/Article/Detail/915   
104 พิจารณาจากดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจ าปี 2019 (Global Competitiveness Index : GCI) ซ่ึงเป็นรายงานจาก 
“World Economic Forum” บ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ 141 ประเทศ สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 1 ประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก 
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ฉลาด ของผู้น าที่ชื่อ “ลี กวนยู” 
บทความนี้สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาประเทศสิงค์โปรของ ลี กวน ยู นั้น

ประกอบด้วย ประการแรก ลี กวนยูเป็นผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเห็นได้จากสามารถจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระท าตามและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง รวมถึงเป็นบุคคลที่ฉลาดล้ าลึกและมี
ศิลปะในการชนะมิตรผูกใจคนและสามารถสร้างเอกลักษณ์ของชาติและรวมชาติได้  ประการที่สอ ง ลีกวนยู 
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ต าแหน่งของสิงค์โปร์ได้ถูกต้องและพัฒนาไปสู่ต าแหน่งที่ต้องการ
จะเป็นได้ ประการที่สาม เป็นผู้สามารถน าปัจจัยต่างๆมาก าหนดกลยุทธ์ได้ โดยได้เลือกใช้ข้อได้เปรียบของที่ตั้ง
และท าเล ทางทะเลมาก าหนดกลยุทธ์ ซึ่ง ลี กวนยู เลือกใช้กลยุทธ์จากข้อได้เปรียบของที่ตั้งมาเป็นกลยุทธ์หลัก
ได้อย่างชาญฉลาด  ประการที่สี่   กล้าใช้นโยบายที่โดดเด่น อาทิ นโยบายการปราบการคอรัปชั่น และการ
รณรงค์ทางวัฒนธรรมค่านิยมของชาติ ประเด็นที่ห้า เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบในระดับสูงเห็นได้ชัด
จากการให้ความส าคัญทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ตลอดจนมีการพัฒนา
อย่างเป็นล าดับขั้น และประการสุดท้าย ลี กวนยูเลือกที่จะสร้างผู้น าที่มีประสิทธิภาพจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประทศจนประสบความส าเร็จได้ จากความส าเร็จดังกล่าว นับเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ประเทศซึ่งกล่าวได้ว่า เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ เต็มไป
ด้วยทรัพยากรต่างๆอย่างมหาศาล มีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิ และมีวัฒนธรรมที่สืบเนื่องยาวนาน ในสภาวะ
ที่ประเทศไทยพยายามอย่างหนักที่จะผลักดันตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วย “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี” และ 
“นโยบายประเทศไทย 4.0” บทเรียนจากสิงคโปร์จะช่วยตอกย้ าให้เราเห็นถึงความส าคัญของ “ทรัพยากร
มนุษย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้น า” ว่ามีความส าคัญเพียงใดส าหรับการพัฒนาประเทศ  ซึ่งอาจจะมี
ความส าคัญเหนือกว่านโยบาย แนวคิด หรือเทคนิควิธีใดๆ ที่เราน ามาใช้อย่างแห้งแล้ง เพราะสรรพสิ่งย่อม
ก าเนิดจากฝีมือและหัวใจของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะหากมนุษย์เหล่านั้นมีผู้น าที่เข้มแข็ง หลักแหลม และรัก
ส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง เฉกเช่นเดียวกับที่เราเห็นได้จากรัฐบุรุษแห่งสิงคโปร์ ลี กวน ยู ประเทศก็ เหมือนกับคน 
ตรงที่ต่างก็มีชะตากรรมเป็นของตนเอง ส าหรับประเทศไทย ไม่มีใครตอบได้ว่า เราจะมีผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ชาญ
ฉลาด แข็งแกร่ง และรักส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง  เช่นเดียวกับที่สิงคโปร์มีได้หรือไม่ ผู้ที่จะตอบค าถามนี้ได้ ก็คือ
ประชาชนคนไทยผู้ทรงสิทธิ์ในฐานะเจ้าของประเทศนี้ทุกคนนั่นเอง และก็เป็นค าถามที่ทุกคนควรถามตนเอง 
หากว่าเราคาดหวังอนาคตที่ดีของประเทศชาติ และต้องการก าหนดชะตากรรมของเราด้วยตนเอง 
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  ปัจจัยท่ีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร 
 

กนกรัตน์ ท่าหลวง105 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Email address: kanokratt_tha@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร (2) 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร (4) ปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตร ประชากรได้แก่ บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งข้าราชการ และ
พนักงานราชการ จ านวน 690 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการใช้สูตรของ Taro Yamane  ได้
จ านวน 253 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมปะสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรด้านผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (2) ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร โดยปัจจัยภายในด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานของ
ขององค์การมีความสัมพันธ์มากที่สุด (3) ปัจจัยภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร โดยปัจจัยภายนอกองค์การด้านการฝึกอบรมบุคลากร มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด (4) ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันทุกคน ดังนั้น 
ผู้บริหารควรมีนโยบาย แนวทางหรือ มาตรการ เพ่ือให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การจัดการความรู้ การท างานเป็นทีม และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวทาง
เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรเพ่ิมขึ้น ได้แก่  ผู้บริหารควรสนับสนุนส่ง
บุคลากรไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้นด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมทั้งจัดท าระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบด้วย  
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ABSTRACT 

 
The objectives of this independent study were to study (1) level of human resource 

development of the Department of Agriculture, (2) factors relating the achievement of human 
resource development of the Department of Agriculture, (3) the relationship between various 
factors and the achievement of human resource development of the Department of 
Agriculture.This independent study was a survey study. The population was the officials and 
personnel of the Department of Agriculture in Bangkok totally 690 people The samples were 
253 personnel which derived from formula of Taro Yamane.Analytical statistics were 
frequency, percentage, mean and standard deviation and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. 

The independent study result showed that (1) Human development level of the 
Department of Agriculture was at high level. When considering each aspect, it was found that 
the results that occur to the organization was at the highest level. (2) the internal factors were 
high positive related with the achievement of human development of the Department of 
Agriculture. (3) the external factors were high positive related with the achievement of human 
development of the Department of Agriculture., and  (4) the problems encountered were 
found that everyone receives equal opportunities for development,  therefore head of 
organization should have policies, guidelines, or measures to give personnel equal opportunity 
to development. by focus on Knowledge management teamwork and building a learning 
organization and guidelines for enhancing the achievement of personnel development of the 
Department of Agriculture increased, head of organization should support sending personnel 
to attend the training both within the department and outside the department to increase 
the development of work potential and change the behavior of the work for the better. 
technology administrators should have a policy on the use of information technology for data 
collection and processing. Including establishing a systematic human resource evaluation 
system. 
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บทน ำ 
 ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมักจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ แต่บางส่วน
มักจะขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
หน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ ส่งผลให้ขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกาย แรงใจอย่างจริ งจังเพ่ือ
องค์กร ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม และท่ีส าคัญมากๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กร 
และความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะแก้ไขได้โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เช่น การ
ฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร ในองค์กร เพ่ือที่หลังจากการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
เปลี่ยนแปลงความคิด และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งองค์กรจะสามารถบ ารุงรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร ได้นานที่สุดเพ่ือความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรต่อไป 
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรน าด้านการวิจัยและพัฒนาพืช 
เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านวิชาการ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรในองค์การได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่า
เทียมกันทุกคน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบาย หรือแนวทาง เพ่ือให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์การพัฒนายิ่งขึ้นไป 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรบุคลากรคนหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร มีความสนใจ  ที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ในการที่จะน าไปประกอบการด าเนินการก าหนดนโยบายและการจัดท าเครื่ องมือการ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนปรับปรุงและวางแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความส าเร็จให้แก่องค์กรต่อไป 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตร 
4. เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมและประมวลแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มี
ความใกล้เคียงและเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ ดังนี้ 
  1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2559) ได้กล่าวไว้ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง “การเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร โดยการเพ่ิมคุณสมบัติของบุคลากร
ในองค์การนั้นๆ ด้วยการฝึกอบรม การพัฒนา และให้การศึกษา เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถ พัฒนา
ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เสริมสร้างสมรถนะหรือศักยภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กร เพ่ือให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นสมารถปฏิบัติงานตามที่องค์กรมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงทั้งในปัจจุบันและในอนา
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อนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้
องค์การสามารถด าเนินงานประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้” 

โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมพูนความรู้ 
2) การพัฒนาทักษะ 3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ 4) การเสริมสร้างสมรรถนะ ดังนี้ 

1) กำรเพิ่มพูนควำมรู้  การที่บุคลากรจะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องทราบถึงลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ จ าเป็นต้องทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งสิ่งต่างๆที่
กล่าวมานี้ เป็นเรื่องที่บุคลากรจะต้องรับทราบ และเข้าใจอย่างละเอียด ถ่องแท้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจากนี้ วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสารถ เพียงพอก่อนที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์การ
จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคลากร 
 2) กำรพัฒนำทักษะ เป็นความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา 
ทักษะของบุคคลเป็นผลจากการเรียนรู้โดยการกระท า เช่นทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางด้านการกีฬา ทักษะ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะทางด้านการอ่าน ทักษะทางด้านการบริหารหรือการจัดการงาน ทักษะ
ทางด้านภาษา ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นทักษะภายนอกที่ผู้อ่ืนสามารถ
มองเห็นได้จากการกระท า  ทักษะจึงมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่จะท าให้ผู้ที่มีทักษะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ผลดีกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะ เนื่องจากทักษะนั้น จะช่วยให้เกิดความช านาญ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่า
สามารถท างานได้เป็นผลส าเร็จ และยังช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน และยังช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีทักษะในงานจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
 3) กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค าว่าทัศนคตินั้น หมายถึง ความคิดเห็นและความรู้สึกของบุคคล ที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแสดงออกในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือ ไม่พอใจ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวมาจาก
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งผลให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นๆ ในทางท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
การที่จะทราบถึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ต้องใช้วิธีสังเกตจากพฤติกรรมหรือการกระท า ซึ่งส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น การที่บุคลากรจะมีทัศนคติที่ดีต่องาน จะส่งผลให้บุคลากรมี พฤติกรรม
การปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้กับงาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานแล้ว จะส่งผลให้บุคคลนั้นท างานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ผลงานออกมาผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน
ขององค์การ 
 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรที่มีต่องาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อองค์การ จาก
ทัศนคติที่ไม่ดี เป็นทัศนคติที่ดีด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคลากรมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ตามประสงค์ สามารถท าผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์การ 
และจะช่วยให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  4) กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ สมรรถนะ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยให้งาน
ประสบผลส าเร็จ ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์การและการน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ สมรรถนะแตกต่าง
จากความรู้ ทักษะและทัศคติ ส าหรับสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนของไทย 
 นอกจากนี้ Wexley & Latham, 1991) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ มีจุดประสงค์ 
3 ประการดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือปรับปรุงระดับการตระหนักรู้ในตนเอง (self – awareness) ของในแต่ละบุคคล ได้แก่ 
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในองค์การ ความเข้าใจถึงทัศนะที่บุคคลอ่ืนมีต่อ
ตนเอง การเรียนรู้ว่าการกระท าของตนเองส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนอย่างไร  เป็นต้น  
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 2) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างาน (job skills) ของแตล่ะบุคคล เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในการท างาน  

 3) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจของแต่ละบุคคล หากบุคคลใดมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดซึ่งแรงจูงใจ ก็
จะไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ และผลงานที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำบุคลำกร 
 เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2543, น. 12-13) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 1. กำรสนับสนุนและควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่จำกผู้บริหำรองค์กำร โดยการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากผู้บริหารองค์การ โดยการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร การอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นการต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความมั่นใจและเต็มใจให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 
 2. ขนำดของพันธกิจและโครงสร้ำงองค์กำร การขยายงานมากขึ้น มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากองค์การที่มีขนาดใหญ่จะมีการเพ่ิมงาน ขยายจ านวนหน่วยงาน ฝ่าย แผนกงานต่างๆ บุคลากร ท าให้
ปริมาณงานใหม่ๆ เพ่ิมมากขั้น ดังนั้นองค์การจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงานต้องมีความสัมพันธ์และมี
การสื่อสารกันภายในองค์การให้มากขึ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก มีความต้องการให้บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานมีความร่วมมือร่วมใจ และประสานงานกันเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
 3. เทคโนโลยีสมัยใหม่  เทคโนโลยีในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหารต้องน าเทคโนยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ หรือหน่วยงาน โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจ
หลักการของการพัฒนาบุคลากร โดยผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถชี้แนะแนวทาง และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร
ขององค์การได้ อีกท้ัง สามารถที่จะก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยสามารถน า
หลักวิชาการมาปรับใช้กับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์การมากขึ้น เพ่ือการปฏิบัติเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน  

5. กำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงจริงใจ จำกหัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนขององค์กำร สิ่งนี้มี
ผลต่อการด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือตอบสนองความต้องการส าหรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

6. กำรให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกว่ำบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากบุคลากรทุกคนต้องการ
ให้ผู้บริหารขององค์การ มีความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่พวกเขาอย่างทั่วถึง โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรขึ้นมา เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารงานทุกระดับขององค์การ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงวิธีปฏิบัติ
ตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. กำรฝึกอบรมบุคลำกร การฝึกอบรม (training) คือกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ ของบุคลากร ช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น กล่าวคือ การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บุคลากรมีศักยภาพการท างานสูงขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 3) กล่าวว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหาร โดยเน้น
ที่ผลลัพธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นส าคัญ จะใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงาน
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และแสดงผลงานต่อที่สาธารณะ  
 เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2547, น. 133) กล่าวว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นที่ผลงาน ซึ่งได้แก่ ผลผลิต และผลลัพธ์ และความพึงพอใจของหน่วยงานที่ท างานร่วมกัน มากกว่าเน้น
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานหรือปัจจัยน าเข้า และกระบวนการท างาน ซึงเป็นวิธีการที่น ามาสู่ผลส าเร็จของงาน 
  จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและน าไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของกรมวิชาการเกษตร
แล้ว จึงได้น าแนวคิดโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) เพ่ือวัดระดับการพัฒนา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร 4 
ประการ ประกอบด้วย  
 1)  ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)    
 2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
 3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation)  
 4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Results Evaluation)  
กรอบแนวคิดกำรศึกษำ  
 ผู้ศึกษาได้ทบทวนและน าไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จึงได้น า
แนวคิด ของ เฉลิมพงศ์  มีสมนัย (2543, น. 12-13) มาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ ทั้งทางด้านปัจจัยภายใน
องค์การและปัจจั ยภายนอกองค์การ  และแนวคิดของโดนัลด์  แอล เคิ ร์ กแพทริค  ( Donald L. 
Kirkpatrick,1975) มาเป็นตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตำม 

  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
วิธีกำรศึกษำ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร มีวิธีการ
ศึกษาดังนี ้
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร 
ปัจจัยภายใน 

- การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้บริหาร
องค์การ  

- ขนาดของพันธกิจและโครงสร้างองค์การ  
- การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  
- ด้านการเสนอควา มคิดเห็นอย่างจริงใจ จากหัวหน้า

หน่วยงานขององค์การ 
- การให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
ปัจจัยภายนอก 

- ด้านเทคโนโลยี  
- ด้านการฝึกอบรมบุคลากร  

ผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกร 
- ด้านปฏิกริยาตอบสนอง  )Reaction( 

- ด้านการเรียนรู้ ) Learning( 
- ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการ

อบรม )Behavior( 
- ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร ) Results( 
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  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง ประกอบด้วย  
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ณ กรุงเทพมหานคร จ านวน  690  คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน  253 คน ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร 
ยามาเน ่(Taro Yamane)ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05  

1.3 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม        
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมวิชาการเกษตร รายได้ในปัจจุบัน   
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรม
วิชาการเกษตร มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มี
ความสัมพันธ์  น้อยที่สุด - ระดับ 5 มีความสัมพันธ์มากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 1.00 – 
1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19 มาก และ 4.20 – 5.00 
มากที่สุด 
 ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเพ่ือชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานน้อยที่สุด - ระดับ 5 มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ดังนี้ 1.00 – 1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59 น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19มาก และ 
4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 4  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรเพ่ิมขึ้น ตามประเด็นที่ก าหนดในกรอบแนวคิด ในส่วนนี้เป็นค าถาม
ปลายเปิด  
 3. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  ซึ่งผู้
ศึกษาด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 253 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง
ของ           กรมวิชาการเกษตร ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับมาครบถ้วน จึงท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม บันทึกข้อมูล และด าเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 4.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ส าหรับ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากร และ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร 
 4.2 สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร และ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร 
ผลกำรศึกษำ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง (ร้อยละ 59.70) อายุระหว่าง 36-45 ปี(ร้อยละ 53.80) 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 92.10) ต าแหน่งพนักงานราชการ (ร้อยละ 64.80) ระยะเวลาที่
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ปฏิบัติงานในกรมวิชาการเกษตร 11-15 ปี (ร้อยละ 40.70)  รายได้อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท 
(ร้อยละ 41.90)  
 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร 

ระดับกำรพัฒนำบุคลำกร x̄  S.D. แปลผล 
1. ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง 3.88 0.45 มาก 
2. ด้านการเรียนรู้ 3.99 0.42 มาก 
3. ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม 4.25 0.56 มากที่สุด 
4. ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ 4.51 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.52 มำก 

ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม ด้านการเรียนรู้ 
และด้านปฏิกิริยาตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 3. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรม
วิชาการเกษตรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานของ
องค์การ รองลงมา คือ ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานขององค์การ ตามล าดับ 
 4. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร 
  
 
 
 
 

ปัจจัยภำยในองค์กำร x̄  S.D. แปลผล 
1 . ด้านการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก 

    ผู้บริหารองค์การ 
.3 99 .0 38 มาก 

2 . ด้านขนาดพันธกิจและโครงสร้างขององค์การ .3 96 .0 50 มาก 
3 . ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร 

4. ด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้า 
   หน่วยงานขององค์การ 
5. ด้านการให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคน 
   มีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงานขององค์การ 

4.14 
4.55 

 
3.86 

.0 58 
0.67 

 
0.45 

 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

รวม 4.10 .0 51 มำก 

ปัจจัยภำยนอกองค์กำร x̄  S.D. แปลผล 
1 . ด้านเทคโนโลย ี

2. ด้านการฝึกอบรมบุคลากร 
4.17 
4.48 

.0 69 
0.71       

มาก 
มากที่สุด 

รวม 4.32 .0 70 มำกที่สุด 
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ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตรที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมบุคลากร และน้อยที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ  

5. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำยในองค์กำรกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ
บุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร  

       ปัจจัยภำยในองค์กำร r 
Sig 
)2-

tailed( 

ระดับ
ควำมสัมพันธ์ 

1 . ด้านการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่
จาก 
   ผู้บริหารองค์กร  

0.39 0.000**  ต่ า 

2 . ด้านขนาดพันธกิจและโครงสร้างขององค์การ 0.65 0.000**  ปานกลาง 
3 . ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร 0.67 0.000**  ปานกลาง 
4 . ด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจาก 

   หัวหน้าหน่วยงานขององค์การ 
0.71 0.000**  มาก 

5 . ด้านการให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าบุคลากรทุก
คน 
    มีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ในการด าเนินงาน
ขององค์การ 

0.57 0.000**  ปานกลาง 

  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายในองค์การ พบว่าปัจจัยภายในองค์การด้านด้านการเสนอความ
คิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.67  และ  ด้านขนาดพันธกิจและโครงสร้างขององค์การ มีผลลัพธ์ค่า 
r เท่ากับ 0.65 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร  

6. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำยนอกองค์กำรกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ
บุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร  

   ปัจจัยภำยนอกองค์กำร r Sig 
)2-tailed( ระดับควำมสัมพันธ์ 

1 . ด้านเทคโนโลยี  0.74 0.000**  มาก 
2 . ด้านการฝึกอบรมบุคลากร 0.73 0.000**  มาก 

  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายนอกองค์การ พบว่าปัจจัยภายนอกองค์การด้านเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร มีผลลัพธ์ค่า r 
เท่ากับ 0.74 และ ด้านการฝึกอบรมบุคลากร มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.73 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร  
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 7.  ปัญหำ และข้อเสนอแนะแนวทำงเสริมสร้ำงผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร
เพิ่มขึ้น 
 1) จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่าปัญหาคือ บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันทุก
คน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบาย แนวทางหรือ มาตรการ เพ่ือให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การจัดการความรู้ การท างานเป็นทีม และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 2) จากแบบสอบถามปลายเปิด และผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากร นั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานเพื่อเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพในการท างาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในทางท่ีดีขึ้น  
 3) จากแบบสอบถามปลายเปิด และผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากร นั้น ในด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งจัดท าระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย  
อภิปรำยผล  
 1. ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับระดับการพัฒนา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตรด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ด้านที่น้อยที่สุด คือ             
ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง อาจเนื่องมาจาก บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันทุกคน  จึงท าให้
ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ในด้านนี้น้อยที่สุด ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรจัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรขึ้นมา เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารงานทุกระดับขององค์การ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงวิธี
ปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2559)   
 2. ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร        
กรมวิชาการเกษตร เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายในองค์การ พบว่าปัจจัยภายในองค์การด้านการเสนอ
ความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร สอดคล้องกับ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ,2543:40-44) กล่าวว่า การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประสบผลส าเร็จต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีการสนับสนุนในการจัดท าระบบวัดผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการก าหนดพันธกิจและแผลกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการก าหนด พันธกิจและแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเพ่ือให้เกิดผล ซึ่งข้อมูล
ที่ได้จากการวัดผลจะเป็นข้อมูลให้ผุ้บริหารสามารถปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารต้องน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการที่จะปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3. ปัจจัยภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร        
กรมวิชาการเกษตร เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายนอกองค์การ พบว่าปัจจัยภายนอกองค์การด้าน
เทคโนโลยีและด้านการฝึกอบรมบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากร กรมวิชาการเกษตร สอดคล้องกับ วรวิทย์ โปร่งจันทึก (2552)  ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การประสานงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรศึกษำ 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร         
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
เพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพในการท างาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในทางท่ีดีขึ้น  
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 2) ด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล รวมทั้งจัดท าระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย  
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษาในเรื่องของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

2) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmarking) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรกับส่วนราชการอ่ืน ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกับกรมวิชาการเกษตร 

3) ควรศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
น าตัวชี้วัดที่ได้มาใช้เป็นแบบวัดความส าเร็จในการน านโยบายการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ 
บรรณำนุกรม 
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2559) “เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 
นางสาวศศิธร จิมากรณ์ (2556) “สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเลขานุการ 

ส านักงานศาลยุติธรรม” สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก 

กาญจนชนก ภัทรวนิชานันท์ (2554) “การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพ่ือใช้ในการประเมิน 
 ข้าราชการ กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  

ปริญญานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางสาวนันทพร สุนสาระพันธ์ (2558) “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรของสถาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม” วิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชา 
บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

นายเฉลิม สุขเจริญ (2557) “แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 
รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว “สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, (สืบค้นวันที 9 กันยายน 2562) 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “การพัฒนาระบบราชการโดนการบริหารแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์” สืบค้นจาก https://library2.parliament.go.th/ebook/content 
issue/2559/hi2559-007.pdf   

ชนิกานต์ สายพันธ์ (2559) “การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ าเภอเมือง  
 จังหวัดอุบลราชานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
นิภาพร เฉียนเลี่ยน (2555) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 
 ภาค 8” แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 3) “การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 
Wexley & Latham (1991)  “แนวคิดการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ” 
โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick,1975) “รูปแบบการประเมินโครงการหรือหลักสูตร 
 ฝึกอบรม” 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลหลวงเหนือ 

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง (2) ปัญหาและสาเหตุของปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลหลวง
เหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง และ (3) แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ ผู้บริหาร และพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลหลวง
เหนือ จ านวนทั้งหมด 47 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบส ารวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล การ
วิเคราะห์สาเหตุและผล การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย 

ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมของเทศบาลต าบลหลวงเหนือเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดโดยรัฐบาลและราชการส่วนกลาง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับหลักความเป็น
อิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น (2) ปัญหาส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล 
คือ ปัญหาการขาดความอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่
สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังและโอกาสทางก้าวหน้าที่จ ากัด สาเหตุส าคัญของ
ปัญหา คือ การกระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่อย่าง
จ ากัด กลไกทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบ
คุณธรรมขาดประสิทธิภาพ (3) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ คือ 
ผู้บริหารเทศบาลต้องตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรม และให้ความส าคัญการสร้าง
พลเมืองที่ตื่นตัวที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุม
ตรวจสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล ข้อเสนอในเชิงนโยบายรัฐต้องมีการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เพ่ิมมากขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหาร
การปกครองท้องถิ่น และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น 
  
 
 
ค ำส ำคัญ  การบริหารท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เทศบาลต าบลหลวงเหนือ  
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Abstract 

 
This research purposes to study in: (1) the human resources management of Luang Nuea 

Municipality, Ngao District, Lampang Province; (2) problems and causes of the issues regarding the 
human resources management of Luang Nuea Municipality, Ngao District, Lampang Province and; (3) 
the guidelines for problem solving and the guidelines for improvement of the human resources 
management of Luang Nuea Municipality, Ngao District, Lampang Province.  
 This research was qualitative research employing 47 executives and employees belonging 
to Luang Nuea Municipality as the population. The tools employed in this research were document 
survey and interview forms which the data collection was conducted by document survey and in-
depth interview. The data analysis was conducted by using data classification and systemization, 
cause and effect analysis, content analysis, and analytic induction.  

It was found from the results that: (1) the overall human resources management of Luang 
Nuea Municipality was in conformity with the rules prescribed by the government and central 
administration but it was not consistent with the independence principles for local human resources 
management; (2) the important problems regarding human resources management were the 
shortage of independence in human resources management, inconsistency between human 
resources management and virtue system, the shortage of manpower and limited opportunity to 
thrive. The significant causes of the problems were the limited distribution of power regarding human 
resources management for local administrative organizations and inefficiency of both internal and 
external mechanisms regarding management and supervision of operations in accordance with the 
virtue system. (3) The key guidelines for problem-solving and improvement of human resources 
management were the municipality executives must realize in human resources management 
according to virtue system and place importance on building awakened, responsible, and possessive 
citizens, and take part in management and supervision of human resources management of the 
municipality. In part of policy suggestion, the government must provide opportunity for the local 
organization to be more independent in human resources management and consistent with the 
principles of power distribution, local administrative management, and local human resources 
management.  

 
Keywords : Local Administration, Human Resources Management, Luang Nuea Municipality 
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บทน ำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ด ารงไว้ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารท้องถิ่นที่ส าคัญคือ
แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ และแนวคิดเก่ียวกับอ านาจปกครองตนเองและความเป็นอิสระของท้องถิ่น 
เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้ง
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว กีฬา สาธารณสุข การจะขับเคลื่อนภารกิจงานของเทศบาล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดบริการสาธารณะได้นั้น จะต้องอาศัย
กลไกกระบวนการในการปฏิบัติราชการที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การ  ซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของกระบวนการบริหาร และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
 ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะได้บัญญัติไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
ของท้องถิ่นตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ที่เกิดจากการ
ก ากับดูแลและไม่มีการกระจายอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลางอย่างแท้จริง รวมถึงปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน
ของท้องถิ่นเอง เทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
แม้ว่าจะมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่ในด้านการปฏิบัติยังถือได้ว่า
ประสบกับปัญหาหลายประการ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
ต าบลหลวงเหนือ ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลดังกล่าว 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
เทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในเทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง และ (3) เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง  
วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ ผู้บริหาร และพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลหลวง
เหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง จ านวนทั้งหมด 47 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือการวิจัย คือ 
แบบส ารวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์สาเหตุและผล การวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย 
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ผลกำรศึกษำ 
   1. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในเทศบำลต ำบลหลวงเหนือ อ ำเภองำว  จังหวัดล ำปำง โดย
ภาพรวม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดโดยรัฐบาลและราชการส่วนกลาง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ
หลักความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น โดยในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบล
หลวงเหนือ ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและรูปแบบของการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี แต่ยังขาดความชัดเจน
และต่อเนื่อง ขาดการวางแผนในระยะยาวและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ไม่
สามารถน าแผนมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบในการบริหารอัตราก าลัง รวมไปถึงการควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เทศบาลไม่สามารถก าหนดต าแหน่งที่จ าเป็นและเหมาะสมกับ
ภารกิจงานได้เองอย่างแท้จริง และการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลก็ไม่สามารถด าเนินการได้โดย
เทศบาลเองต้องกระท าผ่านราชการส่วนกลาง โดยเทศบาลสามารถสรรหาและคัดเลือกได้เฉพาะพนักงานจ้าง
หรือลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น 
   1.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า เทศบาลต าบลหลวงเหนือ มีการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการตามระเบียบกฎหมาย แต่มีระยะเวลารอคอยบุคลากรจากการใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และเมื่อได้รับการบรรจุแล้วพบปัญหาด้านการปรับตัวให้เข้ากับการท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในส่วนของพนักงานจ้าง พบปัญหาทางด้านการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิ และต าแหน่ง  อีกทั้ง ที่
ผ่านมาพนักงานเทศบาลมีการย้ายการโอนเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราต าแหน่งว่างอันเนื่องจากการ
ย้ายการโอนและอัตราที่ไม่สามารถบรรจุได้ จ านวน 9 อัตรา ส่วนการรับโอนย้ายพนักงานพบว่ามีการใช้
ดุลพินิจของนายกเทศมนตรีเพียงผู้เดียว ท าให้เทศบาลขาดโอกาสในการพิจารณาบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
และส่งผลให้ได้มาซึ่งบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของปัญหาความต้องการของประชาขนและบริบท
ของพ้ืนที่ รวมถึงขาดทักษะความสามารถและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในประเด็นการบรรจุแต่งตั้ง
และการโอนการย้ายที่ผ่านมาของเทศบาลมีการด าเนินการที่ขัดกับหลักความอิสระในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และหลักการใช้คนในท้องถิ่น 
  1.3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า เทศบาลต าบลหลวงเหนือ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พนักงานเกินกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งที่ด าเนินการโดยเทศบาลเองและจัดส่งบุคคลไปฝึกอบรมหรือพัฒนากับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก แต่
ในการพัฒนาบุคคลยังคงมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณในการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ ยังขาดการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและยังไม่มีการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ในการฝึกอบรมยังขาดการ
ส ารวจความจ าเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างจริงจัง และเมื่อพนักงานไปพัฒนา
หรือฝึกอบรมแล้วยังขาดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันที่เหมาะสม รวมถึงขาดการประเมินและ
ทดสอบความรู้ภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม  
  1.4 กำรธ ำรงรักษำทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า เทศบาลต าบลหลวงเหนือ ได้ก าหนดอัตรา
เงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งท าให้ไม่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะ 
สวัสดิการต่างๆ ที่จัดสรรให้กับบุคลากรเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดโดยราชการส่วนกลาง ขณะที่การ
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ได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เช่น เงินรางวัลประจ าปียังมีปัญหาจากภายในเทศบาลเองที่ได้รับผลคะแนน
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรางวัล การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมามีปัญหาข้อขัดแย้งในการประเมินในลักษณะที่ยังไม่สอดคล้องกับการด าเนินการตาม
ระบบคุณธรรม รวมถึงยังมีความขัดแย้งกันระหว่างผลการประเมินของคณะกรรมการและความคิดเห็นของ
นายกเทศมนตรี ซึ่งส่งผลต่อผลการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนและกระทบต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล  
  2. ปัญหำและสำเหตุของปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในเทศบำลต ำบลหลวงเหนือ อ ำเภอ
งำว จังหวัดล ำปำง พบว่าปัญหาส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลคือปัญหาการขาดความ
อิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทุกข้ันตอนในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ส่วนกลางก าหนด ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมอัน
เนื่องจากการอ านาจการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี ปัญหาการขาดแคลน
อัตราก าลังและโอกาสทางความก้าวหน้าที่จ ากัด เพราะต้องรอการใช้บัญชีของส่วนกลางและมีข้อจ ากัดของ
กฎระเบียบในเชิงทางก้าวหน้าในต าแหน่งหากต้องการต าแหน่งที่สูงขึ้นต้องมีการย้ายไปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีขนาดใหญ่กว่าหรือโอนไปส่วนราชการอ่ืน  

สาเหตุส าคัญของปัญหาคือ การกระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่อย่างจ ากัด กลไกทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระบบคุณธรรมขาดประสิทธิภาพ ปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบล
หลวงเหนือ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การไม่น าระบบคุณธรรมมาใช้นับตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหา การโอนการย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารเทศบาล 
และให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อย ก่อให้เกิดปัญหาด้านกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มีผลท าให้บุคลากรในเทศบาลขาดขวัญก าลังใจ บั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมี
ยังพบปัญหาด้านโครงสร้างต าแหน่ง ไม่รองรับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากร  และระเบียบข้อ
กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในเทศบำล
ต ำบลหลวงเหนือ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง พบว่า แนวทางแก้ไขที่ส าคัญคือผู้บริหารเทศบาลต้องตระหนัก
ถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรม และให้ความส าคัญในการสร้างพลเมืองที่ตื่นตัวมีความ
รับผิดชอบ มีความเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมตรวจสอบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาล และในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
    3.1 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ ควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและสามารถ
น ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้พนักงานในเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ในส่วนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ควรลดบทบาทของส่วนกลางและเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการสรรหาคัดเลือกพนักงานได้ด้วยตนเอง โดยกลไกต่างๆ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรท า
หน้าที่ในการก ากับตรวจสอบมากกว่าการด าเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้แล้วในการสรรหาและคัดเลือกต้องมีการน าระบบคุณธรรม
มาใช้อย่างจริงจังไม่ใช่ก าหนดไว้เป็นแค่ตัวหนังสือหรือแนวทางที่สวนทางกับการด าเนินการจริง ในการสรรหา
และคัดเลือกทั้งในส่วนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ตัวแทนพนักงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
จะท าให้การด าเนินการมีความโปร่งใส เป็นกลาง เพ่ิมมากขึ้น ในการสรรหาต้องเปิดกว้างมีการประชาสัมพันธ์
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ให้ครอบคลุมทุกสื่อ ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจนและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ    
    3.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรมนุษย์ ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและมีการตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง เพ่ือป้องกันการบรรจุ
แต่งตั้งที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง รวมถึงการสอนงานพนักงานบรรจุใหม่ ให้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของการท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกรณีการรับโอนหรือย้าย ควรเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างแพร่หลายทุกช่องทาง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติโดยเน้นให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการใช้คนในท้องถิ่น หากมีการโอนหรือย้ายควรมีการสอนงานหรือเวียนงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนในต าแหน่งอ่ืนได้ นอกจากนี้แล้วเทศบาลควรด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) เพ่ือช่วยในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดการใช้
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 
  3.3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในส่วนของการปฐมนิเทศควรมีการสอนแนะเพ่ือให้ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล และควรให้มีการเข้ารับการปฐมนิเทศทุกรายโดยเทศบาล
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเองไม่ใช่แค่การปฐมนิเทศรวมซึ่งจัดโดยราชการส่วนกลางที่เน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าในกฎระเบียบและภาพรวมของงานท้องถิ่นเท่านั้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและเข้าใจถึงความแตกต่างของท้องถิ่นที่ตนต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ในด้านการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรควรมีการส ารวจความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างจริงจังเพ่ือให้
ทราบว่าว่าในแต่ละบุคคลแต่ละต าแหน่งต้องการพัฒนาในเรื่องใด เทศบาลจะได้จัดโครงการหรือจัดส่งบุคคลไป
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความจ าเป็นในการปฏิบัติงานที่แต่ละคนหรือแต่ละต าแหน่งมีความ
ต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกัน เทศบาลควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมๆ กับจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนา
อย่างเพียงพอสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาจัดท าเป็น KM ของหน่วยงาน 
   3.4 กำรธ ำรงรักษำทรัพยำกรมนุษย์ ในส่วนอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ควรมี
การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบในภารกิจงานแต่ละต าแหน่ง ซึ่งมี
ลักษณะงานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะต าแหน่งงานวิชาชีพ ในส่วนประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เช่น เงินรางวัล
ประจ าปีควรมีมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันของกอง/
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือยกระดับให้ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(LPA) ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ในทุกด้าน ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน และมีคณะกรรมการ
พิจารณาอีกชุดหนึ่งเพ่ือเป็นการป้องกันการใช้อ านาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปและใช้ระบบการ
ประเมินผลแบบ 360 องศา โดยจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และต้องให้ความส าคัญกับการน าผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความ
ดีความชอบอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
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บทสรุป 
 ในการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

มีผลการศึกษาโดยสรุปคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมของเทศบาลต าบลหลวงเหนือเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่ก าหนดโดยรัฐบาลและราชการส่วนกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ
หลักความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติถึง
ความอิสระของท้องถิ่น ปัญหาส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล คือ ปัญหาการขาดความอิสระ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของส่วนกลาง 
โดยเฉพาะการเทศบาลไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลได้ด้วยตนเองซึ่งด าเนินการโดยราชการ
ส่วนกลาง ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมรวม ปัญหาการขาดแคลน
อัตราก าลังและโอกาสทางก้าวหน้าที่จ ากัด และแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารเทศบาลต้องตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมและเปิด
โอกาสให้บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น และให้ความส าคัญการสร้างพลเมืองที่ตื่นตัวที่มี
ความรับผิดชอบ มีความเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมตรวจสอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล ข้อเสนอในเชิงนโยบายรัฐต้องมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เพ่ิมมากข้ึน  
เอกสำรอ้ำงอิง 
กมลพันธ์  คงสมพงษ์  (2557) “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอ 
 หนองแค จังหวัดสระบุรี” การศึกษาค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โกวิทย์  พวงงาม  (2552)  การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต  กรุงเทพมหานคร  
 ส านักพิมพ์บพิธการพิมพ์ 
เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง  (2550)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท 
พิชิต  เทพวรรณ์  (2554)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กรุงเทพมหานคร ซีเอ็ดยูเคชั่น 
เฉลิมพงศ์  มีสมนัย  (2557)  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น” ในประมวลสาระชุดวิชา การบริหาร 

ท้องถิ่น หน่วยที่ 5  นนทบุรี  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ชูชัย สมิทธิไกร (2550) การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร   
 กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร  (2539)  การปกครองท้องถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์พิฆเนศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์  
ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์  (2547)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด  
ประหยัด หงส์ทองค า  (2526)  การปกครองท้องถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร ไทยวัฒนาพานิช  
ปราโมทย์ พรไตร (2553) “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอพร 
 เจริญ  จังหวัดหนองคาย” การศึกษาค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พยอม วงศ์สารศรี (2551) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร  ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มานิต ศุทธสกุล (2554) “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการ 
 บริหารท้องถิ่น หน่วยที่ 5 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

400 
 

รสคนธ์  รัตนเสริมพงศ์  (2557) “ แนวคิดและหลักการบริหารท้องถิ่น” ในประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดและ 
หลักการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ 1 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (2540, 11 ตุลาคม)  ราชกิจจานุเบกษาฉบับ 
 กฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่  55 ก หน้า  16 – 75  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2550, 24 สิงหาคม)  ราชกิจจานุเบกษาฉบับ 

กฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่  47 ก หน้า  115 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  (2560, 6  เมษายน) ราชกิจจานุเบกษาฉบับ 

กฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่  40 ก หน้า 74 – 75  
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประมวลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2) สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิจัยนี้ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี  พ.ศ.2561 จ านวน 13 เรื่อง 
ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ 7 เรื่อง การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 เรื่องที่ศึกษาภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้รูปแบบเจาะจงในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบ
บันทึกข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า (1) การศึกษาภาวะ
ผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น า แนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น าของนักวิชาการต่างประเทศมาใช้ในการศึกษา (2) การสังเคราะห์ความรู้ด้านภาวะผู้น า 
พบลักษณะร่วมที่ส าคัญของภาวะผู้น า 3 ลักษณะ  คือ 1) ผู้น าเชิงปฏิรูป เป็นผู้น าที่เกิดจากคุณลักษณะส่วนตัว ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรไปในทางที่ดี มีการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างการท างานเป็น
ทีมเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการตั้งและก าหนดมาตรฐานในการท างาน น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 2) มี
ความเข้าใจท้องถิ่น เป็นผู้น าที่รับฟังความคิดเห็น ปัญหาของประชาชน แก้ ไขปัญหาโดยเร็ว ปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได้ 
3)อุทิศตน เสียสละ เป็นผู้น าที่อุทิศตนในการปฏิบัติงาน เสียสละเวลา ทุนทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ ภาวะผู้น า  การสังเคราะห์องค์ความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าสาขาวชิาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to (1) codify the knowledge relating to the study on the 
leadership of local administration organization, and (2) synthesize the body of knowledge in the 
leadership of local administration organization. This study was a qualitative research. Data was 
collected from 13 online databased researches regarding Public Administration Program in 
Graduate Level which have been published and disseminated during A.D. 2008 to 2018, 
consisting of 7 thesis and six independent studies that made a study on leadership of local 
administration organizations. The sampling method used purposive method. Research 
instrument was data recording form and data analysis used content analysis method. The 
findings of this study were that (1) most of the studies on the leadership of the local 
administration organization were quantitative researches and were based on the concepts and 
theories relating to leadership of the foreign scholars (2) the synthesis of body of knowledge 
were found common characteristics in three types. Those were 1) transformational leader 
means the leader derived from his personal characteristic, resulting in organizational change 
toward positive way, creation of morale, motivation, personnel development-focused teamwork 
building, setting and determination of working standard, and leading the organization toward 
success, 2) the leader with locality understanding means the leader that listens to the 
public problem hearing, quickly solves the problems, properly and quickly performs works, 
satisfies the people needs, allows the people to audit his working, 3) the leader with devotion 
and sacrifice means the leader that devotes in working, sacrifice his time and personal capital 
to be used in his duty performance under concern on public interest more than personal interest, 
and conducts himself as a good role model. 
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บทน ำ 

  หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยด้านภาวะผู้น า ในหลาย
สาขาและหลายมิติ เช่น การศึกษาภาวะผู้น าของภาคธุรกิจเอกชน  ภาวะผู้น าของภาคราชการ และภาวะผู้น าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและภาระหน้าที่ ส าหรับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์นั้นได้มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น ามาโดยตลอดและในหลายมิติ โดยเฉพาะภาวะผู้น าที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของระบบราชการ โดยเฉพาะการบริหารงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรากฐ านของการพัฒนาภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยที่สนับสนุนและผลักดันประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ผู้น าขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมี
ความส าคัญในการพัฒนาทั้งต่อท้องถิ่นของตนและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินนโยบาย
และท าการแปลงนโยบายต่างๆมาสู่การปฏิบัติเพ่ือจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนได้ อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีหรือไม่ ผู้น าของท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลัก
ที่ส าคัญในการพัฒนาให้ท้องถิ่นและประเทศชาติประสบความส าเร็จ ผู ้ศ ึกษามีความสนใจ และเห็น
ความส าคัญของภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงได้ท าการศึกษางานวิจัยด้านภาวะผู้น าที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เฉพาะเจาะจง ซึ่งสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ.2561 เพ่ือให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ของภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะน าไปสู่ประเด็นความรู้ใหม่ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) ประมวลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2) สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี  พ.ศ.2561 จ านวน 13 เรื่อง ดังนี้ 

1.พิบูลนนท์ ปาณะพรหมพัฒน์ (2557) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.นาสิทธิ์ แก้วค า (2554) ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

3.อ านวย วงศ์จันทร์ (2553) ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามความต้องการของ
ประชาชนในต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.จินตนา จ่าบุญ (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต่อภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอดอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 5.เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

6.ศิรัญญา สุนทร (2550) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

7.อภินันท์ กสิโสภา (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
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8.สมพงษ์ ก่องขันธ์ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

9.ภิชญาภา สนิทพจน์ (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก 

10.มานัส สังข์เมือง สิรภพ ศรพงศ์ธรพิบูล และอัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 

11.ไชยะ เจ๊ะแหล้ (2552) บทบาทและภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

12.ภราดร ธวัชชัยกร (2555) ภาวะผู้น าท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

13.สุจิตรา วรรณนิตย์ (2556) ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองกรุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ผลกำรศึกษำ 

1. กำรประมวลควำมรู้เกี่ยวกับภำวะผู้น ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 จากงานวิจัยทั้ง 13 เรื่องพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมากกว่างานวิจัย
เชิงคุณภาพและพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ได้น าแนวคิดจากนักวิชาการต่างประเทศมาเป็นกรอบใน
การศึกษาเช่น ทฤษฎีภาวะผู้น าของบาส (Bass) ตัวแบบของ Kouzes and Poner แนวคิดของลิปปิทท์ 
(Lippitt) และแนวคิดของ เอทซี โอนี ่ (Etzioni) เป ็นต ้น ในด้านว ัตถ ุประสงค์พบว ่า  ส ่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจ านวน 12 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 และเพ่ือส ารวจภาวะผู้น ามีจ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69  ส าหรับข้อ
ค้นพบลักษณะภาวะผู้น าในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผลการศึกษา พบลักษณะภาวะผู้น าของ
ท้องถิ่น สรุปได้ ดังนี้  
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ตำรำงที่ 1  ข้อค้นพบลักษณะภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่องำนวิจัย ข้อค้นพบลักษณะภำวะผู้น ำ 

1.ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ 
การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช (พิบูลนนท์   
ปาณะพรหมพัฒน์, 2557) 

มีการสร้างขวัญก าลั งใจ ปฏิบัติ งานด้วยความยุติ ธรรม  มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กรปฏิบัติตนให้เป็นที่น่ายกย่อง 
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้มีความใฝ่รู้ 
 
 

2.ภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เสรี หมู่น้อย, 
2554) 

1. ด้านอิทธิพลต่ออุดมการณ์หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจหาผลประโยชน์ 
อุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีการสร้างแรงจูงใจและค านึกถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม มีค่าตอบแทน มีการตั้งมาตรฐานการท างานไว้สูงเพื่อกระตุ้นและท้า
ทายความสามารถของผู้ร่วมงาน 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีการกระตุ้นเพื่อร่วมงานหาวิธีการท างานใหม่ๆ 
 4. ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เจริญก้าวหน้า
มอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความเหมาะสมและให้โอกาสมีการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ 

3.ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล ในอ าเภอหนองกุ งศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์ (สุจิตรา วรรณนิตย์, 
2556) 

มีการพัฒนาด้านผู้น าของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามีการพัฒนา
ศักยภาพของตนและผู้ร่วมงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

4.ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอดอนงาน จั งหวัดกาฬสินธุ์  
(จินตนา จ่าบุญ, 2553) 

สามารถสร้างแรงจูงใจได้ในระดับหนึ่ง 
โดยภาพรวมไม่สามารถสร้างความไว้วางใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่อง
บางครั้งปฏิบัติงานด้วยความเคลือบแคลงสงสัยยึดความคิดเห็นส่วนตัว
มากกว่าที่จะยอมรับฟังคนอ่ืน 

5.ภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
แม่ริม จั งหวัดเชียงใหม่  (ศิรัญญา  
สุนทร, 2551) 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. โดยภาพรวมและจากความคิดเห็นพนักงานลูกจ้างมีการจูงใจให้รางวัลและ
การลงโทษมีการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้ใต้บังคับมีโอกาสซักถามมีการ
ร่วมมือท างานเป็นทีมมีการขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบริหารงาน
ด้วยความไว้ใจ 
2. ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ให้ความส าคัญและเข้าใจปัญหา
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจบริหารงานแบบวางใจและอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
3. ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างผู้บริการที่ดี
ควรมีความเสียสละ มีคุณธรรม ยุติธรรมไม่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง ให้
ความส าคัญแก่ประชาชนทั่วถึง ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

406 
 

ชื่องำนวิจัย ข้อค้นพบลักษณะภำวะผู้น ำ 
6.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพื้นที่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ (อภินันท์ กสิโสภา, 2553) 
 

1. ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ผู้บริหารต้องพัฒนาการบริหารให้มี
ความหลากหลายต้องใช้สมรรถนะ เช่น ความกล้าแข่งทางสังคม สร้างสรรค์
จริยธรรม สมรรถนะเชิงธุรกิจ, เชิงการเมือง 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันผู้บริหารต้องมีการ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยการระดมความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนเพื่อ
สร้างวิสัยทัศน์ และแนวทางน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ มีการจูงใจให้ปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ 
3. ด้านการท าให้คนอ่ืนได้แสดงความสามารถผู้บริหารต้องเน้นการเสริมสร้าง
และกระตุ้นให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 
โดยส่งเสริมให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ 
4. ด้านการเป็นแบบอย่างการผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ท างานร่วมกัน จะเป็นการชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
5. ด้านการเสริมสร้างก าลังใจผู้บริหารต้องสร้างกลไกในการจูงใจให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีการพัฒนาตนเอง รวมถึงค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับปริมาณงานและความส าเร็จของงาน มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น 

7.ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของภาวะ
ผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย (สมพงษ์  
ก่องขันธ์, 2557) 

เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถร่วมกันท างานหรือท างานเป็นทีมนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ 
และร่วมรับผิดชอบด้วยเสมอ รับฟังความคิดเห็นหรือประชุมร่วมกับสมาชิก
และประชาชน เพื่อน ามาเป็นนโยบายการบริหารงาน  มีการแบ่งงานกันท า 
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ไม่ท าตามอ าเภอใจหรือความต้องการของตน
บริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลากรเป็นหลัก 

8.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ตาก (ภิชญาภา สนิทพจน์, 2553) 

มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานตามที่รัฐก าหนด มีการปฏิบัติงานมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน
และผลสัมฤทธิ์ของงานมีการแข่งขันระหว่างระหว่างผู้บริหารด้วยกัน ท าให้
ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวคิด ต่างๆ 

9.การศึกษาแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพิษณุโลก (มานัส สังข์เมือง,  สิ
รภพ ศรีพงศ์ธรพิบูล, อัญชิสา บัวสุข, 
2552) 

เป็นผู้น าแบบนักพัฒนามอบความไว้วางใจให้แก่ผู้ร่วมงานพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมีการควบคุมตนเองและแสวงหาความ รับผิดชอบมุ่ ง
ประสิทธิภาพของงาน 
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ชื่องำนวิจัย ข้อค้นพบลักษณะภำวะผู้น ำ 
10.ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามความต้องการของ
ประชาชน ในต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ (อ านวย วงศ์จันทร์, 
2553) 

ผู้น ามีสติปัญญา ไหวพริบ  เฉลียวฉลาด และมีคุณธรรม 

11.บทบาทและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไชยะ 
เจ๊ะแหล้, 2552) 

จุดเด่นมีความเชื่อมั่นในตนเองยึดมั่นเป้าหมายในการท างานมีความไว้วางใจ
และสามารถพึ่งพิงได้ส าหรับจุดอ่อน หากมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ผู้
บริหารฯ จะไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดมีการเล่นพักเล่นพวก 

12. ภาวะผู้น าท้องถิ่นของสมาชิกสภา
เทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา (ภราดร ธวัชชัยกร, 2555) 

ประชาชนมีความต้องการลักษณะผู้น า คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ตั้งใจท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   
เป็นที่พึ่งและคอยให้ค าปรึกษา สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายใน
ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประเมินการด าเนินงานใน
โครงการต่างๆ วางตัวได้อย่างเหมาะสม 

13.ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษา อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ (นาสิทธิ์ แก้วค า, 2554) 

รู้ความต้องการของประชาชน เพราะเป็นคนในพื้นที่เข้าถึงง่าย แก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
2. กำรสงัเครำะห์แนวคิดภำวะผู้น ำที่ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  
 จากงานวิจัย 13 เรื่อง สามารถสังเคราะห์และสรุปลักษณะร่วมของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 3 
ลักษณะ คือ เป็นผู้น าเชิงปฏิรูป มีความเข้าใจท้องถิ่นและ อุทิศตน เสียสละ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 

1)  ผู้น ำเชิงปฏิรูป จะเป็นผู้น าที่เกิดจากคุณลักษณะส่วนตัว ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรไปในทางที่ดี โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบต่างๆ น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 (1)  มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ พิบูลนนท์ ปาณะ
พรหมพัฒน์ (2557) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ
สร้างขวัญก าลังภายในองค์กร 

 (2) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน ผู้น าจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้ผู้ร่วมงานสามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ก าหนดไว้ ซึ่งการ
สร้างแรงจูงใจนั้น ปรากฏในหลายรูปแบบ เช่นค่าตอบแทน โบนัส หรือรางวัล ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย 
(2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการสร้าง
แรงจูงใจในองค์กร คือเรื่องค่าตอบแทนและ ศิรัญญา สุนทร (2551) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการจูงใจให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อท างานได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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(3)  การท างานเป็นทีม ความส าเร็จของงานในองค์กร จะเกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียว ไม่ได้ 
ความส า เร็ จย่อมเกิดจากการท างานร่ วมกันของคนในองค์กร เรี ยกว่ าการท างานเป็นทีม แต่  
ในองค์กรนั้นจะท างานเป็นทีมได้ ผู้น าองค์กรมีส่วนส าคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ในองค์กรสามารถท างานเป็น
ทีมร่วมกันได้ ซึ ่งสอดคล้องกับ ศิรัญญา สุนทร (2551) ภาวะผู ้น าของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความร่วมมือท างานเป็นทีม และสมพงษ์ 
ก่องขันธ์ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปิดโอกาสให้บุคลากร
ท างานเป็นทีม โดยผู้บริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบด้วยเสมอและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

(4)  รับฟังความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือร่วมงาน เพ่ือน าความคิดเห็นเหล่านั้น มา
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ศิรัญญา สุนทร (2551) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีการขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา และสมพงษ์ 
ก่องขันธ์ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รับฟังความคิดเห็น
หรือประชุมร่วมกับสมาชิก เพ่ือน ามาเป็นนโยบายการบริหารงานและบริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลาการ 

(5)  มีการตั้ งและก าหนดมาตรฐานในการท างาน เ พ่ือใช้ เป็นกรอบและแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร สอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการตั้งมาตรฐานการท างานไว้สูงเพื่อกระตุ้นและท้าทาย 

(6)  มีการมอบหมายงาน ,การจัดสายการบั งคั บบัญชาและการกระจายอ านาจ 
ในการตัดสินใจ เป็นลักษณะการมอบหมายงานให้เหมาะสม ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล และการจัด
ส ายบั ง คั บบั ญชา  เ พ่ื อ ให้ ก า รมอบหมายง าน  หรื อกา รถ่ า ยทอดน โ ยบายจ ากผู้ บ ริ ห า ร ไปสู่  
ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการกระจายอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือลดขั้นตอน เพ่ือเพ่ิมความรวมเร็วในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับเสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมและโอกาสและมีการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจ และมานัส สังข์เมือง,สิรภพ  ศรีพงศ์ธรพิบูล,อัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพิษณุโลก มีการมอบความไว้วางใจให้แก่ผู้ร่วมงาน 

(7)  เน้นการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา อันจะส่งผลดีกับหน่วยงานหรือองค์กรและตัวบุคลากรเอง รวมถึงประชาชนในท้องที่ด้วย โดยการ
พัฒนาบุคลากรสามารถท าได้หลายรูปแบบเช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ความรู้ต่างๆ 
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ซึ่งสอดคล้องกับ พิบูลนนท์ ปาณะพรหมพัฒน์ (2557) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้มีความใฝ่รู้ ,เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง  
ของบุคลากร มานัส สังข์เมือง, สิรภพ ศรีพงศ์ธรพิบูล, อัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพิษณุโลก มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

(8)  ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ งบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้น า ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ 
สอดคล้องกับ ภิชญาภา สนิทพจน์ (2553) ผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า 
มีการก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานเป็นไปตามท่ีรัฐก าหนด 

2)  มีควำมเข้ำใจท้องถิ่น 
  (1) รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหาของประชาชน และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ผู้น าที่ดีจะต้อง

รบัฟังความคิดเห็น ปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือเป็นกระบอกเสียงที่จะสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนให้กับผู้น าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆได้ทราบ สอดคล้องกับ อภินันท์  กสิโสภา (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ โดยระดมความคิดเห็นจากประชาชน ศิรัญญา  สุนทร (2551) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานแบบวางใจและอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น สมพงษ์  ก่องขันธ์ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน ามาเป็นนโยบายการบริหารงาน ภารดร ธวัชชัยกร (2555) ภาวะผู้น า
ท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าท้องถิ่นของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นได้
อย่างรวดเร็ว และนาสิทธิ์  แก้วค า (2554) ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล กรณีศึกษา อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษา อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รู้ความต้องการของประชาชน เพราะเป็นคนในพ้ืนที่ แก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว 

 (2)  การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
สอดคล้องกับ ภิชญาภา สนิทพจน์ (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ตาก มีการปฏิบัติงานมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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 (3)  มีการปฏิบัติงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับภารดร ธวัชชัยกร (2555) 
ภาวะผู้น าท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าท้องถิ่น
ของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประเมินการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆ 

3) อุทิศตน เสียสละ 
   (1)  อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ผู้น าที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานมีได้หลายลักษณะเช่น  ใช้เวลา

นอกเวลาราชการ ปฏิบัติหน้าที่พบปะ รับฟัง แก้ไขของประชาชน เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ สอดคล้องกับ เสรี  หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีการอุทิศตนใจการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรมจริยธรรม และไชยะ  เจ๊ะแหล้ (2552) บทบาท
และภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา มีความไว้วางใจและสามารถ
พ่ึงพิงได ้

 (2)  ผู้น านักพัฒนา มีความคิดริ เริ่ม มีสติปัญญา ไหวพริบ เฉลียวฉลาด เป็นผู้น า 
ที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง มีความคิดที่จะพัฒนา ต่อยอดการท างาน ให้องค์กร บุคลากร ชุมชน มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้น าที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สุจิตรา   วรรณนิตย์ (2556) ภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาด้านผู้น าของตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
คุณค่า รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของตนและผู้ร่วมงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มานัส สังข์
เมือง, สิรภพ  ศรีพงศ์ธรพิบูล, อัญชิสา  บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นผู้น าแบบพัฒนา และอ านวย  วงศ์จันทร์ (2553) ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามความ
ต้องการของประชาชน ในต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีสติปัญญา ไหวพริบ เฉลียวฉลาดและมีคุณธรรม  

 (3) ค านึงถึงผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงานผู้น าควรที่จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หรือขององค์กร มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน หากผู้น าไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือขององค์กร โดยให้
ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป จะส่งผลต่อองค์กรและเกิดปัญหาตามมา สอดคล้องกับ เสรี หมู่
น ้อย (2554) ภาวะผู ้น าของผู ้บร ิหารองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น ในอ า เภอปราณบุร ี จ ังหว ัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และภารดร ธวัชชัยกร (2555) ภาวะผู้น าท้องถิ่นของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าท้องถิ่นของสมาชิกสภา
เทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งใจท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 (4)  ประพฤต ิตนเป ็นแบบอย ่างที ่ด ีเ ชื ่อมั ่น ในตน เอง  ซึ ่งจะท า ให ้ผู ้ร ่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประชาชนน าไปเป็นแบบอย่างต่อไป สอดคล้องกับ ไชยะ เจ๊ะแหล้ (2552) บทบาท
และภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความเชื่อม่ันในตนเอง เสรี หมู่น้อย 
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(2554) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิสัยทัศน์
และเป็นแบบอย่างที่ดี อภินันท์  กสิโสภา (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนที่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตพ้ืนที่ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ซึ่งจะเป็นการชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย   
ตำรำงท่ี 2 ลักษณะภาวะผู้น า ลักษณะร่วมที่ส าคัญและการปฏิบัติ, พฤติกรรมและการแสดงออก 

ลักษณะภำวะผู้น ำ กำรปฏิบัติ/พฤติกรรม/กำรแสดงออก 
1. ผู้น าเชิงปฏิรูป มีการสร้างขวัญก าลังใจ, สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน, มีการท างานเป็น

ทีม, รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน, มีการตั้ง
และก าหนดมาตรฐานในการท างาน, มีการมอบหมายงาน,การจัดสาย
การบังคับบัญชา,  
การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ, มีบทการลงโทษส าหรับผู้กระท า
ผิด, เน้นการพัฒนาบุคลากร, ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
งบประมาณ ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด 

2. มีความเข้าใจท้องถิ่น ระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ,รับฟังปัญหา 
พร้อมแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ,การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ,เน้นประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ,การปฏิบัติงาน 
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้   

3. อุทิศตน เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ,มีลักษณะนักพัฒนา ,มีความคิดริเริ่ม ,มี
สติปัญญาไหวพริบ เฉลียวฉลาด ,ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน, เชื่อมั่นในตนเอง ,มีความสัมพันธ์ฉันมิตร ,ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
                                             สรุป 
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์

ภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปลักษณะร่วมที่ส าคัญได้  3 ลักษณะ คือ 1. ผู้น าเชิงปฏิรูป  
2. มีความเข้าใจท้องถิ่น 3. อุทิศตน เสียสละ ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะ จะปรากฏในผู้น าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย ซึ่งบางคนก็จะปรากฏ 1 ลักษณะและบางคนอาจจะมีทั้ง 3 ลักษณะ ซึ่ งผู้ศึกษาเห็นว่าภาวะผู้น า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เช่นนี้เป็นลักษณะภาวะผู้น าที่เป็นรูปแบบ ผสมผสาน เป็นไปตาม ลักษณะ 
บุคลิกภาพ ของแต่ละบุคคล รวมถึง สังคม วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งผู้น าแต่ละคนย่อม
มีลักษณะภาวะผู้น าที่แตกต่างกันออกไป และจากงานวิจัยยังพบจุดอ่อนหรือจุดด้อยของภาวะผู้น าด้วยคือ ผู้น า
ไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาด หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการใช้อ านาจแทรกแซงในการจัดซื้อ จัดจ้าง ใช้
อ านาจให้ความดีความชอบแก่พนักงานที่ตอบสนองนโยบายของตนไม่สามารถสร้างความไว้ใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่อง บางครั้งปฏิบัติงานอย่างความเคลือบแคลงสงสัย ยึดความเห็นส่วนตัวมากกว่ารับ
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ฟังความเห็นบุคคลอ่ืน ไม่สามารถสร้างความยุติธรรมกับทุกคน ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยนี้ก็ไม่ปรากฏกับผู้น าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยทุกคนเสมอไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีต่อ
ปัจจัยภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ท าการศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในองค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 
227 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม และได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาร้อยละ 100 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ t-test, F-test (ANOVA) และMultiple 
Regression 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 ช่วงอายุ 23 – 40 ปี ร้อย
ละ 59.9 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 41.9 และท างานด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 19.8 และพบว่า 
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22  
ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านบรรยากาศการท างาน ด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร 
และด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกลุ่ม Baby Boomer Generation (อายุ 56 ปี ขึ้นไป) มีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ 
ได้ดีกว่ากลุ่ม Generation X (อายุ 41 – 55 ปี) และกลุ่ม Generation Y (อายุ 23 – 40 ปี)   

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ควรปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ co- working space และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยพร้อมใช้งานมากขึ้น ผู้บริหาร
ระดับสูงควรบันทึกข้อสั่งการเป็นวิดีโอเพ่ือสื่อสารถึงบุคลากรในทิศทางเดียวกัน ควรเพ่ิมการสื่อสารผ่านช่องทาง Line 
Official ควรพัฒนา Youtube Channel และเพ่ิมทักษะการสื่อสารให้กับกลุ่ม Generation X และกลุ่ม Generation y 
(อายุตั้งแต่ 23 – 55 ปี) มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ  ปัจจัยภายในองค์การ, การสื่อสารภายในองค์การ, ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ  
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อาจารย์ทีป่รึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ Email : sirapatsorn.won@dpu.ac.th 
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บทน ำ : Introduction 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม  มีภารกิจในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ า
ทั่วไปของกระทรวงฯ ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่
กิจกรรม ตลอดจนการข่าวของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์  ตามภารกิจของกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการเป็น 11 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ กองบริหารการคลัง 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองออกแบบและ
ก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
กองทุนยุติธรรม เนื่องจากหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีจ านวนมากและมีหน้าที่ซึ่งมีความ
รับผิดชอบหลากหลาย การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือมิให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ส านักงานปลัดฯได้ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยภายในองค์การใดที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
เนื้อหำของบทควำม : Body 

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคการมีความส าคัญและเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการที่จะชี้ให้เห็นว่า
องค์การนั้นมีประสิทธิผลหรือประสบความส าเร็จในการด าเนินงานหรือไม่ เพียงใด เนื่องจากการสื่อสารภายใน
องคการเป็นปจจัยส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการใช้เป็นเครื่องมือสร้างและประสานความเข้าใจร่วมกัน
ของทุกฝ่ายในองค์การทั้งนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ 

สุพานี สฤษฎวานิช (2549 : 338) กล่าวว่า ความส าคัญของการสื่อสารภายในองคการสมัยใหม่ว่า  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น และสร้างความเขาใจตลอดจน
ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงานท าใหเกิดการแรงงานสัมพันธที่ดี ช่วยใหวัฒนธรรมองคการ
แข็งแกรง ตลอดจนสามารถสร้างองคการใหเป็นองคการแหงการเรียนรู และยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยท าให
การบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จได้ด้วย 

โครงสร้างและหน้าที่ขององค์การก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การได้ดี  
โดยสามารถลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ช่วยลดความคลุมเครือ ท าให้มีความชัดเจนในการบังคับบัญชา มี
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา และการไหลของข่าวสารภายในองค์การอย่างชัดเจน สายการบังคับ
บัญชา (Chain of Command) ท าให้ไหลของข่าวสารและอ านาจการบังคับบัญชาภายในองค์การมีความ
ชัดเจน  การประสานงานและการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นตามสายของการบังคับ
บัญชาดังกล่าว นอกจากมิติ ข้างต้นแล้ว องค์การยังมีความแตกต่างกันในมิ ติเชิงวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่
วัฒนธรรมองค์การ เป็นผลรวมของค่านิยมร่วม สัญลักษณ์ ความหมาย ความเชื่อ สมมติฐานและความคาดหวัง
ต่าง ๆ ซึ่งหล่อหลอมคนที่ท างานไว้ด้วยกัน (Siramesh, Grunig & Buffington, 1992.อ้างถึงใน Lattimore 
et. al, 2012: 214) นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ/รุ่นคน (Age/Generation) ระดับต าแหน่ง 
และลักษณะงานของบุคลากรก็มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในองค์การอีกด้วย  

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ 
ปัจจัยภายในองค์การ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์การ ดังภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
ประชำกร และตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย
ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ระดับช านาญการพิเศษลงมา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ตามกรอบอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานรัฐมนตรี  และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย
ก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยการใช้สูตรค านวณ กรณีทราบขนาดของประชากร สูตรของเครซี่และมอร์แกน โดย
จ านวนประชากรเท่ากับ 555 คน ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 227 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีต่อการ
สื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 227 ชุด โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 
ตอน จ านวน 38 ข้อ ประกอบด้วย  

          ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (4 ข้อ) 
          ตอนที่ 2 : ปัจจัยภายในองค์การ (14 ข้อ) 
          ตอนที่ 3 : ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ (18 ข้อ) 
          ตอนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ (2 ข้อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับต าแหน่ง 
4. ลักษณะงานที่ท า 
 

 
ปัจจัยภำยในองค์กำร 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2. ยุทธศาสตร์ 
3. โครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร 
4. เทคโนโลย ี
5. วัฒนธรรมองค์การ 
6. ช่องทางและวิธีการสื่อสาร 
7. บรรยากาศการท างาน 

ตัวแปรอิสระ 

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

1. ความถูกต้องครบถ้วน 

2. เนื้อหาสาระของสารมีความหมาย 
3. การส่งสารมีความทันเวลา 

4. ความต่อเนื่องของการสื่อสาร 
5. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

6. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

8. การมีส่วนร่วม 

9. การมีความไว้วางใจต่อกัน 
 

ตัวแปรตำม 
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ผลกำรวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยภายในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Beta) พบว่าด้าน
บรรยากาศการท างาน (Beta =0.251) ด้านเทคโนโลยี (Beta =0.178) ด้านโครงสร้างองค์การและระบบ
การบริหาร (Beta =0.170) และด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร (Beta =0.133) ในทิศทางบวก มีอิทธิพล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับปัจจั ย
ภายในองค์การ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Beta = 0.060) ด้านยุทธศาสตร์ (Beta = 0.072) และด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (Beta =0.093) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

2. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ จ าแนกตามช่วงอายุ  พบว่า กลุ่มช่วงอายุ  Baby Boomer  
Generation  
มีระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ Generation X และมากกว่ากลุ่มกลุ่ม
ช่างอายุ Generation y ส่วนกลุ่มช่วงอายุคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรำยผล 

จากข้อค้นพบของการศึกษานี้ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้  
1. ประเด็นปัจจัยในองค์การ ด้านบรรยากาศการท างาน ด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์การและ

ระบบการบริหาร และช่องทางและวิธีการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายทิศทางมีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านบรรยากาศการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การมากที่สุด  
(Beta = 0.251) แต่กลับมีผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เท่านั้น ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดใน 7 ปัจจัยภายในองค์การ โดยจากค าถามในแบบสอบถามนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่า องค์การของท่านมีมุมพักผ่อนให้ท่านได้ผ่อนคลายตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และบรรยากาศการท างานในองค์การของท่านมีความผ่อนคลาย ไม่ได้มีความตึงเครียด
ตลอดเวลา สามารถเปิดเพลงคลอเบา ๆ ระหว่างการท างานได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ซึ่งเป็น
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ที่ น้ อ ย ที่ สุ ด ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ ส รุ ป ข อ ง เ ว ณิ ก า  ชั ย ยิ้ ม 
(https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/585) ที่ว่า การสื่อสารในองค์การ 
ระบบย่อย (Micro Approach) ต้องสร้างบรรยากาศในการท างาน พุดคุยปรึกษากันอย่างเสรี การเปิดเพลง
เบา ๆ ต้องร่วมสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจกัน เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างกว้างขวางและเปิดเผย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ แจ่มจ ารูญ (2557) เรื่อง ปัจจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องค์การ กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การ
ของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
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กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ กระบวนการสื่อสารด้านช่องทางการสื่อสาร บรรยากาศในการ
สื่อสารภายในองค์การด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน กระบวนการสื่อสารด้านผู้ส่งสาร และบรรยากาศในการ
สื่อสารภายใน องค์การด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง ตามล าดับ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิม
พ้ืนที่ co working space ส าหรับช่วยกันท างานแลกเปลี่ยนเทคนิค พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ จึงเป็นข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจ และควรน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 

1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การมากเป็นอันดับ 2  
(Beta = 0.178) รองลงมาจากปัจจัยด้านบรรยากาศการท างาน แต่กลับมีผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยเป็นอันดับที่ 6 จาก 7 ปัจจัยภายในองค์การ 
โดยจากค าถามจากแบบสอบถามในประเด็นเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในค าถามที่ว่า 
เทคโนโลยีขององค์การมีความทันสมัยและมีการน ามาใช้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อสรุปของพิริยา ศิริวรรณ (2559, น. 42) ว่า การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน า
เส้นทางการสื่อสารในองค์การ และ หลักการสื่อสารในองค์การมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์การ จะท าให้เกิด
การสื่อสารภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมช่องทางการ สื่อสารภายใน
องค์การนั้น คณะฯ เล็งเห็นถึงการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเรื่องที่มีความทัน สมัยและเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Mobile 
application ซึ่งจะใช้ส าหรับบุคลากรภายในของคณะฯ เพ่ือตอบสนองความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรมีระบบกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น 
หนังสือเวียนเพ่ือลดการเวียนด้วยกระดาษและสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นข้อค้นพบ  
ที่น่าสนใจ และควรน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 

1.3 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การ เป็นอันดับ 3 (Beta = 0.170) มีผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอันดับที่ 5 จาก 7 ปัจจัยภายในองค์การ โดยค าถามจากแบบสอบถามในประเด็นด้าน
โครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในค าถามที่ว่า องค์การที่มีสาย
การบังคับบัญชาหลายระดับ ผ่านการกลั่นกรองหลายขั้น มีกฎระเบียบที่แน่นอน เป็นผลดีต่อการด าเนิ นงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป ของ รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์ (2554, 
น.122) ว่า โครงสร้างขององค์การ หากสายการบังคับบัญชาในองค์การมีหลายระดับมากเกินเท่าใดอยิ่งเกิด
ปัญหามากข้ึนเท่านั้น เพราะต้องผ่านบุคคลหลายคน การบิดเบือนในการสื่อสารก็ยิ่งมีมากข้ึน จึงเป็นข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจ และควรน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 

1.4 ปัจจัยด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ เป็น
อันดับสุดท้าย (Beta = 0.133) ซึ่งผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 จาก 7 ปัจจัยภายในองค์การ โดยค าถามจากแบบสอบถามในประเด็นด้านช่องทาง
และวิธีการสื่อสาร พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการสื่อสารภายในองค์การแบบสองทาง คือ การ
สื่อสารที่มีการส่งข่าวสารตอบกลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร เช่น การพบปะพูดคุยกัน การประชุม การพูด
โทรศัพท์ การออกค าสั่งหรือมอบหมายงานโดยฝ่ายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และองค์การของท่านมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 แต่มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Intranet 
Outlook, Line Official, Youtube Channel, เสียงตามสาย และเดินประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ และ
สอดคล้องกับข้อสรุปของจันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2556, น.70) พบว่าพนักงานโรงพยาบาลนนทเวช มีความ
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คิ ด เ ห็ น ต่ อ ทิ ศ ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง  4 คื อ  )  ทิ ศ ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร จ า ก บ น ล ง ล่ า ง  2) ทิ ศ ท า ง 
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 3) ทิศทางการสื่อสารในแนวราบ 4) ทิศทางการสื่อสารข้ามสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 4 ทิศทาง แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารภายในองค์การของโรงพยาบาลนนทเวช  มีความ
หลากหลายและสมดุลกันในทุกทิศทาง ซึ่งเหมาะสมหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีความจ าเป็นต้องเปิดทิศทางให้
พนักงานสื่อสารกันได้รอบด้าน จึงเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ และควรน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อองค์การต่อไป 

1.5 ด้านระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ 
จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มช่วงอายุ Baby Boomer Generation (อายุ 56 ปี ขึ้นไป) ซึ่งมีเป็นจ านวน
เพียงร้อยละ 7.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ มากกว่า 
กลุ่มช่วงอายุ Generation X (อายุตั้งแต่ 44 – 55 ปี) และมากกว่ากลุ่มกลุ่มช่างอายุ Generation y (อายุ
ตั้งแต่ 23-40 ปี) ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 25.1 และ ร้อยละ 59.9 
ตามล าดับ จึงเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ และควรน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 

 
บทสรุป : Conclusion 

ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ปัจจัยภายในองค์การ อันได้แก่ ด้านบรรยากาศการท างาน ด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้าง
องค์การและระบบการบริหาร และด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร มีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่ม Baby 
Boomer Generation (อายุ 56 ปี ขึ้นไป) มีระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 
Generation X (อายุ 41 – 55 ปี) และมากกว่ากลุ่มช่วงอายุ Generation y (อายุ 23 – 40 ปี) จากการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข ด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ co working space เพ่ิมหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น ให้ผู้บริหารระดับสูงบันทึกข้อสั่งการเป็นวิดีโอแจกจ่ายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ิมการสื่อสารผ่านช่องทาง Line Official พัฒนา Youtube 
Channel และเพ่ิมทักษะในการสื่อสารให้กับกลุ่มช่วงอายุ Generation X และกลุ่มช่วงอายุ Generation y 
(อายุตั้งแต่ 23 – 55 ปี) ให้มากขึ้น 
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ท าการศึกษา โดยกระตุ้นให้ผู้วิจัยศึกษาความรู้ทางวิชาการ ด้านเทคนิค และให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการท า
วิจัยภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและการท าภารกิจของหน่วยงานมิให้เกิดความบกพร่อง รวมทั้งบุคลากรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนางานด้านการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอระลึกถึงความกรุณา
ของคณาจารย์ทุกท่านผู้ชี้แนะแนวทางการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ให้ค าแนะน าในการประมวลผลข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ และการทดสอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามมา ณ 
ที่นี้ ซึ่งมีส่วนช่วยและเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ท าให้ผู้เขียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานใน
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร (2) ศึกษา

ระดับความผูกพันต่อองค์การ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การ (4) เสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือให้เกิดความผู กพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรได้แก่ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 810 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ได้จ านวน 267 
คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (2) ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) คุณภาพ
ชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การและ (4)  แนวทางในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้แก่ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ  ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถ และการเพิ่มความยืดหยุ่นในการท างาน 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were (1) to study level of quality of work life (2) to study 
level of organizational commitment (3) to study the relationship between Quality of Work Life 
and Organizational Commitment, and (4) to recommend guidelines for quality of work life 
promotion to uplift the organizational commitment of the personnel of Faculty of Tropical 
Medicine, Mahidol University.This study was a quantitative research. The population was 810 
personnel determined by using Taro Yamane formula and obtained 267 samples. Research 
instrument was a questionnaire. Statistics for data analysis employed frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient. 

The findings indicated that (1) an overview of level of quality of work life of the 
personnel of Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University showed at high level. (2) an 
overview of level of organizational commitment was at high level. (3) quality of work life has 
highly positive correlated with organizational commitment, and (4) the guidelines for quality 
of work life promotion to uplift the organizational commitment were to promote career path, 
to broaden knowledge and capacity and to create flexibility in work.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Quality of work life, Organizational Commitment, Faculty of Tropical Medicine,  
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บทน ำ 
 ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอะไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญก่อนปัจจัยหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ความส าคัญในแง่การบริหารจัดการมิใช่การพิจารณาในแง่ปริมาณเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาในด้านคุณภาพที่
มีส่วนผสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมรวมอยู่ด้วย ดังนั้นการปฏิบัติต่อบุคลากรต้อง
ไม่เหมือนกับการปฏิบัติต่อปัจจัยหรือองค์ประกอบอ่ืนๆของการบริหาร เนื่องจากบุคลากรมีศักดิ์ศรี มีจิตใจที่
ละเอียดอ่อน ต้องให้เกียรติกัน เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร ดังนั้นองค์การต้องแสดงถึงหลักประกันที่
แสดงออกมาในรูปของแรงจูงใจควบคู่กับต าแหน่ง เช่น สวัสดิการ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ อ่ืนๆ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น (ประเวศน์ มหารัตน์
สกุล, 2554,:43) ในการที่จะสร้างให้บุคลากรน าความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
และสร้างความผูกพันให้บุคลากรจะยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ช่วยประชาสัมพันธ์องค์การสู่สาธารณชน 
พร้อมที่จะทุ่มเท เสียสละเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ และมีความคิดอยู่เสมอว่าองค์การเป็นเสมือนบ้านหลังที่
สองของบุคลากร มีความเป็นส่วนหนึ่งกับพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาให้องค์การมีความก้าวหน้า ประสบ
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ นั้น  ผู้บริหารจะต้องใช้ศิลปะในการบริหารที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจ สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จมากขึ้น ด้วยการให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานในแต่ละด้านซึ่งเป็น
แรงจูงใจที่จะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การบริหาร
บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศเพ่ือไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มี
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงภายในองค์การจึงได้ก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศและโลก (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. 2561) ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก อาศัยปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ธรรมาภิบาล  เทคโนโลยี  ทรัพยากรบุคคล  และ
วัฒนธรรมองค์การการที่จะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จได้นั้นบุคลากรนับว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งได้วางภาพอนาคตด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ว่า “ ประชาคมมหิดลมีความสุข 
(Happiness for All) บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ปรับปรุงระเบียบ กระบวนการต่างๆให้
ทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับการท างานนอกระบบราชการ โดยใช้มืออาชีพช่วยในการด าเนินการ เป็น
ส านักงานอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) การท างานเชิงรุก (Proactive) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือคิดวิเคราะห์ 
วางแผนได้ เพ่ิมการสื่อสารสองทาง และเป็น Training Center” โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของ
บุคลากร อันเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความก้าวหน้า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ก าหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากร อีกท้ังยังมีการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ 
การให้ความส าคัญการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร (Work-Life Balance) โดยจัดปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 ผู้ศึกษาเองปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่องค์การจะต้องดูแลในเ รื่อง
คุณภาพชีวิตในการท างาน รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร การที่
องค์การจะสร้างให้บุคลากรจะมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมากได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยความผูกพัน
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ด้านจิตใจ คือ การพร้อมทุ่มเทเสียสละในการท างาน ความผูกพันด้านความคงอยู่ คือ พร้อมจะท างานใน
องค์การจนเกษียณอายุงาน  มีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ รวมถึงความผูกพันด้านบรรทัดฐาน คือ มีความ
เชื่อมั่น ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การ พร้อมเต็มใจสนับสนุนการท างานทุกอย่างเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ มาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์ (Margit 
Mayer & Allen J. Scott. 1997 ) และหากพิจารณาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดคุณภาพชีวิต
ในการท างานของ เอดการ์ เอฟ. ฮิวส์ และ ธอมัส จี.คัมมิงส์ (Edgar F. Huse&Thomas G. Cummings, 
1985) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ด้านได้แก่ การให้ผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการครองชีพ         
การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร             
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ  การมีระบบที่ดีมี
ความยุติธรรม การมีภาวะอิสระจากงาน และความภาคภูมิใจในองค์การ จะเห็นได้ว่าจากปัจจัยหลายด้านของ
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของบุคลากร ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ในแต่ละด้านของคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลต่อผู้บริหารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน
ในแต่ละด้าน เพ่ือช่วยปรับปรุง แก้ไขในด้านที่ยังไม่ตรงความต้องการของบุคลากร  และค้นหาว่าด้านใดบ้างที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากน้อยเพียงใด เพ่ือสร้างให้เกิด “ประชาคมมหิดลมีความสุข 
(Happiness for All)” อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1. เ พ่ื อศึ กษาระดั บคุณภาพชี วิ ต ในการท า ง านของบุ คลากรคณะ เวชศาสตร์ เ ข ตร้ อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมและประมวลแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความ
ใกล้เคียงและเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน  
 ริชาร์ด อี.วอลตัน (Richard E. Walton, 1973 : 11) อ้างถึงใน ชนิกานต์  บุญชู (2555 : 30)ได้
กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการและปรารถนาของบุคคล ที่มิใช่แค่ก าหนดแต่เวลาการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เพียง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก หรือการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น  แต่ยังค านึงถึงตัวบุคคลและสภาพทาง
สังคมด้วย 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล.(2553 : 6). คู่มือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
คนท า ง าน  ในสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมและภาคบริ ก า ร .18 สิ งห าคม  2562 . 
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/12568กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
Work Life Index-QWLI) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิตในภาพรวม  การสร้างตัวชี้วัด  หรือดัชนี
คุณภาพชีวิต  จะมีมิติด้านการท างานร่วมอยู่เสมอการท างานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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คุณภาพชีวิตในการท างานจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และในการวัดและสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตคนท างาน  มักพิจารณาจาก จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน  การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
การมีรายได้เพ่ิมจากรายได้ประจ า  อาทิ  การท าล่วงเวลา  ได้รับเงินพิเศษ  เช่น  ค่าบริการ  ค่าทิป  เบี้ยขยัน  
เบี้ยงานหนัก  เป็นต้น  มีวันหยุด/วันลาที่ได้รับค่าตอบแทน  มีสวัสดิการ  มีความมั่นคงและก้าวหน้า  มีความ
ปลอดภัยในที่ท างาน  รวมทั้งต้องพิจารณามิติอ่ืนๆด้วย  ไม่ว่า สุขภาพกาย จิตใจ ครอบครัว คุณธรรม 
จริยธรรม  วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆฯลฯ 
 นอกจากนี้ ดาเนียล เจ. สโกรแวน (Daniel J. Skrovan, 1983 : 192) กล่าวว่าองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) การพัฒนา (development) คือ การพัฒนาทั้งในด้าน
วิธีการหรือการด าเนินการด้านต่างๆในอันที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี และมีการพัฒนา
คุณภาพของบุคคลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรี
ของแต่ละบุคคล 2) การเคารพและการยอมรับ (dignity) คือ การเคารพและการการยอมรับในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ การได้รับการตอบสนองความพึงพอใจและได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับความสามารถ หรือ
การเป็นผู้มีความส าคัญต่อองค์การ ที่จะสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการท าให้องค์การได้รับ
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น 3) การท างานแต่ละวัน (daily practise) คือ การที่บุคคลทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 
ชั่วโมงกับการท างาน ในแต่ละวัน ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในท่ีท างาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่
ละบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีของบุคคล 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและน าไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว จึงได้น าแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานของ เอดการ์ เอฟ. ฮิวส์ และ ธอมัส จี.คัม
มิงส์ (Edgar F. Huse&Thomas G. Cummings, 1985) เพ่ือวัดระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ประการด้วย  
 1)  การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ (Adequate and fair 
Compensation)  
 2) การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย (Safe and Healthy Environment)  
 3) การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน (Human Resource Development)  
 4) การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน (Growth and Career Development)  
 5) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ (Social Integration)  
 6) การมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม (Constitutionalism)  
 7) การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space)        
 8) ความภาคภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride)  
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมผูกพันต่อองค์กำร 
 วิลเลียม เอ. คาห์น (William A. Kahn, 1990) มีความเห็นว่า ความรู้สึกผูกพันของบุคคล หมายถึง 
การแสดงออกอย่างแข็งขันซึ่งความต้องการของบุคคลในรูปแบบพฤติกรรมการท างาน เช่น การทุ่มเทพลัง
ร่างกาย สติปัญญา ความกระตือรือร้นและจดจ่อในการปฏิบัติงานอย่างเต็มบทบาทหน้าที่ ความผูกพั น
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนและความพึงพอใจในการท างานให้ส าเร็จตามความคาดหวัง 
 ปิยนันท์  สวัสดิ์ ศฤงฆาร .(2559) .  ความรู้ สึ กผูกพันของพนักงาน,  1 กันยายน 2562. 
https://drpiyanan.com/2017/06/21/team-management/สรุปไว้ว่า ความผูกพันสามารถน าไปสู่ผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันเป็นผลมากจากกลไกหลายๆ อย่าง ข้อสรุปนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการศึกษาที่มี
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มากขึ้นเป็นล าดับซึ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความผูกพันกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล และ
ความผูกพันมีความเก่ียวข้องเป็นอย่างมากกับความมุ่งมั่น สุขภาพจิต ความตั้งใจ และผลการปฏิบัติงาน 
 มาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์ (Margit Mayer & Allen J. Scott. 1997, : 67) อ้างถึงใน 
อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเกี่ยวกับงาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันองค์การ, 5 สิงหาคม 2562. http://anuruckwatanathawornwong.blogspot.com/ ได้พัฒนา
แบบจ าลององค์ประกอบความผูกพันทั้งสามด้าน เพ่ือที่จะบูรณาการผลของการศึกษา โดยแบบจ าลองของ
ความผูกพันองค์การ โดยเสนอว่าความผูกพันองค์การไม่ใช่เป็นเพียงทัศนคติแต่เป็นสภาวะทางจิตวิทยา ซึ่งเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การการตัดสินใจของบุคลากรว่าจะอยู่กับองค์การหรือไม่ 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและน าไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว จึงได้น าแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ มาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์ 
(Margit Mayer & Allen J. Scott. 1997 ) ก าหนดเป็นตัวแปรเพ่ือวัดระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีองค์ประกอบความผูกพัน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) ความผูกพันทางด้านจิตใจ (Affective Commitment) ซึ่งเป็นความรู้สึกของบุคลากร มีความเต็ม
ใจ ความมุ่งมั่น และใช้ความพยายามเต็มศักยภาพในการท างานให้กับองค์การต่อไป  
 2) ความผูกพันด้านความคงอยู่ในงาน (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันของบุคลากร
จากการร่วมงานกับองค์การ จะตระหนักว่าสิ่งที่ได้รับจากองค์การมีคุณค่าสูงเกินกว่าที่จะลาออกไปจาก
องค์การ จึงต้องการท างานในองค์การต่อไป  
 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment)  เป็นความผูกพันของบุคลากรที่รู้สึกว่า
ควรจะผูกพันและอยู่กับองค์การ เป็นความรู้สึกด้านคุณธรรมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เช่น ส านึกบุญคุณท่ีมีโอกาสได้
เข้ามาท างานในองค์การ มีความรู้สึกถึงภาระหน้าที่ในการท างานกับองค์การต่อไป ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม
องค์การ ค่านิยมและความภักดี  
กรอบแนวคิดกำรศึกษำ  
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานให้แก่
บุคลากรในด้านต่างๆอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและน ามาจัดกลุ่มแล้วจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ของเอดการ์ เอฟ. ฮิวส์ และ ธอมัส จี. คัมมิงส์ (Edgar F. Huse & Thomas 
G. Cummings, 1985) ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน  และส าหรับการพิจารณาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรแล้ว แนวคิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ของมาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์ 
(Margit Mayer & Allen J. Scott. 1997) ซึ่งประกอบไปด้วยความผูกพัน 2 ด้านนั้น มีความสอดคล้องและ
สามารถน าไปใช้วัดความผูกพันของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จริง ซึ่งสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ศึกษาได้น าทั้งสองแนวคิดมาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการศึกษา ดังนี้ 
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      ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตำม 

  
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
วิธีกำรศึกษำ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  810  คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน  267 คน ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร      
ยามาเน่  (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05  

1.3 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เพ่ือหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มบุคลากรของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสูตรดังนี้ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง =    จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด X จ าวนประชากรตามกลุ่มบุคลากร 
                                                          จ านวนประชากรทั้งหมด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา สังกัด เงินเดือน กลุ่มบุคลากร   
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานน้อยที่สุด - ระดับ 5 มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ดังนี้ 1.00 – 1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19มาก และ 4.20 
– 5.00 มากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานน้อยที่สุด - ระดับ 5 มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานมากท่ีสุด และมีเกณฑ์ในการแปล

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
- การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ  

- การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย  
- การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  

- การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงาน 
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ  

- การมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม 
- การมีภาวะอิสระจากงาน  
- ความภาคภูมิใจในองค์การ  

ควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกร 
- ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ  

- ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ 
- ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน  
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ความหมาย ดังนี้ 1.00 – 1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19
มาก และ 4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 4  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ตามประเด็นที่ก าหนดในกรอบแนวคิด 
ในส่วนนี้เป็นค าถามปลายเปิด  
            2.2 กำรตรวจสอบเครื่องมือ 
      2.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ( IOC: Index of item-Objective congruence) 
ของแต่ละค าถาม (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551:50) การทดสอบความเที่ยงตรงที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปถือ
ว่าเป็นข้อค าถามท่ีอยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ซ่ึงจากผลตรวจสอบความเที่ยงตรง และความสมบูรณ์
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6-1 ซึ่งค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่าตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไปทุกข้อ  จึงน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
  2.2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553: 
34) ของแบบสอบถามส่วนที่  2 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรคณะเ วชศาสตร์ เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล และแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อแทนค่าตามสูตรดังกล่าว หากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปถือว่า
แบบสอบถามดังกล่าวมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ พร้อมที่จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่ง
จากการหาความเชื่อมั่น ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.955 โดยแสดงค่า 
Reliability Coeffcients ของแบบสอบถาม 
ตารางค่า  Reliability Coeffcients ของแบบสอบถาม 
                                 ตัวแปร  ค่ำควำมเชื่อม่ัน  

ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
แบบสอบถามทั้งฉบับ 

 0.945 
0.906 
0.955 

 
 

 4. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์(Google Form) โดยการส่ง e-mail 
ไปยังบุคลากรทุกคนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตั้งระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติ
เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาจะท าการตรวจสอบข้อมูลทุกวัน เมื่อครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
267 คน ได้แก่ ข้าราชการ 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 187 คน  ลูกจ้างประจ า 53 คน ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน 
จึงท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงใช้วิธีดึงข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือ
น าเข้าข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป และด าเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์(Google Form) ที่ได้รับกลับคืน แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
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 4.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ส าหรับ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และระดับความ
ผูกพันของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4.2 สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเว ชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผลกำรศึกษำ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง (ร้อยละ 65.90) อายุระหว่าง 22 -42 ปี(ร้อยละ 
57.70) สถานภาพการสมรส โสด (ร้อยละ 59.20) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 39.70) สังกัด
ภาควิชา (ร้อยละ 36.70) เงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 45.70) และประเภทการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 70.00) 
 

 

         
 

ชำย, 
34.10 

หญิง, 
65.90 

22-42 
ปี, 

57.70

43-54 
ปี, 

33.30

55 ปี
ขึ้นไป, 
9.00

โสด, 
59.20

สมรส, 
39.70

หย่ำ/
แยกกัน

อยู่, 
1.10

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี

, 30.00

ปริญญำตรี
, 39.70

ปริญญำโท
ขึ้นไป, 
30.30

ส ำนักงำน, 
33.70

ภำควิชำ, 
36.70

โรง
พยำบำล, 
29.60
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ภาพที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกรคณะเวชศำสตร์เขตร้อน 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน x̄  S.D. แปลผล 

1. ด้านการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ การครองชีพ 3.11 0.677 ปานกลาง 
2. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย 3.54 0.571 มาก 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร 3.40 0.743 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงาน 3.36 0.798 ปานกลาง 
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ 3.71 0.631 มาก 
6. ด้านการมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม 3.30 0.761 ปานกลาง 
7. ด้านการมีภาวะอิสระจากงาน 3.34 0.709 ปานกลาง 
8. ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การ 3.90 0.676 มาก 

รวม 3.47 0.512 มำก 

ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ปลอดภัย และด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร และด้านการให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ 

 
 

≤ 15,000 
บำท, 
11.60

15,001-
30,000 
บำท, …

30,001-
50,000 
บำท, …

50,001 
บำทขึ้นไป, 

12.40

ข้ำรำชกำร
, 1.90

พนักงำน
มหำ

วิทยำลัย…

ลูกจ้ำง
ประจ ำ, 
19.90

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว, 

8.20
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 3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกรคณะเวชศำสตร์เขตร้อน 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ และความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ ตามล าดับ 
 4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
ของบุคลำกรคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล  

ความผูกพันต่อองค์การ r 
Sig 

)2-tailed( 
ระดับความสัมพันธ์ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 0.660 0.000**  สูง 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

พบว่า ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือค่า  r  เท่ากับ 0.660 ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร r 
Sig 
)2-

tailed( 

ระดับ
ควำมสัมพันธ์ 

1 . ด้านให้ผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
เหมาะสมต่อการครองชีพ 

0.518 0.000**  ปานกลาง 

2 . ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย 

0.522 0.000**  ปานกลาง 

3 . ด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากร 

0.330 0.000**  ต่ า 

4 . ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
งาน 

0.382 0.000**  ต่ า 

5 . ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ 0.483 0.000**  ปานกลาง 
6 . ด้านมีระบบท่ีดีมีความยุติธรรม 0.478 0.000**  ปานกลาง 
7 . ด้านมีภาวะอิสระจากงาน 0.311 0.000**  ต่ า 
8 . ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ 0.808 0.000**  สูงมาก 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร x̄  S.D. แปลผล 

1 . ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 3.74 0.631 มาก 
2 . ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ 3.76 0.738 มาก 
3 . ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน 3.86 0.867 มาก 

รวม 3.79 0.633 มำก 
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  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณารายด้านของคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงมากต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลลัพธ์ค่า r 
เท่ากับ 0.808 รองลงมาคือ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยมีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.522  
และ  ด้านมีภาวะอิสระจากงาน มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.311 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ าต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 5. แนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กำรของ
บุคลำกรคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล 
 1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนควรมีความชัดเจนและให้
การสนับสนุนที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร  การสร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งโดยไม่ต้องรอล าดับอาวุโส    
 2) ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ควรพิจารณาเรื่อง
การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามความจ าเป็น และก าหนดการพัฒนา
รายบุคคลเป็นนโยบายที่ การสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเมื่อมี
โปรแกรมการอบรมแบบออนไลน์ที่บุคลากรสามารถอบรมได้โดยไม่เสียเวลางาน ติดตามผลการประเมิน
หลังจากบุคลากรได้รับการอบรมต่างๆแล้ว 
 3) การมีอิสระ เพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่บุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อนอาจพิจารณาเรื่องจัด ให้มี
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กส าหรับบุตรของบุคลากร การมีระบบยืดหยุ่นเรื่องเวลาเข้า-ออกงาน และสามารถท างานที่บ้าน
ได้การมีอิสระในการท างานและตัดสินใจในการท างานในระดับเบื้องต้นเองได้ 
อภิปรำยผล 
 ผู้ศึกษาศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในแต่ละด้านของคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานในแต่ละด้าน เพ่ือช่วยปรับปรุง แก้ไขในด้านที่ยังไม่ตรงความต้องการของบุคลากร  
และค้นหาว่าด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากน้อยเพียงใด ผลจากการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านที่น้อยที่สุด คือ 8) ด้านการให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ สอดคล้องกับ พูลฉัตร วิชัยดิษฐ, สนชัย ใจเย็น, และ ปินานันท์ นิ่มวุ่น, 
(2561) เนื่องมาจากบางกลุ่มบุคลากรมีระดับเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักท าให้ผลด้านนี้อยู่ในระดับคุณภาพชีวิตที่
น้อยที่สุดซึ่งองค์การควรจะจัดให้มีกิจกรรมหรือการช่วยเหลือส าหรับกลุ่มบุคลากรที่มีปัญหาในด้านนี้  เช่น จัด
ตลาดขายของส าหรับช่วยเหลือกลุ่มบุคลากรที่มีรายได้น้อย การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน
เพ่ือให้ความรู้ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา แก่กลุ่มบุคลากรที่มีรายได้น้อย เป็นต้น 
 2. ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ และความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพีรวัฒน์  ไมพานิช, 
(2558) ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับรองจากความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 
จากผลการศึกษานี้ ผู้ศึกษาพบว่าความผูกพันด้านบรรทัดฐานจะสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ความภาคภูมิใจในองค์การแสดงให้เห็นว่าการที่บุคลากรยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทท างานในองค์การนั้นมาจากการที่มี
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ความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในองค์การและค่านิยมขององค์การ จึงเต็มใจสนับสนุนการท างา นเพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ  

3. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
การท างานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คิดว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรคิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงมาก สอดคล้องกับรัชมงคล ค้ าชู (2556) ที่
พบว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานในองค์การ 
และยังสอดคล้องกับรัตนาภรณ์  บุญมี (2558) ที่พบว่าด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทางสังคมท าให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์การ  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรศึกษำ 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนควรมีความชัดเจนและให้
การสนับสนุนที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร เช่นการก าหนดอายุงาน อายุผลงาน ในการขอ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพการท างานให้สูงขึ้น การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น  การ
สร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งโดยไม่ต้องรอล าดับอาวุโส โดยผลงานเป็นตัวชี้วัด     
 2) ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ควรพิจารณาเรื่อง
การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาตามความจ าเป็น และก าหนดการพัฒนา
รายบุคคลเป็นนโยบายที่ การสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเมื่อมี
โปรแกรมการอบรมแบบออนไลน์ที่บุคลากรสามารถอบรมได้โดยไม่เสียเวลางาน ติดตามผลการประเมิน
หลังจากบุคลากรได้รับการอบรมต่างๆแล้ว การให้รางวัลส าหรับบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ เช่น รางวัลส าหรับคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนการอบรม
ออนไลน์ได้ตามตารางที่ก าหนด เป็นต้น 
 3) การมีอิสระ เพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่บุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อนอาจพิจารณาเรื่องจัดให้ มี
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กส าหรับบุตรของบุคลากร การมีระบบยืดหยุ่นเรื่องเวลาเข้า-ออกงาน และสามารถท างานที่บ้าน
ได้การมีอิสระในการท างานและตัดสินใจในการท างานในระดับเบื้องต้นเองได้  
 4) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงมากต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน น่าจะน าไปสู่การสร้าง
ความหมายของการท างานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์การ เห็นคุณค่าของตัวเอง ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ กระตุ้นให้บุคลากรความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ตั้งเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้     ใช้ทักษะในการท างานแบ่งปันไปสู่สังคมในมิติที่ท าได้ไปพร้อมๆกับความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ท าเพ่ือสังคม 
 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
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 1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยแบ่งออกเป็นสายงาน อายุงาน ต าแหน่งงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกกว่า
การศึกษาครั้งนี้ 
 2) ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การ แยกย่อยเป็นรายด้านโดย
ศึกษาในเชิงลึก ซึ่งอาจจะก าหนดข้อค าถามมากข้ึนกว่านี้เพ่ือสามารถวิเคราะห์ผลได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงาน
รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2) เปรียบเทียบระดับ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 4,240 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย 
การค านวณสูตรของทาโร ยามาเน่ ได้ตัวอย่างจ านวน 366 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีชั้นภูมิแบ่งสัดส่วนและแบบ
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ส่งไปยังพนักงานทุกคน เมื่อ
ตอบกลับมาครบตามจ านวนที่ก าหนด ระบบจะปิดรับโดยอัตโนมัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบ
ส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน อายุงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ (3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
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ค ำส ำคัญ  ความผูกพันต่อองค์การ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

Factors Relating Organizational Commitment of Employees under the Supervision of 
Deputy Governor Transmission System Development of the Electricity Generating 

Authority of Thailand 
 

Mr. Supawit Tamangklang 
 

 The objectives of this study were (1) to study level of organizational commitment 
of employees under the supervision of Deputy Governor Transmission System Development 
of the Electricity Generating Authority of Thailand (2) to compare level of organizational 
commitment of Employees under the Supervision of Deputy Governor Transmission System 
Development of the Electricity Generating Authority of Thailand classified by personal factors, 
and (3) to study factors relating organizational commitment of employees under the 
supervision of Deputy Governor Transmission System Development of the Electricity 
Generating Authority of Thailand.  
 This study was a quantitative research. The Population of this study was 4,240 
employees under the supervision of Deputy Governor Transmission System Development of 
the Electricity Generating Authority of Thailand. Sample size was determined by using Taro 
Yamane Formula and obtained 366 samples. The sampling method were stratified random 
and convenient samplings. The research tool was an intranet electronic mail which were sent 
toward the samples. Soon after the complete responses as set, the system would stop 
counting automatically. Statistics employed for data analysis included mean, percentage, 
standard deviation and Pearson’s product moment coefficient.  
 The findings revealed that (1) an overview of level of organizational commitment  
of employees under the supervision of Deputy Governor Transmission System Development 
of the Electricity Generating Authority of Thailand was at the highest level (2) the comparative 
study of level of organizational commitment showed the different educational background 
had different organizational commitment, whereas gender, age, marital status, educational 
background, position, period of experience had no statistically significant correlation, and (3) 
factors related to the organizational commitment of employees under the supervision of 
Deputy Governor Transmission System Development of the Electricity Generating Authority of 
Thailand were work security and  work environment. 
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Keywords:  Organizational commitment, Deputy Governor Transmission System Development, 
e Electricity Generating Authority of Thailand.   

บทน ำ 
การด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรหลายอย่าง แต่ที่ขาดไม่ได้ และเป็น

ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดก็คือ คนเพราะการใช้ความคิด การลงมือลงแรงในการท างาน ย่อมเกิดจากคนเป็นหลัก 
ดังนั้น คนจึงถือเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้าไปได้ในแต่ละส่วนงานของ
องค์กรย่อมมีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป จึงต้องอาศัยคนหลายคนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
มากมายให้เสร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนมากจะแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถ ความถนัดของแต่ละคน แต่สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
การร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน (Teamwork)  ที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอและพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะสังคมในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นวิทยาการเทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) เพราะสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทัศน์ที่จะส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ 
ได้ทั่วโลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่
เดิมมีขอบเขตจ ากัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก เกิดกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น
จึงท าให้หลายองค์การไม่สามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ท าให้หลายองค์กรต้องปิดกิจการลง
หรือต้องหยุดด าเนินกิจการ หรืออาจจะต้องด าเนินการบางอย่างเพ่ือท าให้องค์การสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ 
เช่น ลดค่าตอบแทนลดสวัสดิการของบุคลากร ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของบุคลากร ดังนั้น องค์การและผู้บริหารองค์การจึงต้องหาวิธีเพ่ือให้บุคลากรคงอยู่กับ
องค์กรต่อไป  สิ่งที่ผู้บริหารควรท าก็คือ การส่งเสริมบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารภายในองค์การ
และเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ  ซึ่งความส าเร็จขององค์การจะเกิดได้ ต้องมาจากการที่บุคคลใน
องค์การเกิดความพึงพอใจและตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และต้องการที่จะมี
ส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์การ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นั้นก็คือการที่บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ซึ่งด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศ
ใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. นอกจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กอีกด้วย แต่ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดพลังงานไฟฟ้ามีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น และโรงไฟฟ้า
เอกชนสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเสรี ท าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงประกอบกับ กฟผ. ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ือแข่งขันได้ จึงท าให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับวิธีปฏิบัติงาน และ ลดขนาดองค์การ จากสถานการณ์ดังกล่าว 
จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับการ
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ปรับเปลี่ยนองค์การในปัจจุบัน และส่งผลให้พนักงานใหม่และพนักงานที่ท างานมาได้ไม่นานขอลาออก  ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ขององค์การ เนื่องจากพนักงานมีการขาดช่วงอายุ โดยช่วงอายุของพนักงานที่มีจ านวนมากที่สุดจะ
อยู่ที่ 50 ปีขึ้นไป ในอนาคตหากพนักงานที่เข้าท างานใหม่ลาออกจะท าให้องค์การขาดพนักงานได้ในอนาคต 
เหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะบุคคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ และ
สามารถน าปัจจัยนั้นไปใช้ปรับปรุงและจูงใจให้พนักงาน เป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้พนักงานมี ความ
ผูกพันต่อองค์การ เพ่ือที่จะธ ารงรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่กับองค์การได้ยาวนานและทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกท้ังยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การต่อไป 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบ
ส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน มีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งได้น าแนวคิดของสเตียร์ (Steers, 1977) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อองค์กร ได้แก่ 
คุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการท างาน และได้ศึกษาแนวคิดของอเลน
และเมเยอร์ (Allen and Meyer, 1990) เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก 
ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง และความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานของสังคม และน าแนวคิดของ Edward 
L. Gubman (1988: 188) กล่าวถึงปัจจัย 7 ประการ ที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ แบ่งปัน
ค่านิยม / เข้าถึงเป้าหมาย (Share Values / Sense of Purpose) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
Work Life) ลักษณะงาน (Job Tasks) ความสัมพันธ์ในงาน (Relationships) ผลรวมค่าตอบแทน (Total 
Compensation) โอกาสก้าวหน้าในงาน (Opportunities for Growth) ภาวะผู้น า (Leadership) มา
ประยุกต์และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้   
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ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม 

                    (Independent Variables)       (Dependent Variables) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่า
การระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จ านวน 4,240 คน 

2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย โดยการใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน่ ด้วยขนาดตัวอย่างถูกก าหนดขึ้นที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ จ านวน 366 คน และได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์คืนมา จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา 400 ชุด 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) ชนิดตรวจสอบรายการ 
จ านวน  6 ข้อ 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 24 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถาม

เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563 ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบแบบสอบถาม Google Form 
ส่งให้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาจ านวนรวมทั้งสิ้น 400 ชุด  

2. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง 
3. น าแบบสอบถามที่ได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมาบันทึก และประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบไปด้วย สถิติ Independent 
Sample t-test) ทดสอบวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
ผลกำรวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษำระดับควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนกลุ่มสำยงำนรองผู้ว่ำกำร
ระบบส่ง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดพบว่า พบว่า เพศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีสถานภาพ สมรส จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา
สถานภาพโสด จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ด ารงต าแหน่งช่าง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 อายุงาน 10 ปี
ขึ้นไป จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.38 ) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( x =4.59) รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ( x =4.38) และด้านการ
ยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =4.17) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.เพื่อศึกษำระดับควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนกลุ่มสำยงำนรองผู้ว่ำกำร
ระบบส่ง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานกลุ่มสายงานรอง
ผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
อายุงาน แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การต่างกัน ดังนี้เพศท่ีต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
ภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
การยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ และด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การแตกต่างกัน ต าแหน่งงานแตกต่างกัน 
มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้าน
ความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน อายุงานแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจใน
การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3.เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สำยงำนรองผู้ว่ำกำรระบบส่ง 
 1. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.04) และปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =
3.85) 
 2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความ
มั่นคงก้าวหน้าในงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงได้ดี ( x =4.06) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ท างานที่ส าคัญๆ ( x =4.04) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การได้รับโอกาสในการอบรม ดูงาน สัมมนา อย่างสม่ าเสมอ ( x =3.68) 
 3. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การมีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ( x =4.50) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาขอค าแนะน า ปรึกษา อยู่เสมอ ( x =4.37) และประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกต่อการท างาน ( x =3.77) 
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อภิปรำยผล 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการ

ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 

 1.ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง      
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์ 
มัลลวงค์ (2548) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายับ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตภาคพายัพมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเป็นจริงมาก ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง วัฒนธรรมขององค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ลักษณะการท างานจะเป็นการท างานเป็นกลุ่ม และรับงานเป็นงานๆ เพราะฉะนั้น จึงมักไม่
เกิดปัญหา เวลาที่ท างานล่วงเวลา หรือความตั้งใจทุ่มเทในงาน เพราะต้องการให้งานนั้น ๆ เสร็จตามเวลา 
เพราะงานในแต่ละงานหากไม่เสร็จตามเวลา หรือเสร็จช้ามีผลต่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า อาจท าให้เกิด
ไฟดับเป็นวงกว้าง หรือบางครั้งต้องดับไฟซึ่งกระทบกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งยกตัวอย่างในหน่วยงานของผู้
ศึกษา การท างานล่วงเวลา หากเล็กน้อย มีเวลาท างานล่วงเวลาไม่มาก หนึ่งหรือสองชั่วโมง ส่วนใหญ่พนักงาน
จะไม่เบิกค่าล่วงเวลา ความคิดเห็นของผู้ศึกษา คิดว่า ความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน การให้ค่าจ่าง เหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ และความคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์การในหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ดี  
 2. พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่มีเพศต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย 
และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน และด้าน
ความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การ พบว่ามีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิวดี  ไต่วัลย์ (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 อายุ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีอายุต่างกัน มี
ความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้าน
ความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การไม่แตกต่างกัน และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นพบว่า มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นางสาวนิตยา บ้านโก (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรภาครัฐระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ พบว่ากลุ่มอายุที่ต่างกันมี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ปัจจัยด้านอายุ ไม่มีผลด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และ
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เป้าหมายขององค์การ และด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การเป็นเรื่องของการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่ง
ในแต่ละช่วงอายุได้รับการสื่อสารเท่าเทียมกัน จึงท าให้เกิดการยอมรับ ในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การไม่ต่างกันในแต่ละช่วงอายุ และด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การไม่
แตกต่างกันเป็นไปตามท่ีได้อธิบาย และในด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 51 ปีจะมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากเนื่องจาก ในอดีตการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์การใหญ่ และมีชื่อเสียงในประเทศ สวัสดิการ และค่าตอบแทนดีการที่ได้เข้า
ท างานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเป็นที่ภูมิใจ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่พนักงานรุ่นใหม่สวัสดิการ และ
ค่าตอบ และแทนชื่อเสียง จะไม่ดีเหมือนในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การ หรือ หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
 สถานภาพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน และด้านความตั้งใจทุ่มเท
ความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การพบว่ามีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการสรรพากร ภาค 5 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ ภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา และประสบการณ์การท างาน  ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง สถานภาพที่ต่างกัน จะมีผลกับด้านการยอมรับในค่านิยม 
นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน 
ตามความเห็นเนื่องจากสภานภาพ ความรับผิดชอบทางครอบครัวที่ต่างกัน จะท าให้มุมมองต่อค่านิยม นโยบาย 
และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจ ต่างกัน  
 ระดับการศึกษา พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่งที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ เบญจมาภรณ์ นวลิมป์ (2546) ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร: ศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน ) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในด้านลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนของพนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์กร   ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงาน
รองผู้ว่าการระบบส่ง ระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีพบว่าจะมีความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การมากที่สุด ตามความเห็นของผู้ศึกษายกตัวอย่างจากหน่วยงานของผู้ศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่ได้
ร่วมงาน จะพบว่าระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีจะมีความภาคภูมิในองค์การมากกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
เนื่องจากระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปจะมีโอกาส ในการเลือกงาน และย้ายงานมากกว่า เกิดข้อ
เปรียบเทียบระหว่างองค์การมากกว่า ทั้งด้านชื่อเสียง สวัสดิการ หรือการเติบโตขององค์การ ท าให้ความ
ภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การลดลงไป 
 ต าแหน่งงาน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แตกต่างกัน และด้านความตั้งใจทุ่ มเท
ความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การ พบว่ามีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิไล ศรีปัญญาวิชญ์ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงาน
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ต่อองค์กร : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สายปฏิบัติการและบริการที่ปฏิบัติงานที่ส านักงาน
ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารทหารไทยที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความรู้สึกปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรแตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ต าแหน่ง ช่าง จะมีความภาคภูมิใจในการได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากที่สุด ตามความเห็นของผู้ศึกษายกตัวอย่างจากหน่วยงานของผู้ศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนที่ได้ร่วมงาน จะพบว่าระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีพนักงานส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหน่ง 
ช่าง ซึ่งความเห็นจะสอดคล้องกับปัจจัย ต าแหน่งงาน 
 อายุงาน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แตกต่างกัน และด้านความตั้งใจทุ่มเท
ความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การนั้นพบว่ามีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญกิตติ์ จันทรัศมี (2557) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายกรณีศึกษา พนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ 
เทรดดิ้ง จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระหว่างกลุ่มที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายขององค์กร การป้องกันรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ความภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานแก่องค์กรด้วยความเต็มใจ และความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรต่อไปพบว่ามีเพียงพนักงานกลุ่มมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี
และระหว่าง 6- 8 ปีมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วงอ่ืน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่
คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ในด้านความภาคภูมิใจใน
การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีจะมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การมากเนื่องจาก ในอดีตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์การใหญ่ และมี ชื่อเสียงใน
ประเทศ สวัสดิการ และค่าตอบแทนดีการที่ได้เข้าท างานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเป็นที่ภูมิใจ 
ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่พนักงานรุ่นใหม่สวัสดิการ และค่าตอบ และแทนชื่อเสียง จะไม่ดีเหมือนในอดีต เมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์การ หรือ หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่อ่ืนๆ สอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุ  
 3. พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง  มีค่าความสัมพันธ์กันมากที่สุด 
เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ศึกษาก่อนที่จะมีการศึกษา เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ท าให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์การ เช่น บรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัฒนธรรมองค์การในการท างานเป็นกลุ่ม ทุกคนสามารถท างานแทนกัน
ได้ การท างานจะเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นลักษณะขอให้ช่วย มากกว่าสั่งการ และมีการให้ความส าคัญ
กับบุคลากร การให้เกียรติกัน อีกด้านที่เป็นจุดแข็งก็คือความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  วัฒนธรรมองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นแบบพ่ีน้อง เคารพผู้อาวุโส พนักงานส่วนใหญ่เรียกแทนตัวว่า พ่ี น้อง ไม่
ว่าจะกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งที่ผู้ศึกษาเห็นและรู้คิดว่าหาองค์การใดเหมือ นได้ยาก 
ยกตัวอย่างคือ ผู้ที่มีต าแหน่งน้อยกว่า แต่ถ้าอายุมากกว่า โดนมากจะเป็นผู้ออกค่าอาหาร หรือเลี้ยงขนมผู้ที่
อายุน้อยกว่าโดยไม่ค านึงถึงต าแหน่ง ซึ่งเหมือนกับญาติพ่ีน้อง มากกว่าจะค านึงถึง ต าแหน่งหน้าที่การงาน แต่
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ปัจจุบันเนื่องจากนโยบายในการท างานเปลี่ยนไป ผู้บังคับบัญชามีการใช้อ านาจ เพ่ือให้ผลการท างานเป็นไป
ตามตัวชี้วัด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากใช้ไม่เหมาะสม ยึดมั่นในต าแหน่งมากเกินไป จะท าให้วัฒนธรรม
องค์การที่ควรด ารงค์ไว้ ที่เป็นจุดแข็งท่ีสุดเหล่านี้หายไปจากองค์การ เพราะถ้าหากจะเปรียบเทียบองค์การการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับองค์การขนาดใหญ่อ่ืนๆ ปัจจุบัน สวัสดิการ ค่าจ้าง ความเติบโตของ
องค์การ ชื่อเสียง จะไม่ดีเหมือนในอดีต สิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์การที่จะมัดใจให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การ พร้อมเผชิญกับการปรับเปลี่ยนองค์การในปัจจุบันก็ต้องด ารงไว้ และ เร่งสร้างเสริมปัจจัยด้านอ่ืนๆ
ที่ยังต้องปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความผูกพันอย่างยั่งยืนในอนาคตและน าไปสู่การเป็นองค์การชั้นแนวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือ
องค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และด้านการ
ยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน แตกต่างกัน มีระดับ
ความผูกพันต่อองค์การต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับผลที่ได้จากการศึกษา เพ่ือให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การมากขึ้น  ดังนี้ 
 1) ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ  ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าถึง
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น เพ่ือสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายขององค์การให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเข้าใจ
อย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างในการท างานที่ดีให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกระดับในการท างานร่วมกัน 
 2) ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ที่ดีให้แก่พนักงาน เพ่ือให้แสดงออกถึงพฤติกรรมและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร รวมไปถึงให้พนักงานทุกคน
ตระหนักถึงผลกระทบของการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 3) ด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการท างานเพ่ือองค์การ มีการทบทวนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารขององค์กร เพ่ือแนวทาง
ในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรมากขึ้น 
 2) ควรท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กับสายงานรองผู้ว่าการอ่ืนๆ ในการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยำบำลต ำรวจ 
 

ร.ต.ท.หญิง พิชชาวีร์  โอบอ้อม109 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Email address: beanpitcha@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ต ารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยาบาลต ารวจ 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย วิกฤติ
โรงพยาบาลต ารวจ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลต ารวจ  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจที่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งหมด 111 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบที  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ต ารวจในภาพรวมเกิดขึ้นในระดับมาก ประเด็นที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ล าดับแรก คือ ด้าน
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนประเด็นที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ        3) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอ
ผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลต ารวจ ที่ส าคัญคือ ควรปรับปรุงค่าตอบแทนให้ดีขึ้นทั้งเงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
ค่าตอบแทนเวรบ่าย/เวรดึก ตลอดจนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย การจัดตารางการปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุ่น 
และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อหรือการศึกษาอบรมเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109 รองศาสตราจารย ์ดร.จีระ ประทีป สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  chiraprateep@yahoo.com 
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ค ำส ำคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน พยาบาลวิชาชีพ  
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ABSTRACT 
 

 Education subject Work life quality development of professional nurses in critical care 
units,Police General Hospital. Have a purpose 1) To study The quality of working life of 
professional nurses in critical care units,Police General Hospital. 2) To compare the quality of 
working life of professional nurses in critical care units,Police General Hospital classified by 
personal characteristics. 3) To suggest ways to improve the quality of working life of 
professional nurses in critical care units,Police General Hospital.  

The sample group used in this research was professional nurses in critical care unit. 
111 hospitals with full-time employment and over 1 year of work. The instrument used in 
the research was a questionnaire.  Statistical analysis was performed using descriptive statistics 
such as frequency distribution, percentage, arithmetic mean. And standard deviation And 
analyzed using inferential statistics To be used in the hypothesis testing, t-test statistics and 
one-way analysis of variance.   
  The results showed that 1) Quality of working life of professional nurses in critical care 
units,Police General Hospital as a whole occur at a high level. The first level of quality of 
working life is the job characteristics that are beneficial to society. As for the issues with the 
final quality of work life that are In terms of receiving sufficient and fair remuneration. 2) 
Respondents with different age and monthly income quality of working life of professional 
nurses in critical care units,Police General Hospital Differences were statistically significant at 
the level of 0.05. 3) guidelines for improving the quality of working life Most agree that The 
compensation should be improved, including salaries, overtime pay, afternoon shift / night 
shift As well as risk compensation. Followed by the scheduling of operations should be 
flexible. And should promote and support further education or specialized training. 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Work Life Quality Development , Professional Nurses 
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บทน ำ 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นลักษณะการท างานที่ท าให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเป็นสุขจากสภาพที่ตน
ได้รับขณะปฏิบัติงาน เป็นการประสานงานระหว่างบุคคลและงาน ให้ชีวิตและการท างานผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน ส่งผลให้ผู้ท างานรู้สึกพึงพอใจในการท างาน และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หากมนุษย์มีความสุข
ในการท างานจะรู้สึกพึงพอใจพร้อมจะปฏิบัติงานด้วยความรักในหน้าที่ อุทิศตนเองอย่างหนัก รวมทั้งเสียสละ
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับองค์กรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่หากไม่มีความสุขในการท างาน จะรู้สึก
เฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย อาจท างานเพียงเพ่ือให้งานเสร็จไปวันๆเท่านั้น ไม่สนใจที่จะอุทิศตนเองแต่อย่างใด (วิจิตร 
ศรีสุพรรณ และกฤษฎา แสวงดี, 2559) การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า และส่งผลต่อตัวบุคคล ที่ปฏิบัติงานให้ท างานได้อย่างมี
ความสุข เนื่องจากคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่นๆ และเป็นผู้ท าให้การบริหารงานส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณภาพของคนอยู่ที่ผลของงานที่เป็นกุญแจส าคัญไปสู่ความส าเร็จขององค์กร (กุลวดี 
อภิชาตบุตร, 2557) 
 การรักษาพยาบาลเป็นงานที่ส าคัญยิ่งแขนงหนึ่งของงานสาธารณสุข ในการที่จะน าประชาชนไปสู่
ความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ งานรักษาพยาบาลต้องอาศัยความร่วมมือของทีมสุขภาพหลาย
ประเภท อาทิ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ (Alexander, Weisman & Chase, 2016) โดยพยาบาลจัดว่าเป็น
บุคลากรในทีมสุขภาพที่มีจ านวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับบุคลากรในทีมสุขภาพประเภทอ่ืน และเป็นผู้ที่ต้องให้
การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หน้าที่เฉพาะของพยาบาลคือการช่วยเหลือบุคคล ซึ่งอาจเป็นผู้มีสุขภาพดีหรือ
เจ็บป่วยในการปฏิบัติกิจกรรมใดก็ตาม เพ่ือที่จะให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีขึ้นหรือหายจากการเจ็บป่วยเร็วขึ้น 
เพ่ือช่วยให้เขาเหล่านั้น มีก าลังใจ มีความรู้ และสามารถที่จะช่วยตัวเองได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ (ธงทิพย์ วัฒน
ชัย, 2557) แต่ในทางปฏิบัติกิจกรรมที่พยาบาลกระท าทุกวัน มิได้มุ่งเฉพาะแต่เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเท่านั้น 
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก พยาบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการ
พยาบาลผู้ป่วย ด้านธุรการ และด้านบริหารงาน ในหน่วยงานหรือแผนกพยาบาล ตลอดจนเป็นผู้ประสานงาน
ในทีมสุขภาพและระหว่างทีมสุขภาพกับผู้ป่วยและญาติ จะเห็นได้ว่างานของพยาบาลเป็นงานที่มีความ
สลับซับซ้อนและมีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวาง บุคลากรพยาบาลจึงมีบทบาทส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ของบริการด้านสุขภาพอนามัย และมีส่วนในการสร้างภาพพจน์ที่ดีหรือไม่ดีแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานเป็น
อย่างมาก (จินตนา ยูนิพันธ์, 2557) 
 การปฏิบัติงานของพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นจ าเป็นต้อง
มีการจัดอัตราก าลังของบุคลากรพยาบาลให้มีจ านวนเพียงพอเหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขาดแคลนท าให้บุคลากรพยาบาลที่เหลืออยู่ต้อง
ปฏิบัติงานอย่างหนัก มีชั่วโมงการท างาน60-100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในบางแผนกจะต้องมีการหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดในการปฏิบัติงาน (วิจิตร ศรี
สุพรรณ และกฤษฎา แสวงดี, 2559) 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า อายุ 
และประสบการณ์การท างาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในระดับต่ า และระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม (จุฑาวดี 
กลิ่นเฟื่อง, 2558) สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยด้านสถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า ผลการศึกษาสถานภาพสมรสแต่งงานและอยู่ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
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การท างาน ของพยาบาล (วารุณี แดบสูงเนิน, 2559) และสถานภาพสมรสเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาล (รัตนา สิทธิพันธ์, 2559) ด้านระดับการศึกษา Haybrust และคณะ (2005) พบว่า
พยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่า มีแรงจูงใจในการท างานมากกว่าพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ต่ ากว่า เนื่องจากพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับสูงกว่ามีโอกาสประสบความก้าวหน้าในงานมากกว่า
พยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า ในกรณีที่พยาบาลได้ศึกษาต่อและส าเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าและไม่ได้รับโอกาสให้น าความรู้มาใช้พัฒนางานในองค์กร จะท าให้
พยาบาลรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าต่อองค์กร จึงลาออกหรือโอนย้ายไปท างานแหล่งอ่ืนๆ  
 ปัจจัยลักษณะดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
โดยพยาบาลวิชาชีพมีอัตราการสูญเสียร้อยละ 4.4 ต่อปี (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2559) สอดคล้องกับข้อมูลอัตรา
การลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ระหว่างปี 2559-2561 พบว่า ในปี 2559 มี
การลาออก จ านวน 45 คน ในปี 2560 มีการลาออก จ านวน 56 คน และในปี 2561 มีการลาออก จ านวน 
56 คน ซึ่งมีอัตราการลาออกสูงขึ้นทุกปี (โรงพยาบาลต ารวจ, 2561) 
 ดังนั้น คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะพยาบาลวิชาชีพนั้นเป็น
บุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ อีกท้ังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ และน ามาซึ่งผลประโยชน์ของผู้รับบริการ และองค์การต่อไป 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลต ารวจ 
  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต
โรงพยาบาลต ารวจ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยาบาลต ารวจ 
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ด้ำนประชำกร 
       การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษากับพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ จ านวนทั้งหมด 
111 คน                
 ด้ำนเนื้อหำ 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Werther and Davis (1982 อ้างถึงใน ชลลดา ศรีประสิทธิ์, 2558) 
ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน  
 ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Walton (1974a) ที่พบว่าองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการท างาน เน้นลักษณะการท างานที่ตอบสนองต่อความต้องการ  และความปรารถนาของบุคคล 
ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน โดยก าหนดองค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัด
คุณภาพชีวิตการท างานไว้  8 ประการดังนี้  1) การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม 2) 
สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 4) 
การพัฒนาความสามารถของบุคคล 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตย ใน
องค์กร 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social 
Relevance) 
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   ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตำม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กำรทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

แนวคิดของ Werther and Davis (1982 อ้างถึงใน ชลลดา ศรีประสิทธิ์, 2558) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่
มีผลให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน คือ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
- และรายได้ต่อเดือน  
Walton (1974 a) ก าหนดองค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิตการท างานไว้  8 ประการดังนี้ 
1. การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม  
2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน   
4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล    
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน  
6. ประชาธิปไตยในองค์กร  
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต  
8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพยำบำล 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (2540 อ้างถึงใน ชลลดา ศรีประสิทธิ์ , 2556) 
นิยามว่า การพยาบาล หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับดูแล การช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการฟ้ืนฟู
สุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
และศิลปะการพยาบาล 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

- อายุ  
- สถานภาพการสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- ประสบการณ์การท างาน  
- รายได้ต่อเดือน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
- การได้รบัค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
- สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
- โอกาสที่ไดร้ับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล  
- โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  
- การมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
- ประชาธิปไตยในองค์กร  
- ความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  
- ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม 
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 ความส าคัญของวิชาชีพพยาบาล 
  วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ที่มีปัญหาสุขภาพทุกระดับ เป็นวิชาชีพที่
ให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมโดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
เชิงทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย (จินตนา ยูนิพันธ์, 2557) 
    Brooks and Anderson (2005) กล่าวว่า ความส าคัญของการพยาบาล ได้แก่ การดูแลให้ความสุข
สบาย ช่วยเหลือบุคคลให้สามารถจัดการกับปัญหาทางสุขภาพและการเจ็บป่วยได้ด้วยตน เอง หน้าที่ของ
พยาบาลจึงมุ่งท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล เพ่ือให้ข้อวินิจฉัย 
3. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผาณิต สกุลวัฒณะ (2557) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์เชียงใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนขององค์กรผลการวิจัยพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลคือ ค่านิยม
ทางวิชาชีพ ค่านิยมทางวิชาการ ต าแหน่ง หน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ อายุและรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ า ปัจจัยด้านการท างาน คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการท างาน ส่วนด้านความรู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพการรับรู้ต่อระบบบริหาร  การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง 
และพบว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน การรับรู้ต่อระบบบริหาร การบริหารจัดการ ต าแหน่ง หน้าที่ ค่านิยม
สามารถร่วมกันท านายความแปรผันของคุณภาพชีวิตการท างานได้ 

Smith and Mitry (1983) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับขนาดของโรงพยาบาล พบว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีคุณภาพการท างานอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลซึ่งมีขนาดเล็ก เนื่องจากบรรยากาศในองค์กรใหญ่มีการ
บริหารงานที่ซับซ้อน มีข้ันตอนในการท างานมากและระบบของการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างล่าช้า ท าให้
พยาบาลมีความเครียดอยู่ในระดับสูง 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ต ารวจ มีระเบียบและวิธีการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากร  
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป 

จ านวนทั้งหมด 111 คน (อัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ, 2562) 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

   2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแปรในกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่าง 

  3. น าแบบสอบถามที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง  และให้
ค าแนะน า เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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   .4น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน เพ่ือพิจารณา ท่าน 3
และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ถูกต้อง ความสมบูรณ์ ้อหา )Content Validity) เพ่ือท าการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ซึ่งผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
วิจัยครั้งนี้ค านวณค่าสถิติโดยรวมได้ ค่าระหว่าง 1.00-0.67 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่งจะต้องได้ค่าดัชนี
มากกว่า 0.7 ขึ้นไป จึงจะน าไปใช้ในการวิจัย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2550) ซึ่งผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น ของเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ค านวณค่าสถิติโดยรวมได้ 9.28 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าการ
กระจายของข้อมูล F-test (One-way ANOVA) 
สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลกำรศึกษำวิจัยและอภิปรำยผล 

1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
- มีอายุไม่เกิน 30 ปี  
- สถานภาพโสด  
- โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ 
  เทียบเท่าปริญญาตรี  
- มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี  
- และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 
1.2 คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยำบำลต ำรวจ 
คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ ในภาพรวมเกิดขึ้น

ในระดับมาก ประเด็นที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานสามล าดับแรก คือ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร 

 ส่วนประเด็นที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานล าดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม 

1.3. กำรวิเครำะห์ระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยำบำลต ำรวจ จ ำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า 

2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย
วิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 30-35 ปี เนื่องจากใน
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ปัจจุบันมีการเปลี่ยนสายงานและความก้าวหน้าในงานใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งความมั่นคงในงาน
เป็นระบบข้าราชการที่พึงมีตามหลักเกณฑ์ของข้าราชการที่มีสิทธิในด้านต่าง ๆ ที่ควรได้รับอยู่แล้ว 

ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 30-35 ปี มีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 46-50 ปี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
อายุ 30-35 ปี เป็นช่วงที่ต้องเริ่มสร้างครอบครัว เพราะฉะนั้น เป้าหมายความส าเร็จของคนอายุนี้ ก็คือการมี
ครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และมีความมั่นคงในการใช้ชีวิต จึงจ าเป็น
ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน คือการมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานที่
สูงขึ้น มีโอกาสประสบความส าเร็จในองค์กรและมีความมั่นคงในงานและรายได้ที่ได้รับ ประกอบกับในช่วงวัยที่
มีอายุ 30-35ปี อยู่ในต าแหน่งพยาบาล สัญญาบัตร 1 และพยาบาล สัญญาบัตร 2 ที่เมื่ออายุราชการมากกว่า
4 ปีขึ้นไป สามารถโยกย้ายสายงานและเปลี่ยนต าแหน่งออกจากงานพยาบาลได้ท าให้มีโอกาสในความก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าช่วงอายุระหว่าง 46-50 ปี 

2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เป็นเพราะว่ารายได้เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของบุคคล รายได้จึงมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างาน อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและเพียงพอจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
พอใจ และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายรับทั้งหมดจากการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ เงินเดือน
ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนวิชาชีพ ซึ่งจากการศึกษาของ Ito และคณะ (2001) พบว่า 
รายได้มีความสัมพันธ์ต่อการด ารงชีวิต รายได้ที่เพียงพอและยุติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4. แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยำบำลต ำรวจ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าควรปรับปรุงค่าตอบแทนให้ดีขึ้น ทั้งเงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
ค่าตอบแทนเวรบ่าย/เวรดึก ตลอดจนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย รองลงมา คือ ควรมีความยืดหยุ่นในการจัดตาราง     
การปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อหรือการศึกษาอบรมเฉพาะทาง 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ลักษณะวิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่เสียสละเวลามากส่งผลต่อพยาบาลที่มีครอบครัว การเพ่ิมงาน

ควรพิจารณาตามเหมาะสมของงานกับพยาบาลถ้าเป็นไปได้ควรมอบหมายงานพิเศษท่ีนอกเหนือเวลาว่างให้กับ
พยาบาลที่ยังไม่มีครอบครัวมากกว่า หรือกรณีที่ต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานให้ครอบครัวได้ติดตามไปยัง
สถานที่จัดกิจกรรม เมื่อเสร็จภารกิจจะได้อยู่กับครอบครัวได้และควรมีกิจกรรมเสริมความอบอุ่นให้กับ
ครอบครัว เช่น การจัดทัศนศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว 

2. ผู้บริหารควรเพ่ิมอัตราก าลังทางการพยาบาล เพ่ือให้มีอัตราก าลังเพียงพอต่อภาระงาน ท าให้
พยาบาลวิชาชีพสามารถแบ่งเวลาในเรื่องการท างาน ครอบครัว สังคม และเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้บริหารควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือนที่ชัดเจน        
และผลักดันให้มีการแก้ไขระเบียบ ข้อก าหนดในการจ่ายค่าตอบแทนทางราชการที่ยุติธรรมและเสมอภาค  
  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลเอกชน 
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 2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายอ่ืน เช่น แพทย์ 
เภสัชกร เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น 
กิตติกรรมประกำศ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาล
ต ารวจฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป  
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนจบ ท าให้การวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ได้แก่ พ.ต.อ.หญิง ปัทมา พีระพันธุ์ พ.ต.ท.หญิง ทิธตยา  แต้ไพบูลย์ 
และพ.ต.ต.หญิง รัชฎาพร บุญสนอง ที่ให้ความกรุณาตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลในแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้และให้ค าปรึกษาในการเรียนของผู้วิจัยอย่างดี
ยิ่งท าให้ข้าพเจ้าสามารถด ารงตนให้บรรลุผลส าเร็จตราบจนบัดนี้ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน
และปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มีต่อองค์การ (3) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างเจ้าหน้าที่พี่
เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (4) เสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาจากหน่วยตัวอย่างจ านวน 145 คนโดยวิธีการ
เลือกหน่วยตัวอย่างอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การ
มากที่สุดได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ปัจจัยลักษณะงานด้านความหลากหลายของงาน และปัจจัยประสบการณ์ใน
งานด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถือ (3) การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทพบว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีปัจจัยลักษณะบุคคล 
ปัจจัยลักษณะงานและปัจจัยประสบการณ์ในงานต่างกันมีผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 (4) ส าหรับแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การได้แก่การสร้าง ความภาคภูมิใจของ
เจ้าหน้าที่ที่มีต่อองค์การและการสร้างความเชื่อมั่นและคาดหวังให้องค์การตอบสนองเสมือนครอบครัว พึ่งพากันทั้งใน
ยามปกติ และยามทุกข์ยาก  
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to (1) study the confidence level of babysitting staff; 
(2) study personal factors Job characteristics and job experience factors that influence the 
commitment of babysitters in Pakret baby care center and Phayathai baby care center towards 
the organization; (3) Comparison of organizational commitment between babysitters in Pak 
Kret baby care center and Phayathai baby care center and (4) suggest guidelines for enhancing 
the organizational commitment of babysitting staff in Pakret baby care center. And Phayathai 
baby care center. It was a survey research using a questionnaire to study from 145 sample 
units by simple selection method. Data were analyzed using frequency, mean, standard 
deviation, analysis of variance, multiple correlations and multiple regression analysis. 

The results showed that: (1) The level of organizational commitment of the nanny 
staff in Pak Kret and Phayathai baby care center is at a moderate level; (2) the most influential 
factor in organizational commitment is age and personal factors. Job characteristics factors, 
job diversity, and work experience factors, security and reliability; (3) By comparing the 
organizational commitment between babysitters in Pak Kret baby care center and Phayathai 
baby care center, it is found that babysitting personnel with individual characteristics 
differences in job characteristics and work experience factors have a significant effect on 
organizational commitment at 0.05 level and 4) For guidelines for enhancing organizational 
commitment, including creating staff's pride in the organization and building trust and 
expecting the organization to respond like a family and depend on each other in normal times 
and when suffering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Key words: Factors of job characteristics, work experience, Pak Kret baby care center and     
                 Phayathai baby care center. 
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บทน ำ 
 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร จากการที่มนุษย์เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอ่ืนท าให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด หากองค์การ
มีการวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแล้ว จึง
ควรรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่านี้อยู่กับองค์การเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเป็นหน่วยงานในสังกัดกรม
กิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ การอุปการะเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง 7 ปี จากสาเหตุการถูกทอดทิ้งบิดามารดาที่ต้องโทษเด็ก ที่ก าพร้าบิดา หรือมารดาครอบครัวอยู่ในภาวะ
ยากล าบากบุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม โดยสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ดจะด าเนินการตามภารกิจ ในการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว  ปี พ.ศ. 2550      
  ในการดูแลเด็กจะแบ่งเด็กในช่วงวันเดียวกันอยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กสลับเวรอยู่
ดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรากตร ากว่าต าแหน่งอ่ืน จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเสียขวัญไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 
เป็นงานที่ต้องปฏิบัติทันทีไม่สามารถปฏิเสธหรือผ่อนผันปฏิบัติในเวลาต่อมาได้ ทั้งนี้เนื่องจากการสงเคราะห์
เด็กอ่อนไม่สามารถปฏิเสธได้ แม้สถานสงเคราะห์จะมีอัตราก าลังหรือสถานที่ควบคุมดูแลไม่เพียงพอก็ตาม จะ
ผ่อนผันไปด าเนินการในวันอ่ืนไม่ได้ จ าเป็นจะต้องปฏิบัติงานโดยพลัน แม้ว่าจะเลยเวลาราชการ นอกเวลา
ราชการ หรือขาดแคลนอัตราก าลังก็ตาม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันต้องรับภาระหนักและเกิดความกดดัน
สูง อีกทั้งเป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วน และถูกต้อง
แม่นย า จะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความช านาญการเป็นพิเศษการปฏิบัติงาน
ในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นผลต่อคุณภาพชีวิตและขวัญใจจากการปฏิบัติงาน ประกอบกับการได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราตลาดแรงงานทั่วไป และสวัสดิการต่างๆ มีจ ากัด อีกทั้งก่อนที่จะปฏิบัติงานได้จ าเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝน พัฒนาทักษะค่อนข้างมาก และใช้เวลานานพอสมควร สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ท าให้อัตราการเข้าออกงานสูง  
  ด้วยเหตุนี้นักวิจัยเล็งเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันมีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แต่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลเด็กเป็นอย่างดีนั้นท าอย่างไรจึงจะจูงใจให้บุคลากร
เหล่านี้อยู่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนได้ตลอดไป จึงอยากด้วยเหตุนี้นักวิจัยเล็งเห็นว่าบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน มีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการดูแลเด็กเป็นอย่างดีนันท าอย่างไร จึงจะจูงใจให้บุคลากรเหล่านี้อยู่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ได้ตลอดไป จึงอยากทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงผลการวิจัยที่ได้จะ
ได้จัดท าเป็นข้อเสนอ แนะแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เพ่ิมมากขึ้น และธ ารงรักษา
บุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(1) ศึกษาระดับความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
(2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพันของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มี
ต่อองค์การ 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

462 
 

 (3) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  

 (4) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านด้านเนื้อหาเป็นการสอบถามความคิดเห็นของหน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับด้านลักษณะงาน

และปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรได้แก่เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโดยศึกษาจากหน่วยตัวอย่างจ านวน 145 หน่วย 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่วิจัยได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 2562  
กรอบแนวคิดวิจัย 

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเพ่ือน ามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดวิจัย แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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นิยำมศัพท์ 
1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยความอิสระในการท างาน, ความหลากหลายของงาน, ความเข้าใจในกระบวนการท างาน, งานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, ผลป้อนกลับของงาน, ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า. 

2. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับทราบและเรียนรู้ เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานใน
องค์การ ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ, ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์การ, 
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ. 

3. ความผูกพันต่อองค์การหมายถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งคนที่มีความผูกพันต่อ
องค์การสูงจะแสดงออกโดยมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ   เต็มที่ที่จะใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือท างานให้องค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงฐานะสมาชิกของ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, ระยะเวลาปฏิบัติงาน, 
ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร, ค่าตอบแทน. 
 

ปัจจัยลักษณะงำน 
-ความอิสระในการท างาน, ความ
หลากหลายของงาน, ความเข้าใจใน
กระบวนการท างาน, งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, ผลป้อนกลับของงาน, 
ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า. 

ปัจจัยประสบกำรณ์ในงำน 
-ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ, 
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของ
องค์การ, ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ, ความพ่ึงพิงได้ของ
องค์การ. 
 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร 
-การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขอ
องค์การ, ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพ่ือองค์การ, ความต้องการที่
จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ. 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

464 
 

องค์การต่อไปประกอบด้วยการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขอองค์การ, ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
เพ่ือองค์การและความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรด้านปัจจัยที่มีอิทธิพล/มีผลต่อความผูกพันองค์การและงานวิจัยดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของ Richard T. Mowday, Lyman W. 
Porter and Richard M. Steers ที่เสนอว่าปัจจัยที่อิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การประกอบด้วย 1) ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน ประกอบด้วยความอิสระในการท างาน , ความหลากหลายของงาน , ความเข้าใจใน
กระบวนการท างาน, งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน, ผลป้อนกลับของงาน, และความคาดหวังในโอกาส
ความก้าวหน้า 3) ปัจจัยด้านปัจจัยประสบการณ์ในงาน,ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ, ความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือขององค์การ, ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ , และความพ่ึงพิงได้ของ
องค์การ 
 ในส่วนของความผูกพันต่อองค์การนั้นในทัศนะของ Richard M. Steer เห็นว่าต้องพิจารณาจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์การโดยพิจารณาใน 3 มิติที่ส าคัญได้แก่ 1) การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขอองค์การ, 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ , และ 3) ความต้องการที่จะรักษา
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ. 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดวิจัยดังกล่าวข้างต้น 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและ
เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ท าหน้าที่ดูแล
เด็ก หน่วยตัวอย่างที่ใช้ส ารวจความคิดเห็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและ
เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก จ านวน 145 
คน ที่ค านวณได้จากสูตรของ Taro Yamane โดยมีความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย เกี่ยวกับตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ตอนที่ 2 เป็นค าถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความผูกพันของเจ้าหน้าที่พ่ี เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โดยวิธีการวัดแบบมาตร
ประมาณค่า ตอนที่ 3 เป็นค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กใน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โดยวิธีการวัดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นค าถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ ตอนที่ 5 เป็น
ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาความครอบคลุมด้านเนื้อหา ส านวนภาษาเพ่ือให้ได้ข้อความที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1) 
ด าเนินการหาความเกี่ยวข้อง (Validity) ของเครื่องมือ โดยการน าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว  2) เสนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเข้าใจ และการเข้าใจ 3) ภาษา
โดยมีค่าดัชนี IOC (Item Objection Congruence) โดยมีค่าดัชนีทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 4) น าแบบสอบถามที่
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ผ่านการตรวจสอบ โดยแก้ไขตามตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จ านวน 30 ราย เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.85 

สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ความถี่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์
พหุคูณ (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ส าหรับการ
ทดสอบสมมุตฐิานวิจัย 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยจะน าเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์วิจัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็น เพศหญิง 
จ านวน  145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.31 
สมรส จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.4 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 มีต าแหน่งพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 93.79 ลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 
และได้รับค่าตอบแทน ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

2. ระดับปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.70) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเข้าใจในกระบวนการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.94) รองลงมา
คือ ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ( = 3.90) และด้านความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( = 3.46) แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 1   ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะของงาน 

ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน 
 

S.D. ระดับ อันดับ 

1. ความอิสระในการท างาน 3.56 0.460 มาก 5 
2. ความหลากหลายของงาน 3.72 0.425 มาก 3 
3. ความเข้าใจในกระบวนการท างาน 3.94 0.391 มาก 1 
4. งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 3.90 0.301 มาก 2 
5. ผลป้อนกลับของงาน 3.60 0.569 มาก 4 
6. ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า 3.46 0.391 ปานกลาง 6 
รวม 3.70 0.288 มำก 

 

 
3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.04) 
รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ( = 3.87) และด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( = 3.48)  แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน 
ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในงำน 

 

S.D. ระดับ อันดับ 

1. ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 3.87 0.327 มาก 2 
2. ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 4.04 0.288 มาก 1 
3. ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ 3.48 0.347 ปานกลาง 5 
4. ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 3.80 0.349 มาก 3 
5. ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 3.77 0.420 มาก 4 
รวม 3.79 0.201 มำก 

 

 
4. ระดับความผูกพัน โดยภาพรวมมีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ความตั้งใจเต็มท่ีที่จะทุ่มเทความพยายามที่มีทั้งหมด เพ่ือท าให้งานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ฯ ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.03) รองลงมาคือ ความพร้อมที่จะยกย่องสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนฯ กับเพ่ือน หรือบุคคลอื่นว่าเป็นสถานที่ท างานที่ใครๆ ก็ควรจะเข้ามาท างานด้วย และความภาคภูมิใจ
ที่จะบอกกับใครๆ ว่าตนเองเป็นบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.92) และถือ
ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตของท่านที่เข้ามาท างานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ นี้ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( = 2.54)  แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์การ 

ควำมผูกพันของเจ้ำหน้ำที่ต่อองค์กำร 
 

S.D. ระดับ อันดับ 

1. ท่านตั้งใจเต็มที่ที่จะทุ่มเทความพยายามที่มีทั้งหมดเพ่ือท าให้งานของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯประสบความส าเร็จ 

4.03 0.600 มาก 1 

2. ท่านพร้อมที่จะยกย่องสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ กับเพ่ือนหรือบุคคลอื่น
ว่าเป็นสถานที่ท างานที่ใครๆ ก็ควรจะเข้ามาท างานด้วย 

3.92 0.625 มาก 2 

3. ท่านรู้สึกว่ามีความผูกพันต่อสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯมีไม่มากนัก 3.23 0.941 ปานกลาง 8 
4. ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ
มอบหมายให้ท า เพ่ือที่จะได้มีงานท าที่องค์การแห่งนี้ 

3.91 0.76 มาก 3 

5. ท่านพบว่าค่านิยมในการท างานของท่านคล้ายกับค่านิยมขององค์การ 3.63 0.675 มาก 4 
6. ท่านภาคภูมิใจที่จะบอกกับใครๆ ว่าท่านเป็นบุคลากรของสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนฯ 

3.92 0.731 มาก 2 

7. ท่านพร้อมที่จะออกจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ แห่งนี้เพ่ือไปท างาน
กับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายกัน 

2.93 1.078 ปานกลาง 11 

8. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯแห่งนี้ให้ก าลังใจแก่ท่านเป็นอย่างดียิ่งเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 

3.61 0.679 มาก 5 

9. สภาพการท างานที่จ าเจหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากท าให้ท่านคิดท่ีจะ
ออกไปท างานที่อ่ืน 

2.94 1.059 ปาน 
กลาง 

10 

10. ท่านดีใจมากท่ีได้เลือกท างานที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ แห่งนี้
มากกว่าที่อ่ืนและยังรู้สึกเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่ตัดสินใจเข้ามาท างานที่นี่ 

3.72 0.761 มาก 5 

11. มีบ้างท่ีเคยคิดว่าจะไม่อยู่ท างานที่นี่ตลอดไป .12 0.949 ปานกลาง 9 
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12. มีบ่อยครั้งที่ท่านรู้สึกว่ายากท่ีจะยอมรับนโยบายทางด้านบุคคลของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ 

3.26 0.773 ปานกลาง 7 

13. ท่านรู้สึกห่วงใยความเป็นไปในอนาคตของหน่วยงาน 3.59 0.732 มาก 6 
14. ส าหรับตัวท่านเองแล้ว รู้สึกว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯนี้เป็นองค์การ
ที่ท่านเลือกท างานด้วย 

3.78 0.682 มาก 4 

15. ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากท่ีสุดในชีวิตของท่านที่เข้ามา
ท างานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯนี้ 

2.54 1.318 ปานกลาง 12 

รวม 3.48 0.324 ปำนกลำง 
 

 5. การเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยง
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนั้นจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 6. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
นั้นจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มีปัจจัยด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในงานต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ความผูกพันต่อองค์การ 

สถานสงเคราะห์ 

t sig 
ปากเกร็ด 
(n =70) 

พญาไท 
 (n = 75) 

 

S.D 
 

S.D 
ความเป็นอิสระในการท างาน 3.75 .314 3.69 .189 6.935 .009* 
ความหลากหลายของงาน 3.98 .335 3.90 .409 28.375 .000* 
ความเข้าใจในกระบวนการท างาน 3.96 .270 3.84 .292 6.881 .010* 
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 3.62 .430 3.58 .378 6.824 .010* 
ผลป้อนกลับของงาน 3.22 .644 3.67 .340 34.618 .000* 
ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า 3.60 .295 3.96 .326 1.109 .294 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 3.80 .286 3.94 .483 31.502 .000* 
ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 4.10 .100 3.97 .247 4.118 .044* 
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก
องค์การ 

3.54 .731 3.71 .325 23.614 .000* 

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
องค์การ 

3.71 .325 3.86 .337 .514 .475 

ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ 4.00 .000 3.54 .482 103.474 .000* 
ความผูกพันของบุคคลต่อองค์การ 3.65 .345 3.30 .165 96.886 .000* 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

468 
 

 7. การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยด้านลักษณะของงานและประสบการณ์ในงานที่
มีผลต่อความผูกพันขององค์การเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพญาไทที่มีต่อองค์การพบว่าทั้งปัจจัยด้านลักษณะของงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานส่งผลต่อ
ความผูกพันขององค์การเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงได้ดังตารางที่ 5 และ 6 ต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 5 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

Model 
Unstandadized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

Collinearity 
Statistics 

B SE Beta Tolerance VIF 
ค่าคงที่ .593 .391 

 
1.515 .002 

  

ความเป็นอิสระใน
การท างาน (X1) 

.072 .060 .082 1.194 .234 .712 1.405 

ความหลากหลาย
ของงาน (X2) 

.220 .091 .178 2.418 .017* .619 1.616 

ความเข้าใจใน
กระบวนการท างาน
(X3) 

-.013 .066 -.015 -.196 .845 .551 1.814 

งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(X4) 

.104 .084 .094 1.243 .216 .587 1.703 

ผลป้อนกลับของ
งาน (X5) 

.496 .055 .626 9.010 .000* .691 1.446 

ความคาดหวัง
โอกาส
ความก้าวหน้า (X6) 

-.095 .037 -.166 -
2.544 

.012* .788 1.268 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ตำรำงท่ี 6 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

Model 
Unstandadized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

Collinearity 
Statistics 

B SE Beta Tolerance VIF 
ค่าคงที่ .810 .730 

 
1.110 .026 

  

ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อ
องค์การ (X7) 

.160 .072 .180 2.221 .028* .619 1.617 

ความมั่นคงและ
น่าเชื่อถือของ
องค์การ (X8) 

.082 .067 .104 1.218 .225 .551 1.816 

ความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนอง
จากองค์การ (X9) 

.495 .127 .311 3.913 .000* .643 1.555 

ทัศนคติของบุคคลที่
มีต่อเพ่ือนร่วมงาน
และองค์การ (X10) 

.333 .044 .639 7.570 .000* .568 1.762 

ความพ่ึงพิงได้ของ
องค์การ (X11) 

-.053 .090 -.056 -.585 .560 .439 2.276 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

8. การสร้างสมการถดถอยส าหรับปัจจัยที่ทีผลต่อความผูกพันองค์การ 
 8.1 สมการถดถอยส าหรับปัจจัยที่ทีผลต่อความผูกพันองค์การด้านลักษณะของงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การพบว่ามีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ร้อยละ 54.0 และสร้างสมการถดถอยได้ดังนี้ 
โดย  Y แทน ความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์ 
 Z แทน คะแนนมาตรฐาน  
 X2 แทน ความหลากหลายของงาน 
 X5 แทน ผลป้อนกลับของงาน 
 X6 แทน  ความคาดหวังโอกาสความก้าวหน้า  
 สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ 
 Y = 0.593 + 0.220 X2 + 0.496 X5 + (-095) X6 
 สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z = 0.178 X2 + 0.626 X5 + (-0.166) X6 
 8.2 สมการถดถอยส าหรับปัจจัยที่ทีผลต่อความผูกพันองค์การด้านประสบการณ์ในงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การพบว่ามีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ร้อยละ 43.7 และสร้างสมการถดถอยได้ดังนี้ 
โดย  Y แทน ความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์ 
 Z แทน คะแนนมาตรฐาน  
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X7 แทน ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 
X9 แทน ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  
X10 แทน  ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ  

 สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ 
 Y = 0.810 + 0.160 X7 + 0.495 X9 + 0.333 X10 
 สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z = 0.180 X7 + 0.311 X9 + 0.639 X10 
 
อภิปรำยผล 
  ระดับความผูกพันองค์การ ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ระดับความผูกพันองค์การ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ อายุ รองลงมาคือ ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา ค่าตอบแทน และสถานภาพสมรส ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ ไตรสุธา 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันองค์การของครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
จ าแนกเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตาม 
เพศ ระดับการศึกษา และหน่วยงานต่างกัน มีความผูกพันองค์การไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการท างาน และรายได้ต่างกัน มีความผูกพันองค์การแตกต่างกันเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ลักษณะทางการบริหารและประสบการณ์จากการท างานต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ 
แตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   

ปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ระดับความผูกพันองค์การ ด้านปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ ความหลากหลายของงาน รองลงมาคือ ความเป็นอิสระในการท างาน ความคาดหวัง
ในโอกาสความก้าวหน้า ความเข้าใจในกระบวนการท างาน ผลป้อนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับผู้ อ่ืน ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์อักษร ชุณหนันททรัพย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่อยู่ในระดับสูง ส าหรับปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องค์การในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน การมีส่วนร่วมในการท างาน/โอกาสปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความคาดหวังในโอกาส
ก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพาได้ ความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อองค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ระดับความผูกพันองค์การ ด้านประสบการณ์ในงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
มากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ รองลงมาคือ ความพ่ึงพิงได้ขององค์การ ทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และความรู้สึกว่า
ตนมีความส าคัญต่อองค์การ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี บัวสร้อย (2551) ได้ท าการศึกษา
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน มีอิทธิพลกับระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดปทุมธานี 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพันกับ
องค์การ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะการจ้างงาน และค่าตอบแทน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ เตมีรักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท 
ไอ.ทูอาร์.จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน รายได้และแผนกงานที่แตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานมี
อิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การ โดยความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การมีอิทธิพลมากที่สุด 
รองลงมาคือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ และความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธชัย หนูสุย (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและปัจจัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวม และรายปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การมากท่ีสุด คือ ด้านงานที่ท้าทาย รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้าน
ความเข้าใจในกระบวนการท างาน ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน ส่วนปัจจัย ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุดคือ ด้าน
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พักพิงได้ รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ และด้าน
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 1) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญการ
ส่งเสริม 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้ความยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ 3) ด้าน
ความผูกพันของหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็ก ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการเลื่อนต าแหน่ง จัดท าแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน  
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ของผู้ประกอบการ
และผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่
รถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อสมรรถนะของนักส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยแวดล้อมในงานด้านการประกันภัยรถยนต์ที่มีต่อ
ความคาดหวังสมรรถนะของนักส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้ประกอบการบริษัทส ารวจภัยและผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
ได้ค่า Cronbach’s Alpha =  .8407  เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงมกราคม พ.ศ.2563  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่
ด้วย t-test และ F-test ทดสอบการส่งผลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยวิธีของ Multiple Regression 
Analysis 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการประกันภัยรถยนต์  และผู้ขับขี่ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อสมรรถนะของนักส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ ไม่ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลความคาดหวังในสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุ
ด้านประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ด้านความต้องการของสังคม และด้านนโยบายขององค์กรก ากับ
ดูแล ส่วนปัจจัยแวดล้อมด้านการตรวจสอบอุบัติเหตุ ด้านการประกันภัยรถยนต์ ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย ด้าน
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการจราจรไม่ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของ
พนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัย 
 ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย จากข้อค้นพบปัจจัยแวดล้อมด้านการประกันภัยรถยนต์ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุในด้านความต้องการของสังคม และด้านนโยบายขององค์กรก ากับดูแล จึงเห็น
ควรให้ศึกษาเชิงลึกถึงสมรรถนะของนักส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยอย่างรอบด้านและครบถ้วนเพ่ือก าหนด
เป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ และจัดให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนปัจจัย
แวดล้อมที่ด้านอ่ืน ควรท าการศึกษาเพ่ือทดสอบครั้งใหม่ๆ เพ่ือค้นหาหรือยืนยันค าตอบว่าปัจจัยด้านกฎหมาย 
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการจราจร ไม่ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะ
สมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยตามข้อค้นพบของงานวิจัยนี้หรือไม่อย่างไร 
 
ค ำส ำคัญ:  สมรรถนะนักส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่ 
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           ABSTRACT 
 
 This is a Descriptive Statistics research with the objectives as follow: 1. Studying the 
competency of surveyor base on the expectations of dealers and clients in Bangkok and 
Metropolitan area. 2. Comparing competency of surveyor base on the expectations of dealers 
and clients in Bangkok and Metropolitan area individually, and 3. Comparing competency of 
surveyor base on the expectations of dealers and clients in Bangkok and Metropolitan area 
that classified by environmental factors which may affect the quality of the claim investigation. 
The target group includes motor policy holder, surveyor companies and employees of group 
insurance companies. The sample of this survey was 98% .98 people. The tool apply on this 
research is questionnaires with Cronbach’s Alpha reliability score at .8407. These data were 
collected between December 2019 to January 2020 and analyzed by data classification. 
The statistics used for this research are Median, Standard Deviation and analysis of T value 
testing and F value testing.  
 According to the study, the result showed that environmental factors has affected the 
quality of the motor claim investigation variables which is related to the following variables 
that influenced the competencies ’s of surveyors. The direction of the regulator with a positive 
direction affects the competencies ’s of surveyors. The environmental factors affecting the 
quality of the investigation, whilst motor insurance factors, legal factors, technology factors, 
and the traffic infrastructure do not result in the competencies ’s of surveyors 
 The suggestion for this study is environmental factors has resulted in the quality of the 
motor claim investigation variables which is related to the following variables that influenced 
the competencies ’s of surveyors. The direction of the regulator with a positive direction 
resulted in the competencies ’s of surveyors. The environmental factors resulted in the quality 
of the investigation, whilst motor insurance factors, legal factors, technology factors, and the 
traffic infrastructure do not result in the competencies ’s of surveyors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Surveyors Competencies Motor Insurance   Entrepreneurs Driver   
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     บทน ำ: Introduction 
 ประเทศไทยมีจ านวนประชากรในเดือนธันวาคม 2562  ทั้งสิ้น  66,413,979 คน ( ที่มา: 
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php สืบค้นวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ) ในขณะที่มี
จ านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสม  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั่วประเทศ 40,645,514  คัน อยู่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 10,665,897 คัน  ส่วนภูมิภาค 29,979,617 คัน โดยในส่วนภูมิภาครวมตัวเลขการ
จดทะเบียนรถยนต์ของเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี 168,933 คัน นนทบุรี 190,603 คัน สมุทรปราการ 
159,769 คัน ( ที่มา: https://web.dlt.go.th/statistics/  สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2562) จากการจัด
อันดับเมืองที่รถติดมากที่สุดในโลกโดย CNN ในช่วงเดือนตุลาคมปี  2018 พบว่า กรุงเทพฯติดอันดับเมืองที่
รถติดมากที่สุดในโลก และจากข้อมูลของ INRIX  ระบุว่าในปี 2017 ชาวกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยต้องเสียเวลาบน
ท้องถนนคนละ 64 ชั่วโมงต่อปีในช่วงเวลาเร่งด่วน (https://today.line.me/th/pc/article สืบค้นวันที่ 25 
ธันวาคม 2562) จะเห็นได้ว่าความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้รถยนต์ อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ อันน าไปสู่ความเสียหายแก่ชีวิต การได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
ทรัพย์สินเสียหาย และเสี่ ยงต่อการเป็นคดีความอีกด้ว ย (ที่มา:  Road Safety Culture : ThaiRSC) 
(http://www.thairsc.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ) จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุโดยพิจารณาจาก 
ข้อมูล  5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่าอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายนมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 16,332 คน บาดเจ็บ 899,526 คน 
รวมทั้งหมด 915,858 คน นับเป็นความสูญเสียที่เกิดมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากปริมาณรถยนต์ที่มี
จ านวนมาก รวมถึงอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น หน่วยงานราชการและเอกชนที่
เกี่ยวข้องจึงพยายามหาวิถีลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้มีการออกกฎระเบียบเพ่ือบรรเทาความเสียหายดังกล่าว
โดยจัดให้มีการท าประกันภัยขึ้น ถือเป็นการประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง และได้ออกกฎหมายก าหนดให้รถทุก
คันต้องท าประกันภัยอย่างน้อยที่สุดหนึ่งประเภท คือ ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 (การประกันภัยภาคบังคับ) หรือที่เรียกกันติดปากกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” 
  “พนักงานส ารวจอุบัติเหตุ” หรือ “นักส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์”  เข้ามามีบทบาทและมี
ความส าคัญในการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ เพ่ือตรวจสอบลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง และให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ยังไม่พบข้อก าหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะของนัก
ส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการทดสอบหรือการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนยังไม่มีข้อบังคับ ในลักษณะเดียวกับการสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย ( ที่มา: 
https://www.oic.or.th  สืบค้นวันที่  27 ธันวาคม 2562)  หรือเช่นเดียวกับใบอนุญาตทนายความ 
(https://www.lawyerscouncil.or.th สืบค้นวันที่ 27 ธันวาคม 2562)   ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงความคาดหวังผู้ประกอบการด้านการประกันภัยรถยนต์และผู้ขับขี่ท่ีมีต่อสมรรถนะของนักส ารวจภัยด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ เพ่ือท าให้ทราบความต้องการของทั้งสองกลุ่มในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีคล้ายคลึงกับ
สภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองการบริการที่มีประสิทธิภาพ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลก่อน เพ่ือเป็นการศึกษาแบบน าร่อง แล้วจึงขยายผลต่อไป  
          เนื้อหำของบทควำม: Body 

การศึกษาสมรรถนะของนักส ารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  
(1) ทักษะ  (Skills) (2) ความรู้ (Knowledge) (3) คุณลักษณะ(Attributes) ซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วนได้แก่ 
(3.1) ความเป็นตัวตน (Self-Concept) (3.2) บุคลิกภาพส่วนตัว (Traits) และ (3.3) แรงจูงใจ (Motivation) 
ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการในด้านบริษัทส ารวจภัย 
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และผู้ขับข่ี การได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการขับข่ี สถานภาพ เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย ที่ตั้ง
สถานที่หน่วยงาน ส่วนปัจจัยแวดล้อมด้านการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กฎหมายปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านนโยบายขององค์กรก ากับดูแล ด้านความต้องการของสังคม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของการจราจร และด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการจราจร  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะ ผู้วิจัยน าแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993 
: 9 - 11) ซึ่งได้ก าหนดคุณลักษณะของสมรรถนะของบุคคลโดยแบ่งได้เป็น 5 คุณลักษณะ(Characteristics) คือ  
 1. ทักษะ (Skills) เป็นความสามารถในการท างานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย กระบวนการทาง
ความคิด (Mental or Cognitive)  
 2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงที่บุคคลมี และเป็น
สมรรถนะที่ซับซ้อน การวัดความรู้โดยการทดสอบบ่อยครั้งไม่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการท างานได้
เนื่องจากการทดสอบเป็นการวัดความจ า การทดสอบความรู้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ความสามารถที่จะท า
แต่ยังไม่ได้วัดการลงมือท า  
 3. อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง คุณลักษณะ (Attributes) ค่านิยม (Values) เช่น ผู้ที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถท าในสิ่งที่มีประสิทธิภาพได้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 4. คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว การมีสายตาดีเป็น
ลักษณะทางร่างกายของนักบิน หรือการมีความสามารถในการควบคุมตนเอง และการมีความคิดริเริ่มท าให้มี
ความสามารถแก้ปัญหาภายใต้ความกดดันต่าง ๆ และ  
 5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดค านึงถึง หรือต้องการ เป็นแรงขับให้แสดงพฤติกรรม
เป็นแรงส่งเสริมให้เลือกจะท าหรือแสดงพฤติกรรม เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ ท าให้แต่ละบุคคลแสดง
พฤติกรรมแตกต่างกัน เช่นผู้ที่มีลักษณะมุ่งมั่นต่อความส าเร็จสูง (Achievement) จะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมาย
อย่างท้าทาย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและตัวแปรที่ได้กล่าวถึง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ
ที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตำม 
(Independent Variables)                                               (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้าน
ประกันภัยรถยนต์แตกต่างกัน 

2.  ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะ
ของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการด้านการประกันภัยรถยนต์
และผู้ขับข่ีรถยนต์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ผู้วิจัยใช้ตาราง Taro Yamane 
โดยก าหนดขนาดประชากรที่อินฟินิตี้ (α)  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดความคลาดเคลื่อน (e) ± 10%  ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงเก็บแบบสอบถามจ านวน  100  ชุด ได้รับการตอบกลับมา 98 ชุด  การสร้างแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. จ านวนปีในการขับขี่ยานพาหนะ 
5. สถานะ/บทบาท ในการประกันภัย 
6. เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย  
7. ที่ตั้งสถานที่ท างาน 

 ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภำพงำน
ตรวจสอบอุบัติเหตุ 

1. ปัจจัยด้านกฎหมาย 
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
3. นโยบายขององค์กรก ากับดูแล 
4. ความต้องการของสังคม 
5. โครงสร้างพื้นฐานของการจราจร 

 
ที่มา (สมาคมประกันวินาศภัย, 2548-
2550)  

สมรรถนะของพนักงำนส ำรวจ 
อุบัติเหตุด้ำนประกันภัย 

1. ทักษะ  (Skill) 
2. ความรู้(Knowledge) 
3. คุณลักษณะ(Attributes) 
- ความเป็นตัวตน (Self-Concept) 
- บุคลิกภาพส่วนตัว(Traits) 
- แรงจูงใจ(Motives) 

 
ที่มา (McClelland. 1973: 87)  
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และการทดสอบค่าความเชื่อถือได้ (Try-out) ได้ค่าครอนบัคอัลฟา ( Cronbach’s Alpha)  กลุ่มปัจจัย
แวดล้อมฯ (ตัวแปรอิสระ)  =   .8596 และความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะฯ (ตัวแปรตาม) = .8682 ใน
ภาพรวมทั้งชุดได้ค่า Cronbach’s Alpha =  .8407   แสดงถึงการมีค่าความเชื่อมั่น(Reliability) เป็นที่
ยอมรับได้ จึงท าการเก็บข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์สถิติต่อไป ผลการวิจัยและข้อค้นพบที่ส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

ปัจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย 3.31 .76 มากที่สุด 
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี 3.43 .66 มากที่สุด 

       ด้านนโยบายขององค์กรก ากับดูแล 3.24 .72 มาก 
       ด้านความต้องการของสังคม 3.60 .68 มากที่สุด 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของการจราจร 3.43 .64 มากที่สุด 
รวม 3.39 .56 มากที่สุด 

ตารางที่  1:   ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุ 
จากตารางที่  1   พบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุด้าน

การประกันภัยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้าน
ความต้องการของสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  รองลงมาคือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
การจราจร และด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เท่ากัน  ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 ส่วนด้านนโยบายขององค์กรก ากับดูแล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยใน
ภาพรวม 

ปัจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
ด้านทักษะ  (Skill) 3.56 .50 มากที่สุด 
ด้านความรู้(Knowledge) 3.61 .51 มากที่สุด 
ด้านความสามารถ(Attributes) 3.67 .48 มากที่สุด 

รวม 3.62 .46 มากที่สุด 

 ตารางที่  2 :   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของ
พนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยในภาพรวม 
 จากตารางที่  2  พบว่าระดับสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านคุณลักษณะเฉพาะ 
(Attributes) อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  รองลงมาด้านความรู้(Knowledge) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 และด้านทักษะ  (Skill) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  

ส่วนการทดสอบสมมติฐำนที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะ
ของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ไม่แตกต่างกัน โดยความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของ
พนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ที่มีเพศ ระดับการศึกษา จ านวนปีในการขับขี่ยานพาหนะ 
สถานะ/บทบาทในการประกันภัย เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ตั้งสถานที่ท างานต่างกันมีความหวังต่อสมรรถนะ
ของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน 
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การทดสอบสมมติฐำนที่ 2: ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุส่งผลต่อความคาดหวัง
ที่มตี่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

ปัจจัยแวดล้อม b Std. 
Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 1.662 .214  7.774 .000 18.878 0.000*  
ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย .005 .069 .008 .071 .944 
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี .069 .081 .101 .862 .391 
ด้านนโยบายขององค์กรก ากับ
ดูแล 

.097 .055 .153 1.763 .048* 

ด้านความต้องการของสังคม .322 .089 .478 3.618 .000* 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
การจราจร 

.068 .085 .095 .795   .429 

R = 0.712, R2 = 0.506, Adjusted R Square = 0.480, SEE = 0.32323,  
F = 18.878, sig = 0.000   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2: ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุ

ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ 
จากตารางที่ 3 พลว่าปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุด้านการประกันภัย

รถยนต์ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัย  เฉพาะปัจจัยด้าน
ความต้องการของสังคมและปัจจัยด้านนโยบายขององค์กรก ากับดูแล ส่วนด้านอื่นไม่ส่งผลต่อตัวแปรตำม 
 
     บทสรุป:Conclusion 
 จากข้อค้นพบและผลจากการวิจัย เรื่อง  “สมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัย
รถยนต์ของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุ
ด้านการประกันภัยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา จ านวนปีในการขับขี่ยานพาหนะ 
สถานะ/บทบาทในการประกันภัย เขตพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ตั้งสถานที่ท างานที่ต่างกัน เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยพบว่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์มีส่งผลต่อสมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติเหตุ
ด้านประกันภัย  เพียง 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความต้องการของสังคม และปัจจัยด้านนโยบายขององค์กรก ากับ
ดูแล กล่าวคือ เป็นความคาดหวังจากลูกค้าและนายจ้าง สมรรถนะของพนักงานเหล่านี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะ
ช่วยลดความขัดแย้งจากคู่กรณีในอุบัติเหตุ อีกท้ังนายจ้างคาดหวังว่าพนักงานกลุ่มนี้จะต้องพิจารณาอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย กรณีของปัจจัยด้านนโยบายของ
องค์กรก ากับดูแล หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ควรมีอ านาจในการออกใบอนุญาตให้กับพนักงานและบริษัทส ารวจภัยส ารวจอุบัติเหตุเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เช่นเดียวกับทนายความรวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและส่งเสริมด้านการส ารวจภัยให้กับ
พนักงานส ารวจอุบัติเหตุและบริษัทส ารวจภัย 
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 สมรรถนะของพนักงานส ารวจอุบัติ เหตุด้านประกันภัยทักษะ( Skill) ความรู้  (Knowledge) 
ความสามารถ(Attributes) พบว่า ความสื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆโดยมิชอบ การมีความ
กระตือรือร้น เป็นผู้แนะน าขั้นตอนการด าเนินการในทุกลักษณะของอุบัติเหตุให้ผู้ขับขี่รถยนต์ การมี
ความสามารถในการปรับตัว สามารถการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี  มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการยุติเรื่องโดยเร็ว เพ่ือช่วยท าให้เกิดความร่วมมือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในงานส ารวจภัย 
รวมทั้งการมีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย ลักษณะการเกิดเหตุ  
เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน โดยยึดหลักการและหลักฐานอย่างมีเหตุผลสามารถน ามา
จัดท าเป็นสมรรถนะของพนักงานกลุ่มงานนี้ได้ 
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บทคัดย่อ 

 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาชาติ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ในการเชื่อมโยงสอดคล้องกันทุกมิติของการพัฒนาชาติ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากิจกรรม
และบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคสื่อออนไลน์ ของ
ห้องสมุด ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารฉบับพิมพ์และข้อมูลบนเว็บไซต์ ประกอบกับการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป น า เสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมและบริการที่ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัดให้กับผู้รับบริการมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครอบคลุมส าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีการปรับตัว พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการ
สารสนเทศที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการ
ให้บริการทรัพยากรด้านกายภาพต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร ที่
มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบและเป็นแหล่ง
สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 Promoting lifelong learning is important to national development. The 12th National 
Economic and Social Development Plan 2017 – 2021. Promoting and giving importance to 
lifelong learning of the people. In coherent linking all dimensions of national development. 
The purpose of this article is to study the activities and services of higher education institutions 
libraries and their roles in promoting lifelong learning in the online media era. Of  Khunying 
Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University. Use of 
qualitative research methods by collecting data from both printed documents and information 
on the website And in-depth interviews from data providers. Analyze the data by classifying, 
interpreting, creating conclusions, presenting the research results with analytical descriptive 
method. The study found that Activities and Services at the Khunying Long Athakravisunthorn 
Learning Resources Center, Prince of Songkla University Provided to clients it contributes to a 
comprehensive promotion of lifelong learning. For people of all ages, all walks of life. 
Consistent with the concept of lifelong learning promotion. There is a continuous 
improvement adjustment according to the changing era. Have a network that can support the 
information needs that are distributed in different regions throughout the country both in print 
and online media Including providing various physical resources. To comply with the vision 
Corporate mission and objectives in strives to be a lifelong learning center. Providing 
information services All forms of learning media and a source of knowledge for improving the 
quality of life of people in society. By using modern technology Have basic structure 
Conducive to learning To support the university's mission And society continues. 
 
Keyword:  Higher education library, promoting lifelong learning, Online media era 
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บทน ำ 
ในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติหลายด้าน หลายวงการ แต่ส าหรับวงการสื่อ สิ่งพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์และอีกหลายวงการก็ได้รับผลกระทบในวงกว้าง เมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างง่ายดาย กว้างขวาง ทุกที่ทุกเวลา จากสภาพปัญหาปัจจุบัน ถือได้ว่าห้องสมุด ส านักพิมพ์ รวมถึงผู้ผลิต
และให้บริการสื่อรูปแบบต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทาย ห้องสมุดหลายแห่งทั่วโลก มีการตื่นตัวและพยายาม
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการ ดังที่  Jens 
Thorhauge ได้กล่าวไว้ว่า ความท้าทายของห้องสมุดทั่วโลก คือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าถึงสารสนเทศ 
อันเป็นผลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ท าให้ห้องสมุดต้องทบทวนทิศทาง
และบทบาทของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป ดังผลส ารวจการอ่านของ
ประชากร พ.ศ. 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ภายใน 6 ปี จะไม่ มีผู้มาอ่านหนังสือที่
ห้องสมุด เพราะการแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น เป็นเหตุให้จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเริ่ม
ลดลง (TK Park, 2558) ดังที่ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้กล่าวถึงผลส ารวจผู้ใช้ของห้องสมุดในเครือข่าย
ของ OCLC ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2010 พบว่า ไม่มีผู้ใช้เลือกใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการค้นหาค าตอบ
เป็นแห่งแรก โดยส่วนใหญ่เลือกใช้โปรแกรมค้นหา (Searchengine) เป็นแหล่งแรก นอกจากนี้ผลการส ารวจ
จาก Pew Internet & AmericanLifeProject เมื่อปลายปี ค.ศ. 2013 พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนใน
อเมริกากว่า 52% มีความต้องการใช้ห้องสมุดประชาชนลดลง เนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง นี่
จึงเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้องระหว่างความต้องการของผู้ใช้และบริการของห้องสมุดเริ่มมี
ปัญหา (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2558) ห้องสมุดหลายแห่ง จึงพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ ส าหรับสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559, 2560 และ 2561 มีจ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการ 
536,795 398,174 และ 507,850 ตามล าดับ (ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร, 2561)  

ห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง  มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอด
ชีวิต และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการด าเนินงานพ้ืนฐานประกอบด้วย งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ งานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวารสาร งานเอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาล งานบริการยืม
คืน งานบริการอ้างอิง ให้ค าปรึกษาและช่วยค้นคว้า งานผลิตคู่มือสืบค้น งานผลิตดรรชนีและสาระสังเขป งาน
ส่งเสริมและเผยแพร่บริการวิชาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และประชาสัมพันธ์ งานระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานจดหมายเหตุ และงานอ่ืน ๆ ส าหรับห้องสมุด ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคภาคใต้ มีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่มุ่งเน้นให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยการบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ ส่งผลต่อเนื่องถึงกิจกรรมที่ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร พยายาม
สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่บรรลุตามความ
ต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรของห้องสมุดได้อย่างอิสระ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด 
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เพ่ือให้ห้องสมุดยังคงเป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งถือเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
เติบโตเป็นสังคมไทยที่มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความม่ังคั่งกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นสังคมที่มีผู้คนมีวินัย ใฝ่รู้ มีทักษะ
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในคนทุก
ช่วงวัย เมื่อคนในสังคมมีคุณภาพก็จะน าพาขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายร่วมกันในทุกด้าน ซึ่งการจะท าให้
คนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้ งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา 
รายได้และสภาพแวดล้อม ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้มีโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียม ทั่วถึง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานให้กับการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ จึงมีการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  

แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงถือเป็นทักษะส าคัญที่จะพัฒนาให้
คน องค์กร สังคม และประเทศชาติเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย แต่ละประเทศจึงให้ความส าคัญกับการศึกษา ถือเป็นกระบวนการจัดการภายในของบุคคล และ
สังคมมีส่วนช่วยในการส่งเสริม โดยมนุษย์จะต้องเรียนรู้  เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และสั่งสมความรู้ 
ทักษะที่มีในตัวไปใช้เพ่ือที่สามารถจะน าพาตนเองไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นและควรมีการปลูกฝังให้มีทักษะใน
การเรียนรู้ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงตาย เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาพัฒนา
ตนเองได้ตลอดเวลา โดยมนุษย์จะมีความสามารถในการผสมผสานน าเอาทักษะที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมและส่งผลต่อภาพรวมของประเทศชาติต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้
เกิดการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัจจุบันถือเป็นยุคโอกาสทองของการเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะผู้คนต่างสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดของวัย การศึกษา อาชีพ สถานที่ การเดินทาง และ
เวลามาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้
ตลอดชีวิตถือว่าต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสอดรับกันหลายประการ นอกจากสื่อ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือที่ทันสมัย การส่งเสริมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง สถานที่ต่าง ๆ รอบ ๆ 
ตัว จะเป็นสถานที่ที่จะให้ความรู้เราได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งที่มีความรู้อย่างมหาศาล บุคคลสามารถเรียนรู้ ได้
ตามความสนใจ ตามศักยภาพ ตามความสามารถและโอกาสเป็นการเรียนรู้ได้อย่างไม่เป็นทางการ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคม หากจะก าหนดลักษณะของ
แหล่งการเรียนรู้ตามนัยของมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะพบว่าแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งอาจจ าแนก
ประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว้กว้าง ๆ 2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้ที่จัดกระท าไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น แหล่ง
การเรียนรู้ที่จัดกระท าไว้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนเป็นหลัก โดยมีหรือไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ เช่น หอศิลป์  
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ เป็นต้น (ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์, 2552) สิ่งส าคัญคือตัวผู้เรียนรู้
และครอบครัวที่จะเป็นผู้เลือกรับสื่อ เพราะถึงแม้การศึกษาเรียนรู้ที่ทั่วถึง จะเป็นประโยชน์มากมาย ดังที่ ผศ.
ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความต้องการด ารงชีวิต การ
เรียนรู้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงอายุและทุกรูปแบบของการแสวงหาความรู้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ในการด าเนินชีวิต มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและส่งผลสู่ความผาสุกต่อตนเอง (ขจี พงศธรวิบูลย์, 
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2559) และสอดคล้องกับ สกาวเดือน พิมพิศาล กล่าวถึง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นกระบวนการทาง
การศึกษาที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมและพร้อมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตลอดเวลา ทั้งการอยู่
ร่วมกันในสังคมและชุมชนที่จะเกิดองค์ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตและวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 
สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันและสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจ ความต้องการ
ของบุคคล เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต (สกาวเดือน พิมพิศาล, 2558) ห้องสมุดจึงควรมี
บทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยศักยภาพและความพร้อม
ของทรัพยากรที่มีอยู่ มีส่วนช่วยในการเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาคนในสังคม ด้วยการสร้างสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาชาติต่อไป 

แนวคิดสื่อออนไลน์ เกิดจากการผสมผสานคุณสมบัติของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะองค์ความรู้ในตัว
บุคคล สื่อที่เป็นฉบับพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งสื่อที่เป็นสื่อสารมวลชน รวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยบุคคลสามารถที่
จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง สามารถน าข้อมูลหรือสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เป็นทางเลือกหนึ่งในการเสพความรู้ หรือสื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์ยังสามารถ
ลดความเหลื่อมล้ าในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากบุคคลสามารถพัฒนาตนเองและใช้สื่อได้ตามความ
ต้องการบนโลกออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบการสื่อสาร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยมากขึ้น การแพร่กระจายของข้อมูลมากมายทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายที่เข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพไม่สามารถเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องใช้สื่อออนไลน์ อีกทั้งทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่างต้องปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากับ
ยุคที่มีสื่อออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้ ปรับตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ในสังคมแห่งการบริโภคสื่อออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้กล่าวไว้ว่า 
เทคโนโลยีอาจไม่ใช่อุปสรรคหลักในการสนับสนุนการพัฒนาบริการห้องสมุด ถึงแม้ว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีจะท าให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงก็ตาม แต่สิ่งส าคัญท่ีก่อให้เกิดการปรับตัวของห้องสมุด มาจาก
การพัฒนาสมรรถนะและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้การพัฒนาบริการห้องสมุดด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ , 2558) 
สอดคล้องกับ ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง ได้กล่าวไว้ในไทยโพสต์ออนไลน์ว่า ยุคของสื่อออนไลน์ สถานการณ์ของสื่อ
สิ่งพิมพ์ เรียกได้ว่า อยู่ในช่วงการประคองตัวและต้องมองหาช่องทางการอยู่รอด แต่ละส านักพัมพ์กลยุทธ์ที่ไม่
เหมือนกัน สิ่งที่เหมือนกันก็คือการปรับตัวเข้าหาสื่อดิจิทัล (ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง, 2561) 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบริการและกิจกรรมของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุคสื่อออนไลน์ ทั้งในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

วิธีด าเนินการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูล
บนเว็บไซต์ขององค์กร ประกอบกับการสังเกตและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 35 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบค าถามได้
อย่างชัดเจน ลงลึก ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. การ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากผู้วิจัย ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในองค์กรจึงรับรู้ถึงบริบทสภาพ
ทั่วไปขององค์กร อีกทั้งยังสามารถเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและความเป็นไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ 2. การ
สัมภาษณ์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแนวค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดจากการน าแนวคิดที่เกี่ยวข้องมา
ใช้เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ตามบริบทของผู้ให้ข้อมูลในสนาม
ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการ
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รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล การน าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดสื่อออนไลน์ น ามา
วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมและบริการของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

กิจกรรมและบริการของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ตามภารกิจหลักและกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะกิจ ผู้วิจัยได้แบ่งตามหมวดหมู่ได้ 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกิจกรรม ดังนี้ 

1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ วารสาร ฐานข้อมูล ฯลฯ 
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ การจัดแบ่งหมวดหมู่ทรัพยากร มีการจัดแบ่งแยกเป็น      

คอลเลคชั่นของหนังสือ ในแต่ละชั้นของอาคาร ได้แก่ 
ชั้น 3  หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน หนังสือคุณธรรม หนังสืออิสลาม หนังสือการ์ตูน/อ่านเล่น 
ชั้น 4  วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ฉบับใหม่แยกกับฉบับล่วงเวลา) 

หนังสือ/สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลภาคใต้ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสืออ้างอิง 
หนังสือนิยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ชั้น 5 หนังสือ ต ารา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ชั้น 6  สื่อโสตทัศน์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 
ชั้น 7 ห้องเก็บหนังสือเก่า (ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป) 

2. ด้ำนบริกำร ประกอบด้วยการบริการหลัก 3 บริการ ดังนี้ 
2.1 ด้านบริการทั่วไป แบ่งออกเป็น 12 บริการ ได้แก่ 

1) บริการยืมคืน บริการให้ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(ALIST) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยืมและคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน โดยใช้บัตรนักศึกษา บัตร
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรอื่น ๆ ที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด 

2) บริการเพ่ือนช่วยหาหนังสือ เป็นบริการเพ่ือช่วยผู้ใช้บริการหาหนังสือที่ชั้นหนังสือ โดยเมื่อ
ผู้ใช้บริการหาหนังสือที่ชั้นหนังสือไม่เจอ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม -คืน เจ้าหน้าที่จะ
เดินไปกับผู้ใช้บริการเสมือนเพื่อน เพ่ือช่วยหาหนังสือที่ชั้น 

3) บริการภาพยนตร์เที่ยงวัน ให้บริการฉายภาพยนตร์แก่ผู้ใช้บริการ ตามโปรแกรมในแต่ละ
เดือน มีภาพยนตร์หลากหลายแนวให้ผู้ใช้บริการได้เลือกชมตามความสนใจ ฉายทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 
11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 6  

4) บริการยืม iPad, Power bar, หูฟัง, เครื่องคิดเลข ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - 
คืน ชั้น 3 และ ชั้น 6 

5) บริการท่านขอมาเราจัดให้ บริการหยิบตัวเล่มจากชั้นหนังสือตามค าขอของอาจารย์ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษา โดยสามารถแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการผ่านทาง E-
form จากนั้นห้องสมุดจะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 ภายใน 2 วันท าการ 

6) บริการตามตัวเล่ม บริการที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการหาหนังสือ กรณีที่ใช้บริการเพ่ือนช่วยหา
หนังสือแล้วแต่ไม่พบตัวเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตามตัวเล่ม และแจ้งผลการตามตัวเล่ม
ให้กับผู้ใช้บริการในวันถัดไป 

7) บริการขอหมายเลข ISBN การขอหมายเลข ISBN (International Standard and Book 
Number) หรือเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ คือ เลขรหัสสากล ที่ก าหนดขึ้นใช้ส าหรับสิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพ่ือความสะดวกถูกต้องในการ
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ควบคุมข้อมูลในด้าน การสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ 
8) บริการสื่อโสตทัศน์ สื่อโสตทัศน์ที่ให้บริการ อยู่ในรูปแบบของ CD, CD Multimedia, 

DVD, ภาพยนตร์เที่ยงวัน  เคเบิ้ลทีวี และภาพยนตร์ 3 มิติ ซึ่งภาพยนตร์สามารถชมได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น 
9) บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ ห้องสมุดได้รวบรวมข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งในรูปแบบต ารา 

สิ่งพิมพ์ ไว้ในห้องจัดนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่น บริเวณ ชั้น 4 พร้อมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล 
บนเว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th/southerninfo/ ได้อีกด้วย 

10) บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารหรือ
สารสนเทศ ซึ่งไม่มีในห้องสมุด ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีขั้นตอนการขอ
ใช้บริการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีในห้องสมุดโดยตรวจสอบจากระบบ OPAC และ
ไม่สามารถ download เอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2) ตรวจสอบแหล่งที่มีข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลJournal Link  ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS digital callection) ฐานข้อมูล (OPAC) ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog of Thailand) และฐานข้อมูล EDS One 
Search เมื่อพบว่าเรื่องที่ต้องการ พบในหลายห้องสมุด เพ่ือตัดสินใจเลือกว่าควรใช้บริการจากห้องสมุดใดและ
ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการของแต่ละห้องสมุด ด้านข้อมูลลักษณะการให้บริการ และข้อมูลค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละห้องสมุด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ       

11) บริการอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใช้งานโดย
ใช้ PSU Passport โดยให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งพื้นท่ีของห้องสมุด  

12) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการตอบค าถามทางวิชาการและค าถาม
ทั่วไป ให้ค าแนะน าวิธีการค้นคว้า ช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและหน่วยงานภายนอก 
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทาง  

2.2 บริการออนไลน์ แบ่งออกเป็น 9 บริการ ได้แก่ 
1) บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์ที่มีในห้องสมุด คือ บริการสแกนบทความวารสารที่

ผู้ใช้บริการสนใจ ส่งทางอีเมล์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจรับทราบข่าวสารบัญวารสารจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จาก
การสมัครขอใช้บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส านักฯ หรือจากการติดตามการ
แนะน าบทความวารสารทางออนไลน์ 

2) บริการสมัครสมาชิก PULINET มีอายุการใช้งาน 1 ปี ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก 50 
บาท  ซึ่ ง อ าจ ารย์  นั ก วิ จั ย  บุ คล ากรมหาวิ ทยาลั ย และนั กศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษา ในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสมัครสมาชิก PULINET เพ่ือยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
เครือข่าย PULINET ทั้งหมด 20 มหาวิทยาลัย ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคกลางและปริมณทล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคตะวันออก ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มห า วิ ท ย าลั ย น ร า ธิ ว า ส ร าช นค ริ น ท ร์  มห า วิ ท ย าลั ย ส ง ขล าน ค ริ น ท ร์  วิ ท ย า เ ขตหา ด ใ ห ญ่  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

3) บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ ให้บริการข่าวสารหน้าสารบัญวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อวารสารที่ท่านสนใจมีฉบับใหม่เข้ามาในห้องสมุด เราจะส่งหน้าสารบัญให้
ท่านทราบทางอีเมล์ส าหรับสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น 

4) บริการส่งหนังสือถึงคณะ (Book Delivery Service) บริการส่งหนังสือถึงคณะที่ตั้งอยู่
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ห่างไกลจากห้องสมุด ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และคระวิทยาการจัดการ บริการนี้
ส าหรับอาจารย์ และบุคลากร เท่านั้น 

5) บริการหนังสือด่วน เป็นการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีสถานะก าลังด าเนินการ ( In 
process) ซึ่งตัวเล่มยังไม่ออกให้บริการที่ชั้น ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้ตัวเล่มด่วน โดยการกรอกแบบฟอร์ม
หนังสือด่วน  และสามารถมารับตัวเล่มได้ในวันท าการถัดไปที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 ได้ใน 1 วันท า
การ 

6) บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองทาง Web 
OPAC ซึ่งมีสิทธิยืมต่อได้ 4 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องไม่มียอดค่าปรับค้าง ต้องเป็นทรัพยากรที่ไม่มีผู้อ่ืนจอง 
ท าการยืมต่อภายในวันก าหนดส่ง  

7) บริการหนังสือจอง (Hold) กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มี
ผู้ยืมออกไป ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือเล่มดังกล่าวได้จากระบบ OPAC เมือ่หนังสือที่จองไว้ถูกน ามาคืน ผู้
จองสามารถรับตัวเล่มได้ภายใน 3 วันหลังจากที่ระบบ OPAC แจ้งให้มารับหนังสือจอง หากเกิน 3 วันหนังสือ
จะถูกจัดเก็บที่ชั้นปกต ิ

8) การสมัครสมาชิกห้องสมุด ส าหรับบุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก
แต่ละประเภท มีระเบียบดังนี้ 

 
ประเภทสมำชิก ค่ำประกันทรัพยำกร

สำรสนเทศ 
ค่ำบ ำรุงห้องสมุด ค่ำประกันบัตร 

RFID 

1 . ประเภทบุคคลทั่วไป )ประชาชนทั่วไป/อดีตข้าราชการ/สามี ภรรยา และบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัย(  
- ยืมได้  1,000 บาท  500 บาท  100 บาท  

- ยืมไม่ได้  - 3 00 บาท  100 บาท  
2 . นักศึกษาปริญญาตรี /ต่ ากว่าปริญญาตรี/นักเรียน/ศิษย์เก่า(  

- ยืมได้  1,000 บาท  300 บาท  100 บาท  
- ยืมไม่ได้  - 150 บาท  100 บาท  

3  .พระภิกษุ สามเณร     
- ยืมได้  1,000 บาท  500 บาท  100 บาท  

- ยืมไม่ได้  - - - 
 
ปัจจุบัน ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีสมาชิกหลายประเภท จ านวน

ทั้งหมด 45,518 ราย แต่เป็นสมาชิกที่ยังใช้งานอยู่ จ านวน 7,478 ราย คิดเป็น 16.43% ดังนี้ 
ประเภทสมำชิก จ ำนวนสมำชิก สมำชิกที่ใช้งำนอยู่ 

)Active( 
คิดเป็น 
(%) 

นักศึกษาปริญญาตรี 26,558 5,890 22.18 
บัณฑิตวิทยาลัย 4,839 903 18.66 
พนักงานเงินรายได ้ 4,697 96 2.04 
ข้าราชการและลูกจ้าง 3,885 124 3.19 
อาจารย์ 2,563 319 12.45 
พนักงานมหาวิทยาลัย 62 21 33.87 
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ประเภทสมำชิก จ ำนวนสมำชิก สมำชิกที่ใช้งำนอยู่ 
)Active( 

คิดเป็น 
(%) 

นักเรียน /ปริญญาตรี )ยืมได้(  47 1 2.13 
นักวิจัย /ผู้ช่วยวิจัย  45 3 6.67 
อดีตข้าราชการ )ยืมได้(  124 5 4.03 
ผู้เข้าอบรม )พยบ(.  138 41 29.71 
ศิษย์เก่า ม .อ) .ยืมได้(  65 30 46.15 
ศิษย์เก่า ม .อ) .แบบยืมไม่ได้(  91 0 0 
บุคคลภายนอก )ยืมไม่ได้(  67 0 0 
บุคคลภายนอก )ยืมได้(  60 27 45.00 
นักเรียน /ปริญญาตรี )ยืมไม่ได้(  37 0 0 
สมาชิก PULINET ต่างสถาบัน 32 3 9.38 
นักศึกษาฝึกงาน 20 0 0 
ยืมถ่ายเอกสาร 15 6 40.00 
สามี /ภรรยา และบุตรบุคลากร ม.อ) .ยืมได้(  11 7 63.64 
สามี /ภรรยา และบุตรบุคลากร ม.อ) .ยืมไม่ได้(  11 0 0 
นักเรียน มอ .วิทยานุสรณ์  10 0 0 
สถาบันสมทบ 10 0 0 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 1 12.50 
อดีตข้าราชการ )ยืมไม่ได้(  3 0 0 
นักศึกษา /นักเรียนร่วมเรียน  2 0 0 
อาจารย์ )ชั่วคราว(  2 0 0 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 1 1 100.00 
อาจารย์ร่วมสอน 1 0 0 
อ่ืน ๆ )ยืมไม่ได้(  1,961 0 0 
Guest 153 0 0 

ทั้งหมด 45,518 7,478 16.43 

9) บริการส ารองหนังสือ เป็นบริการที่อาจารย์ประจ าวิชาแจ้งให้ห้องสมุดจัดหาหนังสือ/
เอกสาร ที่มีจ านวนจ ากัดแต่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากเป็นหนังสือส ารอง โดยจัดให้มีระยะเวลาการยืมเพียง 3 
วันหรือยืมอ่านเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้หนังสือ/เอกสารดังกล่าว มีการหมุนเวียนการใช้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งผู้ใช้สามารถติดต่อ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน  

2.3 บริการแนะน าสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 4 บริการ ได้แก่ 
1) บรรณนิทัศน์หนังสือ เป็นการแนะน าผู้อ่าน เกี่ยวกับหนังสือชื่อใดชื่อหนึ่ง ในแง่มุมใดแง่มุม

หนึ่ง เช่น เกี่ยวกับผู้แต่ง เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง วิธีด าเนินเรื่องหรือ แนวการเขียน เป็นต้น หรืออาจเขียนถึงในทุก
แง่ทุกมุมของหนังสือเล่มนั้นก็ได้ ลักษณะของการเขียนอาจแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนไว้ด้วย นอกเหนือจาก
เรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นก็ได้ 
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2) Collection Highlight เป็นการรวบรวมเรื่องเด่น ๆ หรือเรื่องที่น่าสนใจในช่วงนั้น ๆ โดย
ชี้แหล่งหนังสือ บทความวารสาร และสื่อโสตทัศน์ ที่จัดเก็บในห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาเรื่องเฉพาะได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) บริการเสนอการจัดหาต ารา ห้องสมุดจะท าส่งรายการเสนอซื้อทั้งหมด ไปยังคณะ/
หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป เพ่ือให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อตามรายชื่อต าราที่มีการเสนอ
ให้จัดหา 

4) บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เป็นบริการแนะน าหนังสือ วารสาร และสื่อโสต
ทัศน์ ที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามาในแต่ละเดือนบนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และบริเวณหน้าชั้นหนังสือ  

3. ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก แบ่งออกเป็น  
3.1 พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ 752 ที่นั่ง บนพื้นที่ ชั้น 3-6 
3.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 126 เครื่อง แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ  เข้าใช้งาน
โดยใช้ PSU Passport  

3.3 บริการอินเทอร์เน็ต และ wifi ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใช้
งานโดยใช้ PSU Passport 

3.4 เครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารด้วยตนเอง โดยมีอัตราค่าบริการในการพิมพ์เอกสารขาว - ด า 
แผ่นละ 75 สตางค์ พิมพ์เอกสารสี แผ่นละ 8 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 

3.5 เครื่องสแกนเอกสาร ด้วยตนเองทดแทนการถ่ายเอกสารหรือยืมทรัพยากร จ านวน   2 เครื่อง 
3.6 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  จ านวน 50 ที่นั่ง สามารถจองออนไลน์ได้  จ านวน 1 ห้อง 
3.7 ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Group Study Rooms) สามารถจองออนไลน์ได้ จ านวน     37 ห้อง 
3.8 ห้องประชุม จ านวน 40 ที่นั่ง และ 80 ที่นั่ง สามารถจองออนไลน์ได้ จ านวน 2 ห้อง 
3.9 ห้องฉายภาพยนตร์ จ านวน 112 ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง 
3.10 แท็บเล็ตส าหรับอ่าน e-book     จ านวน     10 เครื่อง 
3.11 เครื่องชมภาพยนตร์ รองรับภาพยนตร์ 3 มิติ สามารถจองออนไลน์ได้  จ านวน  2 ห้อง 
3.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับชมสื่อโสตทัศน์                          จ านวน  4 เครื่อง 
3.13 ห้องหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน  จ านวน  1 ห้อง 
3.14 เครื่องให้บริการ  Netflix จ านวน  

4 เครื่อง 
3.15 ปลั๊กพ่วง (Power Bar) จ านวน     20 อัน 
3.16 หูฟังมีสาย  จ านวน     30 อัน 
3.17 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ จ า น ว น       4 

 เครื่อง  
4. ด้ำนกิจกรรมส่งเสริม ในรูปแบบของสื่อหรือกิจกรรมชวนให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วม โดย

ห้องสมุดเป็นผู้ผลิตหรือรวบรวมไว้ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาใช้
บริการของห้องสมุด  

4.1 ห้องสมุดวาไรตี้ เป็นรายการวิทยุ ซึ่งห้องสมุดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ ม.อ. FM88 
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้ความรู้จากสารสนเทศที่มี
อยู่ในห้องสมุดในหลากหลายแนว อีกทั้งยังมีการเชิญชวนให้ตอบค าถามลุ้นรางวัล เพ่ือเป็นการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี  

4.2 จดหมายข่าวออนไลน์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีสีสันสวยงาม แน่นด้วยเนื้อหาแนะน า
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หนังสือ ความรู้หลากหลายด้าน และผู้เขียนหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งมีการมอบของรางวัลจากการตอบ
ค าถามเพ่ือจูงใจผู้อ่าน ออกเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ทุก 2 เดือน 

4.3 Book Review เป็นวิดิโอแนะน าหนังสือที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุด ซึ่งสามารถเข้าไปดูผ่าน 
Youtube หรือหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด  

4.4 PSU BooK Fair ห้องสมุดด าเนินการจัดงานจ าหน่ายหนังสือที่รวบรวมส านักพิมพ์ และร้าน
หนังสือมากมายหลายประเภท มาให้กับประชาชนมีโอกาสได้เลือกชม เลือกซื้อหนังสือและสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างสะดวก เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง และยังมีกิจกรรมพิเศษส าหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เสนอการ
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป  

4.5 Free Corner เป็นบริการที่ห้องสมุดน าหนังสือที่ยกเลิกให้บริการ ไปจัดวางในมุมที่อยู่ด้าน
นอกของห้องสมุด เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถหยิบกลับไปได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องยืม หรือน ามาคืนห้องสมุด เป็น
อีกบริการที่ให้คุณค่าต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

4.6 บริการคู่มือ ระเบียบ และค าแนะน าต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาการเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการใช้
ห้องสมุด ระเบียบการใช้ห้องสมุด แผนผังห้องสมุด การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด รูปแบบการอ้างอิง
บรรณานุกรม สื่อประกอบการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม  คู่มือการติดตั้งใช้งาน VPN วีดิทัศน์แนะน าห้องสมุด และโปรแกรมน าชม
ห้องสมุดเสมือนจริง 

4.7 กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในแต่ละปีห้องสมุดจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในจังหวัดสงขลา  รวมถึงการอบรมให้ความรู้บุคลากรครูบรรณารักษ์ของโรงเรียน เรื่อง
การใช้โปรแกรมที่ช่วยในงานห้องสมุด การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ยุวบรรณารักษ์ และการบริจาค
หนังสือให้กับโรงเรียน 

นอกจากนี ้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ระยะเวลาเปิดปิดการให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ คือ 1. ช่วงภาคการศึกษาปกติ ในวันจันทร์ – 
ศุกร์ เปิดท าการตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.30 น. และในวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น. 2. ช่วง
ก่อนนักศึกษาสอบจนถึงเสร็จสิ้นการสอบของมหาวิทยาลัย เปิดท าการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 
– 23.30 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 22.00 น. 3. ช่วงปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เปิดท าการเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ 4. ช่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อน (summer) เปิดท าการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น. และในวันเสาร์ 
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหลักและยังคงรองรับผู้ใช้บริการทุกประเภทในทุกช่วงเวลาที่เปิดท าการ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อผู้ใช้บริการทุกประเภท ตามพันธกิจขององค์กรต่อไป 

 
ผลกำรวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยการบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ขององค์กร ส่งผลให้บริการและกิจกรรมที่ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
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สุนทร พยายามสร้างสรรค์และคิดค้นบริการให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ 2) ด้านบริการ 
แบ่งอออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการทั่วไป 12 บริการ บริการออนไลน์ 9 บริการ บริการแนะน า
สารสนเทศ 4 บริการ 3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 17 รายการ และ 4) ด้านกิจกรรม 7 
รูปแบบหลัก ซึ่งในแต่ละปีส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ก็มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ และวันส าคัญหรือเหตุส าคัญต่าง ๆ เพ่ิมอีกมากกว่า 10 กิจกรรม เพ่ือให้ความรู้
ตามสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ โดยหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการและสามารถใช้ทรัพยากรของห้องสมุดได้บรรลุตามความต้องการ 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ห้องสมุดยังคงเป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด บนความท้าทายในยุคสื่อออนไลน์  

จากสองแนวคิดหลักที่น ามาศึกษากิจกรรมและบริการ ทั้ง 4 ด้าน ของส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเห็นได้ว่า กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่
สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ส าหรับในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาท หลาย
กิจกรรม/บริการของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร์ ก็มีช่องทางออนไลน์รองรับ ซึ่ง
ถือได้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการทรัพยากรได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ดังเห็นได้จากผลการส ารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ของส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประจ าปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.14 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน เรียงต ามล าดับ ดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการ
บริการสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 
4.18 3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.12 และ 5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 (ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร, 2562) ซึ่งถือได้ว่าได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน 

ตามแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือได้ว่าส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ได้สรรหากิจกรรมและบริการที่หลากหลาย และมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคที่มีเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต (PSUlinet) และเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรได้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด ในแง่ของผู้ใช้บริการเองก็
พึงพอใจในกิจกรรมและบริการที่ทางห้องสมุดจัดหาให้ และมีการเสนอแนะในบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม  

จากแนวคิดสื่อออนไลน์ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีกิจกรรม
และบริการผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ด้วยการน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยช่องทางไลน์ เฟซบุค ยูทูป และ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ผู้ใช้บริการสามารถการยื มต่อระบบ
การจองห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม ห้องประชุม การขอใช้บริการต่าง ๆ สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งจากการศึกษา สามารถจ าแนกบริการ และกิจกรรมที่สอดรับกับแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และแนวคิดสื่อออนไลน์ได้ดังนี้ 
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แนวคิดสื่อออนไลน์ 

1 . ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ    

 1.1 ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ วารสาร ฐานข้อมูล   
 1.2 ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย    
 1) หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน     
 2) หนังสือคุณธรรม หนังสืออิสลาม   
 3) หนังสือการ์ตูน /อ่านเล่น    
 4) วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์  

)ทรัพยากรบางรายการมีบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(  
  

 5) หนังสือ /สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลภาคใต้    
 6) หนังสือ /สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 7) หนังสืออ้างอิง   
 8) หนังสือนิยาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
 9) หนังสือ ต ารา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
 10) สื่อโสตทัศน์    
 11) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 

)ทรัพยากรบางรายการมีบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(  
  

2 . ด้ำนบริกำร แบ่งอออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่    
 2.1 ด้านบริการทั่วไป 12 บริการ    
 1) บริการยืมคืน   
 2) บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ   
 3) บริการภาพยนตร์เที่ยงวัน   
 4) บริการยืม iPad, Power bar, หูฟัง, เครื่องคิดเลข   
 5) บริการท่านขอมาเราจัดให้   
 6) บริการตามตัวเล่ม   
 7) บริการขอหมายเลข ISBN   
 8) บริการสื่อโสตทัศน์   
 9  (บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคใต ้   
 10  (บริการยืมระหว่างห้องสมุด    
 11  (บริการอินเทอร์เน็ต    
 12  (บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า    
 2.2 บริการออนไลน์ 9 บริการ    
 1) บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์ที่มีในห้องสมุด   
 2) บริการสมัครสมาชิก PULINET มีอายุการใช้งาน 1 ปี    
 3) บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ   
 4) บริการส่งหนังสือถึงคณะ )Book Delivery Service(   
 5) บริการหนังสือด่วน   
 6) บริการยืมต่อทรัพยากร )Renew(   
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 7) บริการหนังสือจอง )Hold(   
 8) การสมัครสมาชิกห้องสมุด ส าหรับบุคคลภายนอก   
 9) บริการส ารองหนังสือ   
 2.3 บริการแนะน าสารสนเทศ 4 บริการ   
 1) บรรณนิทัศน์หนังสือ   
 2) Collection Highlight   
 3) บริการเสนอการจัดหาต ารา   
 4) บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่   
3 . ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   

 3.1 พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ 752 ที่นั่ง บนพื้นที่ ชั้น 3-6    

 3.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 126 เครื่อง    
 3.3 บริการอินเทอร์เน็ต และ wifi   
 3.4 เครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารด้วยตนเอง   
 3.5 เครื่องสแกนเอกสาร   

 3.6 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์   
 3.7 ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม )Group Study Rooms(   
 3.8 ห้องประชุม   
 3.9 ห้องฉายภาพยนตร์    
 3.10 แท็บเล็ตส าหรับอ่าน e-book   
 3.11 เครื่องชมภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ รองรับภาพยนตร์ 3 

มิต ิ
  

 3.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับชมสื่อโสตทัศน์     
 3.13 ห้องหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน   
 3.14 เครื่องให้บริการ  Netflix   
 3.15 ปลั๊กพ่วง )Power Bar(   
 3.16 หูฟังมีสาย   
 3.17 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์   
4 . ด้ำนกิจกรรม 7 รูปแบบหลัก    

 4.1 รายการวิทยุ ห้องสมุดวาไรตี้   
 4.2 จดหมายข่าวออนไลน์ ในรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์   
 4.3 Book Review เป็นวิดิโอแนะน าหนังสือท่ีมีให้บริการอยู่ใน

ห้องสมุด ซึ่งสามารถเข้าไปดูผ่าน Youtube หรือหน้า
เว็บไซต์ของห้องสมุด 

  

 4.4 PSU BooK Fair ห้องสมุดด าเนินการจัดงานจ าหน่าย
หนังสือที่รวบรวมส านักพิมพ์ และร้านหนังสือ 
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 4.5 Free Corner เป็นบริการที่ห้องสมุดน าหนังสือที่ยกเลิก
ให้บริการ ไปจัดวางในมุมที่อยู่ด้านนอกของห้องสมุด 
เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถหยิบกลับไปได้อย่างอิสระ 

  

 4.6 บริการคู่มือ ระเบียบ และค าแนะน าต่าง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  

 4.7 กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในแต่ละปีห้องสมุดจะจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ  .ใน
จังหวัดสงขลา 

  

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการด าเนินงานจริงขององค์กร 
ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ขององค์กร เพ่ือให้ได้ผลที่เป็นข้อมูลจริง เชื่อถือได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในอนาคตต่อไป ซึ่งจากผลการศึกษาการด าเนินงานของส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ถือเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 
ภาคใต้ มีการจัดกิจกรรมและบริการที่สอดรับต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสมาชิกทุกประเภทและ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ใกล้เคียง อันจะก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับมาก มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิดค้น ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการเปิดท าการเอ้ือต่อการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทั้งยังมี
เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้า อาจจะท าให้ห้องสมุดยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงอาจท าให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ทรัพยากรในห้องสมุดเป็น
ทางเลือกรองจากการสืบค้นด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ก่อนมาห้องสมุด 

 
สรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกิจกรรมและบริการของส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมและบริการที่มีจ านวนมาก และหลากหลาย 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ จะใช้บริการเพียงรูปแบบเดิม ๆ ท าให้หลายกิจกรรมและบริการยังไม่ได้รับความสนใจและ
ตอบรับมากนัก หรือมีผู้ใช้บริการเพียงบางกลุ่มที่เข้าถึงบริการบางประเภท ในมุมมองของบุคลากรผู้ให้บริการ 
ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบให้ผู้ใช้บริการได้
อย่างครบถ้วน ทันต่อความต้องการ ทันสมัยและให้ห้องสมุดยังคงเป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทุกรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้อย่างครบถ้วน และพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัยอยู่
ตลอดเวลาสมกับที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ผู้รับบริการได้รับรู้และเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกิจกรรมและบริการ
ที่หลากหลาย ท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ไม่ทั่วถึง ครบถ้วน และบางประเภทต้องใช้ความเข้าใจและท าความรู้จัก 
ผ่านการแนะน าหรือเรียนรู้ก่อนจึงจะเข้าถึงได้ ผู้ใช้บริการยังขาดความรู้ในการเข้าถึง ท าให้สถิติการให้บริการ
บางประเภทยังน้อย หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการ ก็ท าให้เปิดโอกาสในการเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งเป็น
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ความท้าทายของห้องสมุดที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร และการวัดผลอันเป็นคุณค่า
ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป 

2. ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะให้เกิดกิจกรรมและบริการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ตัดสินใจพัฒนาองค์กรต่อไป  

3. สื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบริการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มหาศาล ต่อการ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน แต่จากการสัมภาษณ์ยังมีจ านวนผู้ใช้บริการไม่มากเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองก่อนใช้ทรัพยากรที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ ในด้านของผู้ให้บริการก็พยายาม
ผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการส่งเสริม ชักจูงให้ผู้ใช้หันมาให้ความส าคัญ 
ซึ่งการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและเข้าถึงเป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะเข้าถึงผู้ใช้จ านวนมาก แต่
หากสามารถท าได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและองค์กรอย่างยิ่ง 
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ผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กำรต่อกำรปฏิบัติงำนของพยำบำลวิชำชีพ 
กรณีศึกษำ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

 
สิริยา มิตรางกูร112 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขผลกระทบจากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน  
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลในสังกัด
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview) ประกอบการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร (Documentary Research) โดยประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน ส่วนกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล และ
พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) รวมทั้งสิ้น 12 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ 

1. เกิดความซ้ าซ้อนของภารกิจหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ 
2. อัตราก าลังของพยาบาลวิชาชีพยังไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ 
3. กระบวนการในการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้ามากกว่าเดิม 
4. พยาบาลวิชาชีพมีการลาออก 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ิมอัตราก าลัง 
ปรับปรุงแนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึน 
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 The Impact of the restructuring organization of registered nurse : A case study 

of Taksin Hospital, Medical Service Department of Bangkok Metropolitan 
Administration 

  
Siriya Mittrangkul2 

 
ABSTRACT 

 
 The study of the Impact of the restructuring organization of registered nurse : A case 
study of Taksin Hospital, Medical Service Department of Bangkok Metropolitan Administration. 
The objective of this study were solve the problems, obstacle and suggestion. This study uses 
the qualitative research by individual in-depth interview, and documentary research. The sample 
consisted of 12 head nurses by purposive sampling.  
  The study results, the Impact of the restructuring organization of registered nurse : A 
case study of Taksin Hospital, Medical Service Department found out that the important 
problems and obstacle as follow:- 
 1. The duplication of duties  
 2. Insufficient manpower   
 3. Ineffective communication process 
 4. Registered nurse has resignation transfer 
 The suggestion of this study, Taksin Hospital has to restructuring, manpower planning, 
improve communication process, acceptance and uses technology.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Keywords : restructuring, registered nurse, Medical Service Department, Bangkok 
Metropolitan Administration  
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บทน ำ 
ปัจจุบันระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของโลกมีการพัฒนาไปสู่การเป็นมาตรฐานสากล  โดยได้

พัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี 
และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรค โดยจะเห็นได้จากองค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญในระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข  เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ (กองยุทธศาสตร์และแผน, 2562, หน้า 273) แต่ในทาง
กลับกันกับพบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ จึงเป็นอุปสรรคของการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศหันมาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอย่างจริงจังและเร่งด่วน (กฤษดา แสวงดี, 2560, หน้า 457) 

ส าหรับประเทศไทย การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน จากข้อมูลของ
สภาการพยาบาลที่มีการศึกษาการคาดการณ์ประมาณความต้องการพยาบาลวิชาชีพในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ย้อนหลัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 - 2562 ประเทศไทยจะมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพในอัตราส่วน
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ต่อประชากร 400 คน หรือควรมีพยาบาลวิชาชีพ ในประเทศ จ านวน 163,500 - 
170,000 คน    แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีพยาบาลวิชาชีพเพียง จ านวน 125,250 คน แสดงให้เห็นว่า
ระบบสุขภาพยังคงขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 43,250 คน และจากการวิจัย พบว่า อัตราการสูญเสีย
พยาบาลวิชาชีพ    ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 4.45 ต่อปี (คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ และคณะ, 2562, หน้า 
123-141) ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการผลิต
พยาบาลวิชาชีพใหม่มาทดแทน แต่ก็ไม่เพียงพอ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันเกิดการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพออกจากระบบราชการเร็วขึ้น เพราะเกิดการขยาย
ตัวอย่างมากและรวดเร็วของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพยาบาลวิชาชีพมีโอกาสเข้าท างานในภาคเอกชนมากกว่า  

โรงพยาบาลตากสิน เป็นหน่วยงานบริการด้ านสุขภาพหน่วยหนึ่ งของส านักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ และ
พัฒนางานวิชาการ ซึ่งโรงพยาบาลตากสิน ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพด้วยเช่นกัน 
โดยจากข้อมูลสถิติการรักษาและการบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2558 (กรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 7-27) พบว่า ในปี พ.ศ. 
2556 2557 และ 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 642,828 ราย 729,497 ราย และ 733,720 ราย ตามล าดับ 
ซึ่งจากสถิติย้อนหลัง 3 ปีดังกล่าว มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตากสินเฉลี่ย
ประมาณกว่า 700,000 ราย/ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้มีประชากรจ านวนมากมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร
เพ่ือเข้ามาหางานท า โดยเฉพาะวัยแรงงาน ประกอบกับตลาดแรงงานเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ท าให้มีผู้ใช้แรงงาน
ต่างด้าวเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก จึ งเป็นส่วนหนึ่งของประชากรแฝงที่เข้ามารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตากสินเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aged 
Society) ท าให้มีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลตากสินมีภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ท าให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลตากสินมี
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ปริมาณงานจ านวนมาก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการให้บริการทางด้านการ
พยาบาล ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ป่วย ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ
ญาติผู้ป่วย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็ว 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) โดยกองอัตราก าลัง  มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนก าลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากร
กรุงเทพมหานคร จึงได้วิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน เพ่ือน าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ให้
ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงส านัก หรือการแบ่งส่วนราชการ และกรอบอัตราก าลังภายใน
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเพ่ือปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน       
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภารกิจตามความเป็นจริง ซึ่งได้มีมติการประชุม ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้โรงพยาบาลตากสิน ปรับโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังภายในส่วนราชการ โดยมีการปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ จาก
เดิมเป็นฝ่ายการพยาบาลเปลี่ยนเป็นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และเพ่ิมกรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ 
รวมถึงปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่เพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้น จึงท าให้เกิดค าถามว่าการปรับโครงสร้างของดังกล่าวมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างไร และควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการปรับโครงสร้าง
ของโรงพยาบาล ในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
แนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังของโรงพยำบำลตำกสิน 

เนื่องจากโรงพยาบาลตากสินประสบปัญหาขาดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องคงคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีเหตุผล
และความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 2559) ดังนี้ 
  1) โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน เป็นโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงและจัด
อัตราก าลังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีการปรับปรุงในส่วนของอัตราก าลัง อาทิ การเกลี่ยอัตราก าลัง จาก
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากพยาบาลเทคนิค
เป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือการเปลี่ยนชื่อสายงานจากต าแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย และต าแหน่งนักอาชีวบ าบัดเป็นนักกิจกรรมบ าบัด และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งจากระบบจ าแนกต าแหน่งเดิม (ระบบซี) มาเป็นระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบประเภท
ต าแหน่งหรือระบบแท่ง) และได้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 10 สายงาน จากระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ เป็นระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ หรือช านาญ
การพิเศษ ซึ่งมีสายงานที่เกี่ยวข้องกับส านักการแพทย์ จ านวน 6 สายงาน ได้แก่ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สายงานเภสัชกรรม สายงานพยาบาลวิชาชีพ สายงานเทคนิคการแพทย์ สายงานกายภาพบ าบัด และสายงาน
รังสีการแพทย์ 
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 2) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม 
 การเพ่ิมขนาดของประชากร การเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือศึกษา และท างาน ซึ่ง
นอกจากจะมีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีจ านวนประชากรแฝงที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ผู้ใช้แรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น ท าให้จ านวนผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาลตากสินมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ 
 ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population aging) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ ภายในช่วง
ปี พ.ศ. 2551 - 2571 จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จ านวน
ประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นถึง 11 ล้านคน โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยท างานลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพและสังคม ประกอบกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีความซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป 
เนื่องจากมีหลายโรคในคนเดียว เช่น โรคกระดูกและข้อ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ต้อกระจก จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมการในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุครบวงจร 
ทั้งทางด้านการป้องกันโรค การเสริมสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ 
 สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ า โรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ 
เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคเมอร์ส หรือเกิดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ เช่น เชื้อไข้หวัด
นก เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A โรคติดต่ออุบัติซ้ าเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปแล้วแต่
กลับมาระบาดขึ้นใหม่ เช่น แอนแทรกซ์ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ท าให้ความต้องการด้านการแพทย์เฉพาะทางในสาขา
ต่างๆ เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม วิสัญญี เพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางมากข้ึน 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นเป็นภัยต่อสุขภาพ การ
ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ ท าให้การเจ็บป่วยของคนไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพและเวชศาสตร์เขตเมือง หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง หรือชุมชน 
ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรงมะเร็ง อุบัติเหตุ 
 3) ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ หรือ Medical hub ดังนั้น โรงพยาบาลต้องมีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 4) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จึงมีการจ้างแพทย์และบุคลากร
ทางการสาธารณสุขห้วงเวลาเป็นจ านวนมาก เพ่ือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้วยค่าตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการ แต่บุคลากรกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
เป็นการจ้างงานที่ก าหนดเวลาการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง และก าหนดช่วงเวลาการท างานเป็นชั่วโมง โดยมีการ
ท าสัญญาจ้างปีต่อป ี
โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของโรงพยำบำลตำกสินก่อนและภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำง 
 3.1 โครงสร้ำง 
 โครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน ก่อนการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มี
การแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี 3) ฝ่าย
พัสดุ 4) ฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสีย 5) ฝ่ายวิชาการ 6) ฝ่ายโภชนาการ 7) ฝ่ายการพยาบาล 8) กลุ่ม
บริการทางการแพทย์ ได้แก่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานจักษุวิทยา 
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กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงาน
ทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่ม
งานอนามัยชุมชน 

เมื่อโรงพยาบาลตากสินได้มีการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
เป็น 6 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

1) กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุ 
และฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสีย 
 2) กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ ได้แก่ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ฝ่าย
โภชนาการ และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
 3) กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิ ได้แก่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
 4) กลุ่มงานภารกิจด้านบริการตติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุม่งานอายุรก
รรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานจักษุ
วิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา 
กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเภสัช
กรรม และกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 5) กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล 
 6) กลุ่มภารกิจด้านบริการพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ  กลุ่มงาน
แพทยศาสตร์ศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย 
 3.2 กรอบอัตรำก ำลังของฝ่ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล 
 กรอบอัตราก าลังของฝ่ายการพยาบาล ก่อนการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จ านวน 
588 อัตรา ดังนี้ 
  1) กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา 
  2) กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ 
จ านวน 503 อัตรา 
  3) กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ จ านวน 84 อัตรา 
  เมื่อโรงพยาบาลตากสินได้มีการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จ านวน 679 อัตรา ดังนี้ 
  1) กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับช านาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 อัตรา 
  2) กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ 
จ านวน 511 อัตรา 
  3) กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ จ านวน 167 อัตรา 

จากการปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ได้มีการปรับโครงสร้างจากฝ่ายการพยาบาลเป็นฝ่ายการ
พยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และได้เพ่ิมกรอบอัตราก าลัง จ านวน 91 อัตรา โดยเพ่ิมกรอบ
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อัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ หรือช านาญการพิเศษ จ านวน 8 อัตรา และ
กรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือช านาญการ จ านวน 83 อัตรา 

3.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล 
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการพยาบาล ก่อนการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค     การ
บริหารต าแหน่งทางการพยาบาล พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการด้านการพยาบาล การจัดเตรียมและ   จ่าย
เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ท าให้ปราศจากเชื้อ สอนและฝึกอบรมบุคลากรด้านการพยาบาล  

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้มีการปรับโครงสร้างตาม
มติคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการด้านการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และฟ้ืนฟูสภาพ บริหารต าแหน่งทางการพยาบาล พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการด้านการพยาบาล 
จัดเตรียมและจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ท าให้ปราศจากเชื้อ จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 
สนับสนุนงานด้านวิจัย สอนและฝึกอบรมบุคลากรด้านการพยาบาล  
 จากการปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ได้มีการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการพยาบาล 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เพ่ิมมากข้ึนในเรื่องการฟื้นฟูสภาพ การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม และ
สนับสนุนงานด้านวิจัย ท าให้ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จึงมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม และพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
วิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของโรงพยำบำลตำกสิน 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-
depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( Individual Interview) ประกอบการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร (Documentary Research) โดยประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน ส่วนกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล และ
พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) รวมทั้งสิ้น 12 คน สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้างและตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน ดังนี้ 
 1. ด้ำนโครงสร้ำง 
 การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี
การจัดรูปแบบโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากโรงพยาบาลตากสินมีศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ (Excellent center) จ านวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม และศูนย์เบาหวาน รวมถึงคลินิกผู้สูงอายุ และได้ขยายการให้บริการทาง
การแพทย์แบบครบวงจร ท าให้มีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมสูงขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งแต่เดิมหัวหน้าพยาบาลมีภารกิจหน้าที่ทางการบริหาร งานวิชาการ และงานบริการเท่านั้น ส่วน
หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละหอ
ผู้ป่วย และให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  
 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน ท าให้พยาบาลวิชาชีพมีภารกิจหน้าที่  ทั้งใน
ด้านการบริหารควบคู่กับการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
ระดับหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีภารกิจหน้าที่ที่เหมือนกัน เนื่องจากหัวหน้าพยาบาลมี
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ภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในฝ่ายการพยาบาลและโรงพยาบาลตากสินทั้งหมดที่เกี่ยวกับพยาบาล
วิชาชีพทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล งานวิชาการ งานบริการ และพัฒนาคุณภาพ รวมถึงควบคุม ก ากับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด นอกจากนี้ หัวหน้าพยาบาลได้คัดเลือกหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมด ได้แก่ การบริหารทรัพยากร
บุคคล งานวิชาการ งานบริการ และพัฒนาคุณภาพ และรายงานหัวหน้าพยาบาลโดยตรง เพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระงานของหัวหน้าพยาบาล ในส่วนของหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใน
แต่ละหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล งานวิชาการ งานบริการ และพัฒนาคุณภาพ รวมถึง
ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และรายงานผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโดยตรง โดยมิต้อง
รายงานหัวหน้าพยาบาล จึงท าให้ภารกิจหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วยมีความซ้ าซ้อนกันในการบริหารจัดการ และควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพในการให้การบริการรักษาพยาบาลของหอผู้ป่วยต่างๆ เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอ
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เป็นต้น ท าให้มีปริมาณงานเพ่ิมสูงขึ้น โดยมิได้แบ่งแยกภารกิจหน้าที่ทางด้านการบริหาร
กับการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลอย่างชัดเจน จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
ภาพรวมทั้งหมด ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการภายในฝ่ายการพยาบาล การบริหารงานมีความ
ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการค่อนข้างกระจัดกระจาย ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย เนื่องจากทั้งหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลหอ
ผู้ป่วยต่างรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของตัวเอง โดยมิได้ให้ความส าคัญในภาพรวมผลลัพธ์ของฝ่ายการ
พยาบาล ดังนั้น ควรก าหนดภารกิจหน้าที่ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะหัวหน้ าพยาบาลควรมีภารกิจหน้าที่
ทางด้านการบริหารเพียงอย่างเดียว และไม่ควรแต่งตั้งผู้ช่วยพยาบาลจากหัวหน้าพยาบาล  หอผู้ป่วย เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดสายการบังคับบัญชา และควรก าหนดภารกิจหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาลหอ
ผู้ป่วยให้มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และหากมี
เหตุกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร เช่น การวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร
ส านักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร ก็ให้หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินการร่วมกัน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีความ
ชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของงาน และท าให้ปริมาณงานไม่เพ่ิมสูงมากนัก  

2. ด้ำนอัตรำก ำลัง 
 ก่อนการปรับโครงสร้างและอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลตากสิน มีกรอบอัตราก าลัง
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 588 อัตรา มีหน้าที่ในการให้บริการดูแลรักษาการพยาบาลในกลุ่มบริการทางการแพทย์ 
จ านวน 19 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานจักษุ
วิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา 
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม 
และกลุ่มงานอนามัยชุมชน ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ภายหลังจากปรับโครงสร้างและอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพได้เพ่ิมอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 
91 อัตรา รวมทั้งสิ้น จ านวน 679 อัตรา โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวได้เพ่ิมกลุ่มงานและปรับชื่อกลุ่มงาน
บริการทางแพทย์ จ านวน 10 กลุ่มงาน เพ่ือรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ได้แก่ 
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กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ กลุ่มงานแพทยศาสตร์ศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย พร้อมทั้ง ก าหนด
อัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ฝ่ายการพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการอัตราก าลังทั้งในเรื่องการวางแผนอัตราก าลังและจัดตารางการปฏิบัติงาน ถ้าหากกลุ่มงานทางการแพทย์
กลุ่มใด เช่น ห้องตรวจโรคของกลุ่มงานอายุรกรรม หรือห้องตรวจโรคของกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นต้น จะ
ขออัตราก าลังของพยาบาลวิชาชีพในการสนับสนุนการรักษาพยาบาล หรือการคัดกรองโรคของผู้ป่วย  ก็สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายการพยาบาลได้ เพ่ือให้การบริการรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงแต่ฝ่ายการ
พยาบาลจะไม่สามารถวางแผนจัดอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและแน่นอน เนื่องจากกลุ่มงานทาง
การแพทย์ไม่ได้ก าหนดความชัดเจนว่าจะมีจ านวนพยาบาลวิชาชีพต่อวันเท่าใด จึงท าให้พยาบาลวิชาชีพไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานทางการแพทย์ เพราะฝ่ายการพยาบาลต้องจัดตารางการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละวันตามหอผู้ป่วย โดยมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน นอกจากนี้โรงพยาบาลตากสินมี
อัตราการลาออกของพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้จ านวนอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงเกิดสภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดการทดแทนอัตราก าลังว่างของพยาบาลวิชาชีพ จึงได้มีการจ้างพยาบาลวิชาชี พจากหน่วยงาน
ภายนอกกรุงเทพมหานครในรูปแบบการจ้างงานแบบห้วงเวลาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้มีพยาบาลวิชาชีพเข้ามาทดแทน
ในต าแหน่งว่างได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจ้างพยาบาลวิชาชีพดังกล่าวมีความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะมีพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน
ได้ตลอดเวลา จึงควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังให้เพียงต่อภาระงานที่สูงมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ  ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานมาก  

3. ด้ำนกระบวนกำร 
ก่อนการปรับโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน มีลักษณะการสื่อสารทั้งที่ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เช่น นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หนังสือสั่งการต่างๆ กฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น และไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสนทนากันจากการท ากิจกรรมร่วมกัน การกระจายข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน 
เป็นต้น ท าให้ในบางครั้งพยาบาลวิชาชีพได้รับข้อมูลข่าวสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด มีการใช้ถ้อยค าไม่
ชัดเจน มีความหมายคลุมเครือ หรือบางครั้งก็ละเลยในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากการสื่อสาร 
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้อง จึงน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพยาบาลวิชาชีพกับ
หัวหน้าพยาบาล หรือหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย หรือความขัดแย้งระหว่างพยาบาลวิชาชีพกับผู้ป่วย หรือ
ผู้ใช้บริการ  

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล ได้ก าหนดให้มีสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้การ
บริหารมีความคล่องตัว ชัดเจน และรองรับภารกิจใหม่ๆ ของโรงพยาบาลตากสินได้ โดยฝ่ายการพยาบาล 
ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล (คัดเลือกมาจากหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) และหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย โดยขั้นตอนการสื่อสารเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาจากระดับสูง (หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วย
หัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) ลงสู่ระดับล่าง (พยาบาลวิชาชีพ) เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพทุกคน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าพยาบาลได้จัดประชุมร่วมกับหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย เพ่ือชี้แจงและอธิบายเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ค าสั่งต่างๆ การ
ตัดสินใจ เป็นต้น เพ่ือให้หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสื่อสารกับ
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พยาบาลวิชาชีพให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ ได้มีการสื่อสารแบบแนวนอนระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือช่วยใน
การประสานงานระหว่างพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ในระนาบเดียวกัน เป็นการสร้างความร่วมมือกันในการ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น การให้ค าปรึกษาด้วยวาจา หรือการตอบข้อหารือผ่านทางหนังสือ เป็นต้น 
เนื่องจากฝ่ายการพยาบาลมีสายการบังคับบัญชาทั้งหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นสายการบังคับบัญชาที่มากจนเกินไป ท าให้การสื่อสารหรือการรายงานต่างๆ ท าให้
ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ และเกิดความล่าช้าในการรับข้อมูลข่าวสาร เพราะพยาบาลวิชาชีพมีตารางการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน ท าให้พยาบาลวิชาชีพอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับเมื่อเกิด
ปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือของพยาบาลวิชาชีพจะรายงานหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยโดยตรงเท่านั้น 
หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้อีก และต้อง
รายงานผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เพ่ือให้ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลได้รายงานหัวหน้าพยาบาล จึงท าให้ข้อมูลต่างๆ 
เกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ เพราะได้ใช้ระยะเวลาในการรายงานมากจนเกินไป ซึ่งท าให้หัวหน้า
พยาบาลไม่สามารถรับรู้ปัญหาได้ทั้งหมด จึงท าให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันที จึงน าไปสู่การร้องเรียน หรือฟ้องร้องจากผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การให้บริการของ
โรงพยาบาลตากสินและกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น ฝ่ายการพยาบาลควรปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งในระดับสายการบังคับบัญชา ระดับเพ่ือนร่วมงาน และระดับการสื่อสารกับผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้การสื่อสารมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งท าให้ลดการร้องเรียน หรือการ
ฟ้องร้อง ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลตากสิน 

5. ด้ำนบุคลำกร 
จากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินได้เพ่ิมอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 91 อัตรา รวม

ทั้งสิ้น 679 อัตรา โดยส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพ่ือให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้จัดนักศึกษา
พยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในสังกัดส านักการแพทย์    ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับโรงพยาบาลตากสินมีนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยให้ความส าคัญกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลให้กับพยาบาลวิชาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมภายใน
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก และกรุงเทพมหานครได้มีทุนการศึกษาให้กับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และทุนทางด้านงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม 
โรงพยาบาลตากสินประสบปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ท าให้
โรงพยาบาลตากสินเกิดสภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่
ลาออกจากโรงพยาบาลในทุกๆ ปี เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพที่เข้ามารับราชการมีถิ่นฐานภูมิล าเนาต่างจังหวัด 
ประกอบกบัค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครสูงมาก ท าให้รายรับไม่สอดคล้องรายจ่าย จึงเป็นสาเหตุให้พยาบาล
วิชาชีพต้องการลาออกจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือไปประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่
อยู่ในภูมิล าเนาของตนเอง ต้องการลดค่าครองชีพ ท าให้มีรายรับเพ่ิมมากขึ้น และได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ซึ่ง
การลาออกของพยาบาลวิชาชีพได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตากสินโดย
พยาบาลวิชาชีพต้องรับภาระงานเพ่ิมมากขึ้น เพราะจ านวนพยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอ ท าให้มีตารางการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดพักที่เพียงพอ และกรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็น
จ านวนมาก เช่น การฝึกอบรม ทุนการศึกษาทางด้านวิจัย เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
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และกรุงเทพมหานคร จะต้องหาแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลตลอดอายุราชการ เช่น 
การให้ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมมากขึ้น ก าหนดวันหยุดให้มีจ านวนวันเพ่ิมมากข้ึน มีที่ปรึกษาให้ค าแนะน า เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรของโรงพยาบาล และไม่ให้เกิดการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลของการศึกษา เรื่อง “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” ดังนี้ 

(1)  การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของฝ่ายการ
พยาบาลส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากได้เพ่ิมสายบังคับบัญชาอีก 1 ระดับ คือ 
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ท าให้มีสายบังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย ประกอบกับภารกิจหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล    
หอผู้ป่วย มีภารกิจหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งในทางด้านการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล จึงท าให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ท าให้การบริหารจัดการขาดความเป็น
เอกภาพ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย และต่างมุ่งรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของตัวเอง 
โดยมิได้ให้ความส าคัญในภาพรวมผลลัพธ์ของฝ่ายการพยาบาล 

(2)  การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินได้เพ่ิมกลุ่มงานและปรับชื่อกลุ่มงานเกี่ยวกับ
การบริการทางแพทย์ รวมทั้งสิ้น 26 กลุ่มงาน และได้เพ่ิมอัตราก าลังของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล รวมทั้งสิ้น 679 อัตรา เพ่ือรองรับการให้บริการและสนับสนุนการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง แต่การ
ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้กับทุกกลุ่มงาน เนื่องจากกลุ่มงานบริการทางการแพทย์ไม่ได้ก าหนดความ
ชัดเจนว่าจะมีจ านวนพยาบาลวิชาชีพต่อวันเท่าใด จึงท าให้ฝ่ายการพยาบาลไม่สามารถวางแผนจั ดอัตราก าลัง
พยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและแน่นอน ประกอบกับต้องจัดตารางการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน   
แต่ละวันตามหอผู้ป่วยต่างๆ โดยมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลา จึงท าให้พยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน  

(3)  การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน ได้เพ่ิมสายบังคับบัญชาในฝ่ายการพยาบาล
ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย ท าให้สายการบังคับบัญชา
มากเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างพยาบาลวิชาชีพด้วยกัน โดยพยาบาลวิชาชีพจะต้องรายงาน
ให้หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลตามล าดับชั้น รับทราบ จึงท าให้ใช้
ระยะเวลาในการรายงานมากจนเกินไป เกิดความล่าช้า และอาจท าให้ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ ประกอบกับ
พยาบาลวิชาชีพมีตารางการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน ท าให้พยาบาลวิชาชีพอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  

(4)  การบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังจากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินยังคง
มีพยาบาลวิชาชีพลาออก เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาถิ่นฐานต่างจังหวัด และค่าครองชีพของ
กรุงเทพมหานครสูง จึงท าให้พยาบาลวิชาชีพตัดสินใจลาออกจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือไปประกอบ
อาชีพที่ภูมิล าเนาของตนเอง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตากสินเป็น
อย่างมาก     จึงเกิดสภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ท าให้พยาบาลวิชาชีพที่ยังปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระงาน
เพ่ิมสูงขึ้น และท าให้กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจ านวนมาก 
ข้อเสนอแนะ 

(1)  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ควรปรับปรุงภารกิจที่มีความซ้ าซ้อนภายในฝ่ายการ
พยาบาล โดยวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ และมุ่งเน้นลงไปในกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ         
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เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น ลดขั้นตอน จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยค านึงถึง
ความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า และไม่ควรมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป 

(2)  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ควรปรับรูปแบบการบริหารอัตราก าลัง เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับภาระงาน และให้พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน และ
ปรับร ูปแบบอัตราก าลัง เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารอัตราก าลังของโรงพยาบาลตากสิน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ความเครียด และความขับข้องใจ   

(3)  ผู้บริหารของโรงพยาบาลตากสิน ควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในฝ่ายการ
พยาบาล เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารข้อมูลกับพยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง   

(4)  ผู้บริหารของโรงพยาบาลตากสิน ควรหาแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ และ
สร้างคุณค่าให้กับพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น เช่น การยอมรับในความสามารถ การชมเชยเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 
การมอบหมายงานที่ส าคัญ เป็นต้น เพ่ือจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพ่ือเป็นการลดการ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพ 

(5)  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดกระบวนการ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้พยาบาลวิชาชีพมีตารางการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม และมีภาระงานที่
ไม่มากจนเกินไป ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพดีขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของสถำนีต ำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้
ให้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส สถานภาพต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 3) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ภายในของหน่วยงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่อาสาต ารวจท่องเที่ยว ของสถานี
ต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ที่มีค่า
ความเชื่อมั่น0.05  เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การจัดหมวดหมู่ข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ 
Independent Sample t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) One Sample 
t –test, F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ในการหาอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

1. ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุงาน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประเภทบุคลากร สถานภาพสมรส สถานภาพต าแหน่ง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่นที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way 
ANOVA) และใช้การจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ด้วยวิธีของ LSD มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยภายในการบริการภายในหน่วยงาน ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผู้
ให้บริการ บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของของสถานีต ารวจ
ท่องเที่ยวขอนแก่น ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ 
และด้านบรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  พบว่าปัจจัยการให้บริการ ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  และด้าน
บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จำกกำรวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่ำ   
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถที่รอบด้าน มีการจัดองค์ความรู้ให้

บุคลากรได้เรียนรู้อยู่เสมอ เช่น การจัดอบรมวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร สนับสนุน
บุคลากรให้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
โดยความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศไทย  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
เมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล 
1. จากผลการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า 

0.05 เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพ สถานีต ารวจท่องเที่ยว ควรสนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า การกล้าคิด
กล้าตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสถานี เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการท างานและสร้าง
เสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็นผู้น าได้ในทุกๆ สถานที่ ทุกสถานการณ์ ยังผลถึงนักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวบุคลากรของสถานีต ารวจท่องเที่ยวด้วย 

2. จากผลการศึกษา จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า คู่แรกเจ้าหน้าที่ธุรการมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจอาสา เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานี
ต ารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ธุรการได้ออกปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกในการบริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ต ารวจท่องเที่ยว บริการผ้าปิดจมูกป้องกันโรค COVID19 ร่วม
ตรวจรถที่สร้างมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น คู่ที่สอง 
ด.ต.มีความคิดเห็นความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่อาสา เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และเจ้าหน้าที่อาสาต ารวจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตรวจร่วมกับเครือข่าย
ภาคีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการรณรงค์การท่องเที่ยวเมืองรองในเขตพ้ืนที่ เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากการมสี่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เช่น จัดประกวดผลงานดีเด่นของแต่ละบุคคล
ประจ าเดือน เป็นกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่อยากปฏิบัติงานเพ่ือสร้างผลงาน น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพออกมา แล้ว
ไดร้ับรางวัลเป็นแรงจูงใจ 

เมื่อพิจารณาปัจจัยการให้บริการ 
1.  จากผลการศึกษา ด้านความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว

ได้รับความปลอดภัยในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรสร้างการประกันความ
ปลอดภัยโดยบูรณการร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การใช้บัตรเครดิตกับสถาน
บันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกปลอมแปลง ท าให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยจนกระท่ังเดินทางกลับ 

2.  จากผลการศึกษา ด้านความเชื่อมั่น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรจัดการสร้างเครือข่ายภาคี
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ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสามารถปกป้องนักท่องเที่ยวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ค้ายาเสพติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างที่ท่องเที่ยวภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3.  จากผลการศึกษา ด้านความสะดวกรวดเร็ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรมีอุปกรณ์ใน
การอ านวยความสะดวกที่พร้อมแก่การให้บริการ เช่น จ านวนรถที่ใช้ในการตรวจ ปริมาณน้ ามันที่เ พียงพอใน
แต่ละวัน ก าลังพลที่เหมาะสมในการท างานอย่างพอเพียง รวมถึงการจัดสรรขั้นตอนการให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสมอย่างทันท่วงที 

4.  จากผลการศึกษา ด้านความเสมอภาค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความเสมอภาคในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรให้บริการตามล าดับผู้มา
ก่อนหลัง ไม่ใช้อภิสิทธิ์หรือระบบอุปถัมภ์ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ โดยยึดประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก ด้วยการให้บริการอย่างเป็นมิตร 

5.  จากผลการศึกษา ด้านระบบการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพ่ิมจุดการ
ให้บริการในสถานที่ส าคัญให้มากขึ้นพร้อมกับเพ่ิมก าลังพลที่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึง
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์จุดบริการ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ทราบมากยิ่งขึ้น 

6.  จากผลการศึกษา ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพ่ิมจุดบริการ
การรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามต่อการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและประเมินเสียงตอบรับ 
ความต้องการ ปัญหาของนักท่องเที่ยว เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยภายในของหน่วยงาน, คุณภาพการให้บริการ 
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ABSTRACT 
 

The study and the survey aims to these items is quantitative research, research 
objectives as follows: 1) In order to study the opinions of service quality which is offered by 
service staff in Khon Kaen Tourist Police Station. 2) In order to compare the peoples’ opinions, 
who have been serviced by Khon Kaen Tourist Police Station and distinguish peoples’ 
information clearly, such as, gender, age, education level, working age, marital status, post, 
type of work. 3) In order to study inner situation of department, which will exert an influence 
to Khon Kaen Tourist Police Station Who were surveyed this time are Tourist Police in Khon 
Kaen Tourist Police Station, staffs working in officer, volunteer of tourist police who apply for 
working in Khon Kaen Tourist Police Station, which have 100 persons. Tools and methods 
that use to collect data are inquiring,Confidence means 0.05, Data collection means 
December,2019 to March,2020. Analyzing data by data clustering with Frequency, 
Percentage, Arithmetic Means, Standard Deviation and forecasting with Independent Sample 
t-test, one way ANOVA, One Sample F-test, F-test and Multiple Regression Analysis, which 
stipulate numerical value between constant value and dynamic value. And compare the value 
with Least Significant Difference. 

1. Opinions on the service quality of Khon Kaen Tourist Police Station, including: 
gender, age, education level, working age, marital status, staff type. There is no difference on 
the quality of Khon Kaen Tourist Police Station. As for the status of post, Khon Kaen Tourist 
Police Station has different opinions. It has important meaning for 0.05 statistical data. 

2. Internal sector factors, including: procedures and methods of service, service staff, 
place and atmosphere of service. They have the greatest impact on the quality of Khon Kaen 
Tourist Police Station. When thinking over these aspects, we will find that service staff has an 
impact on the service quality of Khon Kaen Tourist Police Station. What's more, the average is 
highest. Secondly, procedures and methods of service, place and atmosphere of service also 
have an impact, and the average very high. 

 
 
 
 

Keyword:  internal sector factors service quality 
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กิตติกรรมประกำศ 
การศีกษาค้นคว้าเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยว

ขอนแก่น” ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าในการคัดเลือกเรื่องที่จะ
ท าการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ในครั้งนี้รวมทั้ง น.ส.จงกล  สุวรรณไศละ เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คุณสมชาย 
โหมดตาล  คุณหลี่ เจี๊ยน  คุณหลี่ เชาว์  คุณเชอ อยู่ซิน  และคุณหลี่ เซี่ยฉิง  ที่ให้ค าแนะน าแก้ไขปรับปรุง  
ผู้ท าการศึกษาซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

การด าเนินการศึกษาครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้  หากขาดความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
เจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อาสาต ารวจท่องเที่ยว ซึ่งเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ทั้ง 100 คน ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น 

ท้ายที่สุดนี้  ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการศึกษาใน
ตอนต้น รวมทั้งให้ค าแนะน าในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการทดสอบต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
ธัญวลัย  ปิยทรัพย์สกุล 

 
บทน ำ 

ประเทศไทยนั้น มีความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ทางโบราณสถาน-โบราณวัตถุ แหล่งศึกษาทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ รวมไปถึงอัธยาศัยไมตรีที่ดึงดูดใจต่างชาติ จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาเพ่ือท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในแต่ละปี กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ความปลอดภัย และอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นของภาคการท่องเที่ยว เพราะเป็นหน่วยงานที่นักท่องเที่ยวมักนึกถึงเป็นหน่วยงานแรก ดังค าขวัญที่ว่า “ 
YOUR FIRST FRIEND ” ส าหรับนักท่องเที่ยว 

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่ง
ส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 โดยยกฐานะจากกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในวันเดียวกันได้มีการแต่งตั้งให้พลต ารวจโท รณศิลป์ 
ภู่สาระ เป็นรักษาการแทนผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2560 ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธาน ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ พลต ารวจโท สาคร  ทองมุณี ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 มาเป็นผู้
บัญชาการต ารวจท่องเที่ยวคนแรกของกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว และปัจจุบัน พลต ารวจโท ธีรพล  คุปตา
นนท์ ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว โดยมีแนวนโยบายประจ ากองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวว่า 
“รอบรู้ รวดเร็ว ตรงเป้า เข้าถึง พ่ึงได้” วิสัยทัศน์ประจ าหน่วย คือ “มุ่งม่ันสร้างความม่ันคงให้กับอุตสาหกรรม



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

516 
 

การท่องเที่ยว  โดยการสร้างความมั่นใจและความสะดวกปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ ดังนี้ 
  1 ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
  2  สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว 
  3  สร้างความพึงพอใจในการบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
  4  ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว 
  5  สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
คุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว  
  6  ขจัดปัญหาการท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ 
 

กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวจัดตั้งองค์การโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น กองบัญชาการ, กอง
บังคับการ1-3 , กองก ากับการ และสถานีต ารวจท่องเที่ยวตามล าดับชั้น โดยมีกองบัญชาการเป็นหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการงานส่วนกลางทั้งหมด  กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1 บริหารจัดการภายใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 2 บริหารจัดการภาค 3 ถึง ภาค 6  กองบังคับการ
ต ารวจท่องเที่ยว 3 บริหารจัดการภาค 7 ถึง ภาค 9  ซึ่งสถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น อยู่ภายใต้
บัญชาการของกองก ากับการต ารวจท่องเที่ยว 1 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 2 กองบัญชาการต ารวจ
ท่องเที่ยว โดยมีขอบเขตควบคุมดูแลทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  ซึ่ง
มีที่ตั้งสถานีอยู่ที่ สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่  222 หมู่ 24 ถนนมิตราภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-465-385 โทรสาร 043-465-386 Call Center 
1155 มีเจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวทั้งสิ้น 40 นาย เจ้าหน้าที่ TO (Tourist Officer) จ านวน 3 คน อาสา
ต ารวจท่องเที่ยวจ านวน 57 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลการให้บริการ การให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีความคาดหวังในสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว การได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ 
ทั้งอาหาร ที่พัก โรงพยาบาล และสาธารณูปโภค แต่เมื่อไม่เป็นดังที่คาดหวังจึงเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งปัญหาส่วน
ใหญ่ที่ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ การสอบถามเส้นทางการเดินทาง การสอบถามสถานที่ท่องเที่ยว 
อุบัติเหตุ อันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท การถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพอย่างเหมาะสม การแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อสภาพจิตใจ ความเครียด 
และอารมณ์ของนักท่องเที่ยว ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยต่อสาธารณะโลก เช่น การที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกชิงทรัพย์ โดนข่มขืน ถูกฆาตกรรม  เรือล่มมีผู้เสียชีวิต โรคไข้เลือดออกระบาดที่
สนามบินดอนเมือง (ปี พ.ศ.2561) เป็นต้น อาจท าให้ภาพลักษณ์ความเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ที่เคยอบอุ่นและ
เป็นมิตร กลายเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์แห่งอาชญากรรมที่อันตรายก็เป็นได้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ด้านความ
ปลอดภัยและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย  จากปัญหาข้างต้นเป็นเหตุให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ลดลง ไม่เกิดการเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวซ้ า ขาดความไว้วางใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ส่งผลต่อรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและการขยายตัวของ
ธุรกิจน าเที่ยวชะลอตัวและลดน้อยลง  
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เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่นตระหนักดีว่า ปัญหาที่นักท่องเที่ยวได้รับส่งผลต่อสภาพ
จิตใจ ความเครียด อารมณ์ มุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยเรื่องความมั่นคงด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว  ด้านสาธารณสุข  และด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงความ
พยายามของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว การชูสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่น ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและบรรยากาศที่ดีของการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวและผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญจากปัญหาข้างต้น จึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  การสาธารณสุข การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในการท่องเที่ยว การขาด
การพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคุณภาพการให้บริการผ่านการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดย
ข้อมูลและผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการท างาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่นแก่นักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพของผู้ให้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่น 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยในการบริการของหน่วยงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.  ผู้ให้บริการที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 7 ตัวแปร ได้แก่   เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา อายุงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่นไม่แตกต่างกันส่วนสถานภาพสมรส สถานภาพต าแหน่ง ประเภทบุคลากร มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน 

2.  ปัจจัยในการบริการของหน่วยงาน 3 ตัวแปร ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผู้
ให้บริการ บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการการศึกษาเรื่อง  “ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจท่องเที่ยว
ขอนแก่น” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
-  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จ านวน 100 คน 
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
-  ขอบเขตของงานวิจัยได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้

ให้บริการ และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการบริการ  
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
-  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้เวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2562 –  เดือน มีนาคม 2563 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ  ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น” 
 
 
   
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
ปลายปิด (Closed - ended Questionnaires) และค าถามปลายเปิด (Opened - ended Questionnaires) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยน าเครื่องมือการวิจัยหรือแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามใส่ค าตอบที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดยลักษณะ
ของค าถามจะเป็นการเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีตั้งแต่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้  คือ  เจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ธรุการ และ
เจ้าหน้าที่อาสาต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จ านวน 100 คน 
เครื่องมือกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิด (Closed - ended 
Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Opened - ended Questionnaires) ซึ่งสร้างจากกรอบแนวคิดใน
การวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน  100 ฉบับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ 

ตัวแปรอสิระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  อายงุาน 
5.  สถานภาพสมรส 
6.  สถานภาพต าแหน่ง 
7.  ประเภทบุคลากร 
 ปัจจัยในการบริการ 
1.  ขั้นตอนและวธีิการใหบ้ริการ 
2.  บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
3.  บรรยากาศและสถานท่ี 
ในการใหบ้ริการ 

คุณภาพการให้บริการ 

1.  ดา้นความปลอดภยั 

2.  ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ 

3.  ดา้นความสะดวกรวดเร็ว 

4.  ดา้นความเสมอภาค 

5.  ดา้นระบบการใหบ้ริการ 

6.  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของบุคลากร 

 

ตัวแปรตาม 
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2.  ด าเนินการเก็บแบบสอบถามท่ีตอบค าถามเสร็จแล้ว  และตรวจสอบความถูกต้อง 
3.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล  วิเคราะห์

โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentages)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

2.  สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้ค่าทดสอบ t-test  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ  F – test และทดสอบระดับการส่งผลตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ด้วย Multiple Regression Analysis 
ผลกำรวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  มีอายุอยู่

ในช่วง 31 - 49  ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีอายุงาน 6 – 10 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีสถานภาพต าแหน่ง  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  มีประเภทบุคลากรเจ้าหน้าที่
ต ารวจ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0  
 2.  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์การ 
 ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.04  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการอันดับหนึ่ง
ได้แก่ ท่านคิดว่าระยะเวลาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวเหมาะสมดีแล้ว  รองลงมา
ได้แก่ ท่านคิดว่าในปัจจุบันสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่นมีระบบการให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการเป็นอย่าง
ดี อันดับสามได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ มีความ
เหมาะสมดีแล้วและอันดับสุดท้ายได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีขั้นตอนการให้บริการ
เข้าใจง่ายและเหมาะสมดีแล้ว ตามล าดับ 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.34  เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า  

ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ(เจ้าหน้าที่) อันดับหนึ่งได้แก่ 
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใสอยู่เสมอ 
รองลงมา ได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
และอันดับสุดท้าย ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้บริการรับฟัง และเอาใจใส่ใน
การให้บริการ มีความเหมาะสมดีแล้ว 

ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ(ผู้ให้ค าปรึกษา) อันดับหนึ่ง
ได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของคลินิกที่ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่า
เจ้าหน้าที่ของคลินิกที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส อันดับสามได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของ
คลินิกที่ให้บริการรับฟัง และเอาใจใส่ในการให้บริการ และอันดับสุดท้ายได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของคลินิกที่
ให้บริการมีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการ 

ด้านบรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
2.95  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านบรรยากาศและสถานที่ใน
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การให้บริการ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีการบริการห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสมแล้ว รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
และเป็นระเบียบดีแล้ว อันดับสามได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีการบริการที่จอดรถเพ่ือ
คนพิการเหมาะสมดีแล้ว อันดับสี่ได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีการจัดที่นั่งพักรอเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการให้บริการดีแล้ว และอันดับสุดท้ายได้แก่ นั่งพักรอเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการ
ดีแล้วมีที่จอดรถเพียงพอ 

3. ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ 
     ด้านความปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.93 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความปลอดภัย อันดับหนึ่ง ได้แก่ ต ารวจ
ท่องเที่ยวมีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย  รองลงมา 
ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวมีการตรวจตราเพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการถูกประทุษร้ายร่างกายในขณะเดินทาง
ท่องเที่ยว อันดับที่สาม ได้แก่ต ารวจท่องเที่ยวมีการตรวจตราเพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการถูกประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ในขณะเดินทางท่องเที่ยว และอันดับสุดท้าย ต ารวจท่องเที่ยวสร้างความรู้สึกปลอดภัยจากการถูก
ปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มในขณะเดินทางท่องเที่ยว 
     ด้านการสร้างความเชื่อมั่น  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.99 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านการสร้างความมั่นใจ อันดับหนึ่ง ได้แก่ 
ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พ่ึงหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานบันเทิง รองลงมา ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พ่ึงหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ล าดับที่สาม ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พ่ึงหรือช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้า/ ให้บริการที่ด้วยคุณภาพแต่ราคาแพง ล าดับที่สี่ ได้แก่ ต ารวจ
ท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พ่ึงหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรถรับจ้าง
สาธารณะ ล าดับสุดท้าย ได้แก่  ต ารวจท่องเที่ยวสามารถปกป้องนักท่องเที่ยวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพ
ติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

ด้านความสะดวกรวดเร็ว  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.08 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความสะดวกรวดเร็ว อันดับ
หนึ่ง ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวมีช่องทางติดต่อที่สะดวกเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รองลงมา ได้แก่ ต ารวจ
ท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ต ารวจ
ท่องเที่ยวสามารถจัดสรรขั้นตอนการให้บริการได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม 

ด้านความเสมอภาค พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.28 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความเสมอภาคอันดับหนึ่ง 
ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม รองลงมา ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ล าดับที่สาม  ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวให้บริการอย่างเป็นมิตร ล าดับที่สี่ ได้แก่ 
ต ารวจท่องเที่ยวให้บริการโดยยึดประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยว
ให้บริการตามล าดับผู้มาก่อนหลัง 

ด้านระบบการให้บริการ  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านระบบการให้บริการ อันดับหนึ่ง
ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวมีการจัดท าแผ่นป้ายแสดงสถานที่ตั้ง/ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหมายเลข
โทรศัพท์ส าหรับติดต่อ 1155 หรือป้ายเตือนนักท่องเที่ยวในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
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รองลงมา ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวสามารถตอบค าถาม/ ให้ค าแนะน า/ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวในการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล าดับที่สาม ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวมีจุดรับบริการและรับแจ้งเหตุอย่างเพียงพอต่อการ
ให้บริการแต่นักท่องเที่ยว และล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบและเข้าใจ 

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.14 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร 
(เจ้าหน้าที่) อันดับหนึ่ง ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวออกตรวจตราและพบปะนักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา 
ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง ล าดับที่สาม ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวมีความ
ชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ล าดับที่สี่ ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวรับฟังปัญหาและ
ข้อซักถามของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ต ารวจท่องเที่ยวมีการรับฟังความคิดเห็นต่อ
การให้บริการ เช่น แบบสอบถาม กล่องรับฟังความคิดเห็น 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีต ารวจท่องเที่ยว
ขอนแก่น  จ านวน 100 คน มีระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพการให้บริการในระดับเห็นด้วยมาก
ในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการอยู่อันดับมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านความเสมอภาค มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.28) รองลงมาได้แก่ 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.14) อันดับสาม 
ได้แก่ ด้านความสะดวกรวดเร็ว มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.08)  อันดับสี่ ได้แก่ 
ด้านระบบการให้บริการ มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.01) อันดับห้า ได้แก่ ด้าน
ความเชื่อมั่น มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 2.97)  และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 2.93) ตามล าดับ อาจเนื่องมาจาก 
สถานที่ในการให้บริการที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุขั้นตอนการขอรับ
บริการอย่างชัดเจน   และมีที่จอดรถที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ด้านความปลอดภัย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ต ารวจท่องเที่ยวมีความพร้อมใน

การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 
ด้านความเชื่อมั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พ่ึง

หรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง 
ด้านความสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ต ารวจท่องเที่ยวมีช่องทาง

ติดต่อที่สะดวกเพ่ือให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว 
ด้านความเสมอภาค ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ต ารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วย

ความสุภาพ อ่อนน้อม 
ด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ต ารวจท่องเที่ยวมีการจัดท า

แผ่นป้ายแสดงสถานที่ตั้ง/ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อ 1155 หรือ
ป้ายเตือนนักท่องเที่ยวในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ต ารวจท่องเที่ยวออกตรวจ
ตราและพบปะนักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ 
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สรุปผลกำรวิจัย  
1. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุตัว อายุ

งาน สถานภาพสมรส สถานภาพต าแหน่ง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน 

 พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านสถานภาพต าแหน่ง ที่แตกต่างกันความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลอื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

2. ปัจจัยในการบริการของหน่วยงาน ปัจจัยเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ 
บุคลากรผู้ให้บริการ บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยภายในองค์กรต่างก็มีผลต่อตัวแปรตามในทิศทางบวก และ
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้าน 
จำกกำรวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่ำ   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถที่รอบด้าน มีการจัดองค์ความรู้ให้

บุคลากรได้เรียนรู้อยู่เสมอ เช่น การจัดอบรมวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร สนับสนุน
บุคลากรให้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
โดยความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศไทย  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. จากผลการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า 

0.05 เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
2. จากผลการศึกษา จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า คู่แรกเจ้าหน้าที่ธุรการมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจอาสา เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานี
ต ารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ธุรการได้ออกปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกในการบริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ต ารวจท่องเที่ยว บริการผ้าปิดจมูกป้องกันโรค COVID19 ร่วม
ตรวจรถที่สร้างมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น คู่ที่สอง 
ด.ต.มีความคิดเห็นความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่อาสา เพ่ือปรับปรุ งการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และเจ้าหน้าที่อาสาต ารวจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตรวจร่วมกับเครือข่าย
ภาคีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการรณรงค์การท่องเที่ยวเมืองรองในเขตพ้ืนที่ เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากการมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น  

1.  จากผลการศึกษา ด้านความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความปลอดภัยในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรสร้า งการประกันความ
ปลอดภัยโดยบูรณการร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การใช้บัตรเครดิตกับสถาน
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บันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกปลอมแปลง ท าให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยจนกระท่ังเดินทางกลับ 

2.  จากผลการศึกษา ด้านความเชื่อมั่น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรจัดการสร้างเครือข่ายภาคี
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสามารถปกป้องนักท่องเที่ยวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ค้ายาเสพติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างที่ท่องเที่ยวภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3.  จากผลการศึกษา ด้านความสะดวกรวดเร็ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรมีอุปกรณ์ใน
การอ านวยความสะดวกที่พร้อมแก่การให้บริการ เช่น จ านวนรถที่ใช้ในการตรวจ ปริมาณน้ ามันที่เพียงพอใน
แต่ละวัน ก าลังพลที่เหมาะสมในการท างานอย่างพอเพียง รวมถึงการจัดสรรขั้นตอนการให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสมอย่างทันท่วงที 

4.  จากผลการศึกษา ด้านความเสมอภาค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความเสมอภาคในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรให้บริการตามล าดับผู้มา
ก่อนหลัง ไม่ใช้อภิสิทธิ์หรือระบบอุปถัมภ์ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ โดยยึดประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก ด้วยการให้บริการอย่างเป็นมิตร 

5.  จากผลการศึกษา ด้านระบบการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพ่ิมจุดการ
ให้บริการในสถานที่ส าคัญให้มากขึ้นพร้อมกับเพ่ิมก าลังพลที่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึง
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์จุดบริการ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ทราบมากยิ่งขึ้น 

6.  จากผลการศึกษา ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีต ารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพ่ิมจุดบริการ
การรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามต่อการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและประเมินเสียงตอบรับ 
ความต้องการ ปัญหาของนักท่องเที่ยว เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท างานความผูกพันที่มีต่อ
องค์การและการรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การต่อพนักงานที่ส่งผลถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยน าเนื้อหาหลักจากบทความ “Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic 
Evaluation of Organizational Support Theory” (2015) และจากบทความและงานวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (2563) บทความแรกศึกษาตัวแปร
ทฤษฎีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ ภาวะผู้น า (Leadership)  บริบท
แวดล้อมตัวพนักงานขององค์การ (Employee-Organizational Context) การปฏิบัติด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Practices) และเงื่อนไขการท างาน (Work Condition) ตัวแปรตาม คือ การรับรู้
ถึงการสนับสนุนขององค์การ (Perceived Organizational Support) ตัวแปรคั่นกลาง ประกอบไปด้วย 3 ตัว
แปรได้แก่ การมองภาพขององค์การและตัวงาน (Employee’s Orientation toward the Organization 
and Work) ผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance) และความอยู่ดีมีสุข (Well-Being)  บทความชิ้น
แรกผู้เขียนและคณะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ “Meta-Analysis Reporting Standards (MARS; American 
Psychological Association,2008) ส่วนงานวิจัยและบทความที่สองซึ่งน ามาใช้ในการเขียนบทความชิ้นนี้ 
(2020) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการท างานของพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  โดย
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การและการมีส่วนร่วมในการท างาน กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  
 
 
 
 
 
 
  
ค ำส ำคัญ : การมีส่วนร่วม ความผูกพัน การสนับสนุนขององค์การต่อพนักงาน ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน   
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ABSTRACT 
This article reviews on the literature and research about the participation, engagement, 

perceived organizational support and performance achievements of employees. With the 
content from “Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational 
Support Theory” (2015) and “Participation and Engagement in Organization of the Employees 
in Synchrotron Light Research Institute (SLRI), a public organization owned by the Government 
of Thailand.  (2020)”. The objective of the first article is to review 4 independent variables 
which are Leadership, Employee-Organizational Context, Human Resource Practices and Work 
Condition. For the dependent variables, there are Perceived Organizational Support which has 
3 mediated variables--the Employee’s Orientation toward the Organization and Work, 
Employee Performance and Well-Being. The researchers used the Meta-Analysis Reporting 
Standards (MARS; American Psychological Association, 2008) in the first article. In the second 
article, the objective is to study the participation and engagement of the employees in 
Synchrotron Light Research Institute This research used the Mixed-Method Research, 
Quantitative Research and Qualitative Research.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Participation, Engagement, Perceived Organizational Support, Performance 
Achievements 
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1.บทน ำ (Introduction) 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการท างาน” “ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ” การรับรู้ถึง

ความส าเร็จ (Achievement Perception)  และ “การรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การ” ซึ่งแต่ละคนอาจจะ
รับรู้ได้แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการส่งผลต่อ “ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และขององค์การ” ว่ามีด้วย มากน้อยหรือไม่อย่างไร เป็นประเด็นที่น่าสนใจของทั้งผู้บริหารและตัวพนักงานเอง 
อีกทั้งเป็นประเด็นทั้งในเชิงทฤษฎีหรือหลักการและในภาคปฏิบัติ บทความนี้ส ารวจวรรณกรรมจากบทความ
เรื่อง “Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support 
Theory” (2015) ซึ่งสืบค้นได้จาก Journal of Management บนเว็บไซต์ของ Sagepub.com at UNIV 
Houston on April 12, 2015 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้เขียนบทความน าเสนอต่อที่ประชุมทาง
วิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 10 วันที่ 25 มีนาคม 2563  ผนวกกับผลงานวิจัยซึ่งผู้เขียน
เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการท างานและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” สถาบันแห่งนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ไม่แสวงก าไร 
ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยได้รับรางวัลความส าเร็จติดต่อกันมาหลายปี อีกทั้งยังเป็นองค์การที่รวม
เอาคนเก่งๆมาท างานร่วมกัน โดยที่อัตราการลาออกโอนย้าย (Turnover rate) เป็นศูนย์ จึงเป็นที่มาของการ
แสวงหาค าตอบและค าอธิบายว่าเหตุใดหน่วยงานนี้ จึงสามารถสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรและธ ารงรักษา
บุคลากรเก่งๆเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ในงานวิจัยดังกล่าวศึกษาตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในการ
ท างาน (Work Participation) โดยศึกษาสามในสี่ระดับ คือ (1) การมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ (2) 
ร่วมรับผลประโยชน์ และ (3) ร่วมในการด าเนินงาน ตัวแปรอิสระกลุ่มที่สอง คือ ความผูกพันที่พนักงานมีต่อ
องค์การ (Employee Engagement) โดยศึกษาใน 9 มิติ ได้แก่ (1) ความมีชื่อเสียงขององค์การ (2) 
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานให้กับองค์การ (3) ความเข้าใจในงานที่ท า (4) การได้ท างานซึ่งมีความ
หลากหลาย (5) สามารถก าหนดงานขั้นตอนวิธีการท างาน (6) การเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์การเกิด
ความก้าวหน้า (7) การได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ (8) การมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี และ(9) 
องค์การมีการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  (Achievement 
Perception)  ได้ท าการศึกษาในสี่มิติ ได้แก่ (1)  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (2)  ประสิทธิผลของ
องค์การ (3)  การเป็นองค์การสมรรถนะสูง และ (4) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์สถิติ
ว่าตัวแปรอิสระทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและ
ความส าเร็จขององค์การในระดับใด ส าหรับประเด็นการรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การ (Perceived 
Organization Support) ยังไม่ได้น ามาทดสอบในการท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้แต่ผู้เขียนมีความสนใจและต้องการ
เปิดประเด็นให้มีการน ามาศึกษาและทดสอบหรือท าวิจัยในอนาคต เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับประเด็น
ความผูกพัน ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและความส าเร็จขององค์การต่อไป 
 

2.กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน (Work Participation) 
กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน หมายถึง  ความรู้สึกมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์การ 

ก าหนดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ดังได้กล่าวไว้ในส่วนบทน า  

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมต่อหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม หรือ องค์การก็ได้มีผู้กล่าวไว้อย่าง
หลากหลาย เช่น สนธยา พลศรี (2550. อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563) กล่าวถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในระดับสังคมไว้ ดังนี้ 
  (1) เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนที่
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ (2) สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด 
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และหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน (3) เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจาย
อ านาจไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น (4) น าไปสู่การพ่ึงตนเองของชุมชน (5) ท าให้ด าเนินการพัฒนาชุมชนได้
ตรงกับคามต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน (6) เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มและองค์กรใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ (7) เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกัน มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับร่วมกันภายใน
กลุ่ม ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชน (8) ท าให้เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของ
ชุมชน (9) เป็นกระบวนการส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
และ (10) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพัฒนาคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพ่ือคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนเท่านั้น 
 ศิริพร สอนไชยา (2557อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) กล่าวถึง ความส าคัญของ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นเหตุผลและเป็นปัจจัยที่มีจ าเป็นต่อการบริหารหรือการจัดการขององค์การ ดังนี้ 
  (1) การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่สมาชิกทุกคนของ
องค์การล้วนมุ่งหวัง (2) การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ จะสามารถรองรับพฤติกรรมที่
หลากหลายของบุคคลในองค์การได้อย่างกว้างขวางและท าให้เกิดการยอมรับร่วมกันได้ (3) การมีส่วนร่วม
สามารถใช้เป็นกลไกหลักในการบริหารงานซึ่งเป็นผลดีต่อการด าเนินการในเชิงการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเชิง
วิวัฒนาการ เพ่ือสร้างความคิดใหม่ๆด้วยการเปิดกว้าง ท าให้เกิดการระดมความคิด หรือการระดมสมอง ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การตัดสินใจได้  (4) การมีส่วนร่วมยังสามารถช่วยลดช่องว่างของระบบการสื่อสารภายใน
องค์การและช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การหรือระหว่างบุคคลได้ด้วย  
 การมีส่วนร่วม (Participation) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อสังคม ประเทศชาติ และในการพัฒนา
คุณภาพขององค์การ การมีส่วนร่วมไม่ว่าในระดับใด ควรจะต้องเกิดจากความเต็มใจหรือความสมัครใจของทุก
ผ่าย และทุกคนควรจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วม ยังจะช่วยลดความขัดแย้ง ท า
ให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ท าให้มีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของมากขึ้น และช่วยท าให้การพัฒนาที่ เกิดความ
ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

จากผลการวิจัยเรื่อง  “กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  ควำมผูกพันต่อองค์กำรที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน”   มีข้อค้นพบว่า โดยภาพรวม พนักงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.59 (คะแนนเต็ม 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานอย่างสม่ าเสมอมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด คือ 3.00 ถัดมา คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ภายในหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือ 2.61 เป็นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนการร่วมรับผลประโยชน์ขององค์การพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.18  ซึ่งด้านนี้อยู่ในระดับน้อยและน้อยกว่าอีกสองด้านที่ได้ท าการส ารวจจากการวิจัยในครั้งนี้  

จากการทดสอบสมมติฐานแรกซึ่งก าหนดไว้ว่า “กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจกำร กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ และกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน”  ผลการวิเคราะห์สถิติ พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มี
ความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือ ค่า r ( Pearson Correlation’s r ) เท่ากับ 0.4065 
หมายถึง การมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อระดับการมีส่วนร่วมมี
ค่ามากข้ึน ปริมาณความส าเร็จในการปฏิบัติงานก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

529 
 

ตำรำงที่ 1:  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการท างานกับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
n 

ระดับความสัมพันธ์ 

0.4065 
0.000** 

157 
ต่ า 

* * Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
เมื่อท าการวิเคราะห์การเชิงถดถอยพหุคูณแบบป้อนตัวแปรทุกตัวเข้าไปพร้อมกัน หรือ แบบ “Enter”     

( Multiple Linear Regression  Analysis - Enter ) ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสองชุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การท างานและความผูกพันต่อองค์การ กับตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  จากผลการวิเคราะห์
สมการเชิงถดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ของค่านัยส าคัญ หรือ ค่า  Sig. เท่ากับ 0.000 เมื่อท าการเปรียบเทียบ
กับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05)  แสดงว่ามีตัวแปรอิสระ  อย่างน้อย 1 ตัวส่งผล
ต่อตัวแปรตาม  ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระท้ังสองตัว คือ ระดับการมีส่วนร่วมในการท างานและระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
หรือ ค่า R Square  มีค่าเท่ากับ  0.430 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระ ทั้งระดับการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  และระดับความผูกพันต่อองค์การ  มีความสัมพันธ์กับและส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน และสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ร้อยละ 43  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ความถดถอย หรือ ค่า Beta  พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การ  (Beta = 0.598)  เป็นไปในทิศทางบวก
และส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   ส่วนการมีส่วนร่วม
ในการท างาน ( Beta = 0.102 ) ไม่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2:  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่างการมีส่วน

ร่วมในการท างาน และ ความผูกพันต่อองค์การ กับ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัย 
 
B 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

Std. Error Beta 
Constant 1.443 0.149  9.678 0.000 
การมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

0.055 0.038 0.102 1.447 0.150 

ความผูกพันต่อองค์การ 0.461 0.054 0.598 8.467 0.000* 

R = 0.656, R Square = 0.430, Adjusted R Square =.423 
Std.Error of the Estimate = 0.26359   F =58.185, Sig = 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
3.ควำมผูกพันที่พนักงำนมีต่อองค์กำร (Employee Engagement) 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร  หมายถึง  ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ  โดยแสดงพฤติกรรมว่ามี
ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายใช้ความพยายาม อย่างเต็ม
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ความสามารถ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ และระดมทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์องค์การ และมุ่งมั่นจะคงอยู่
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ผ่านการรับรู้ การแสดงความรู้สึก และการแสดงพฤติกรรม  

ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินกิจการขององค์การ หากองค์การใดมี
บุคลากรซึ่งมีความผูกพันต่อองค์การสูง ย่อมช่วยน าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าองค์การที่บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์การน้อย 
 นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความผูกพันที่มีต่อองค์การมีหลายแนว เช่น สเตียร์และพอร์เตอร์  (Steers 
and Porter, 1983 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) พบว่า การที่พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การ สามารถกลายมาเป็นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจว่าจะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์การหรือไม่ โดยที่
ความผูกพันต่อองค์การ จะเน้นไปยังขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเป้าหมาย
ขององค์การ โดยทั้งสองพบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับ
องคก์ารในระดับสูงด้วย และในทางกลับกัน พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า จะน ามาซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานในระดับต่ า  และยังมีความโน้มเอียงท่ีจะถอยห่างจากองค์การ เช่น มักจะมีการขาดงานและในระยะ
ยาวอาจจะตามมาด้วยการลาออกจากงาน 
 กัปแมน (Gubman, 1998 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) ได้ให้ความหมายของ 
ความผูกพันต่อองค์การว่า คือ การทุ่มเทพลังกาย พลังใจอย่างเต็มที่ และจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในการทุ่มเทท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งพลังกาย พลังใจเหล่านี้ จะแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การท างานอย่างสร้างสรรค์
และค านึงถึงคุณค่า การท างานเกินกว่าความคาดหมาย (Beyond expectation) ทั้งของลูกค้าและองค์การ  

โดยที่สเตียร์และพอร์ เตอร์  ( Porter and Steers, 1983 อ้างใน  เติมศักดิ์  สุวรรณศักดิ์  และ
คณะ.2563)) กล่าวว่า ผลที่เกิดจากความผูกพันองค์การของพนักงานซึ่งมีระดับความผูกพันต่อองค์การสูง จะ
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ใน 4 ด้าน ดังนี้  (1) ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ( Job performance 
efficiency) (2) ระยะเวลาในการคงอยู่กับองค์การ (Tenure with the organization) (3) อัตราการขาดงาน
ในระดับต่ า (Lower employee absenteeism rate) และ (4) อัตราการลาออกจากงานในระดับต่ า (Lower 
turnover rate) 
 ส าหรับนักวิชาการอีกสองคน คือ เมเยอร์และอัลเลน (Meyer and Allen, 1993 อ้างใน เติมศักดิ์ 
สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) ได้อธิบาย ความผูกพันองค์การไว้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความผูกพัน
องค์การด้านความรู้สึก (2) ความผูกพันองค์การด้านความต่อเนื่องและ (3) ความผูกพันองค์การด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม  

ความผูกพันองค์การทั้งสามลักษณะ ล้วนมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับการลาออกจากงาน แต่ความ
ผูกพันทั้ง 3 ลักษณะ มีความแตกต่างในรายละเอียดของพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก และความผูกพันองค์การที่เกิดจากบรรทัดฐานทาง
สังคม นักวิชาการทั้งสองพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน และความเป็นสมาชิกของ
องค์การ แต่ส าหรับความผูกพันองค์การที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม จะมีระดับของความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับที่น้อยกว่าความผูกพันองค์การด้านความต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันอีก
ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์การจึงควรใส่ใจในการรักษาพนักงานเอาไว้โดยการท าให้ความผูกพันที่มีต่อองค์การของ
พวกเขาสูงขึ้น โดยพิจารณาถึงลักษณะของความผูกพันต่อองค์การที่พวกเขามีอย่างเหมาะสม 
 ทาวเวอร์ เพอร์ริน (Tower Perrin, 2003 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) กล่าวว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การมี 2 ปัจจัยหลักๆ คือ (1) ปัจจัยทางด้านเหตุผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ (2) ปัจจัยทางด้านอารมณ์ เกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนบุคคล แรง
บันดาลใจและความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
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  ฮีวิตกับเพ่ือนๆ (Hewitt Associates, 2004 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) ได้
เสนอถึงตัวแบบความผูกพันที่มีต่อองค์การ ดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน
องค์การมี 6 ปัจจัย คือ (1) บุคคล (People) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและเพ่ือนร่วมงาน (2) งาน/
คุณค่า (Work/Value) ได้แก่ แรงจูงใจภายใน ทรัพยากรในการ (3) โอกาสที่ได้รับ (Opportunities) ได้แก่ 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ (4) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ได้แก่ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัว (5) กระบวนการ (Procedures) ได้แก่ หลักการปฏิบัติงาน และ (6) รางวัลโดยรวม (Total Rewards) 
ได้แก่ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล  

 
 
ภาพที่ 1:  ตัวแบบความผูกพันในองค์การ (ที่มา: Hewitt Associates, 2004 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ 
และคณะ.2563). 

ต่อมาในปี 2011 Hewitt Associates ก็ได้ท าการพัฒนาปรับปรุงตัวแบบความผูกพันที่มีต่อองค์การ
ใหม่ตามภาพที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานจ านวน 6.7 ล้านคน จาก 2,900 
องค์การทั่วโลก โดยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การมีอยู่ 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) แนวปฏิบัติของ
องค์การ (Company Practices) คือ สิ่งที่องค์การด าเนินงานอยู่ในขณะนั้นและในอนาคต (2) ลักษณะงาน 
(Work Characteristics) คือ หน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย  ( 3 )  สิ่ ง ต อ บ แ ท น
โดยรวม (Total Rewards) คือ สิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์การ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินเพ่ือตอบแทน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงาน (4) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) คือ ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งต่างๆ ที่
พนักงานสามารถรับรู้ ได้ในชีวิตของพวกเขา (5) โอกาสที่ได้รับ (Opportunities) คือ โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถขณะที่เป็นสมาชิกขององค์การ และ (6) 
บุคลากร (People) คือ ผู้ร่วมงาน ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้น า รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนหรือสมาชิกของ
องค์การ  
 ทั้งหกปัจจัยจะเป็นทั้งพาหนะหรือตัวน าพาขับเคลื่อน (Drivers) และเครื่องสะท้อนการรับรู้ของ
พนักงาน (Employee Perception) ที่จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ซึ่ งเป็น
พฤติกรรม (Behaviors) ที่พนักงานแสดงออกในสามลักษณะตามภาพที่ 2  ไดแ้ก่  (1) การกล่าวถึงองค์การใน
แง่ดีและเชิงบวก (SAY) (2) การคงอยู่ในการเป็นสามาชิกขององค์การ (STAY) และ (3) การอุทิศตนและทุ่มเท
ให้กับการท างาน (STRIVE) 
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ภำพที่ 2: ตัวแบบความผูกพันใน (ที่มา:  Hewitt Associate, 2011 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และ
คณะ.2563). 
 จากผลการวิจัย พบว่าพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับความผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้ ดังต่อไปนี้  (1) การมีความพร้อมที่จะ
เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานให้กับองค์การ  (2) การได้ท างานที่ความ
หลากหลายและท้าทาย  (3) การเป็นองค์การที่มีชื่อเสียงและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่ง
นี้  (4) การมีความเข้าใจในงานที่ท าเป็นอย่างดี  (5) การมีความสามารถก าหนดงาน ขั้นตอน วิธีการท างานได้
อย่างชัดเจน  (6) การมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ (7) การมีคุณภาพชีวิตในการท างานและคุณภาพ
ชีวิตส่วนตัวที่ดี  (8) การที่องค์การแห่งนี้สามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม และ (9) การเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้องค์การเกิดความก้าวหน้า 

นอกจากนี้ จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ของงานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ว่า “ความผูกพันต่อองค์การ 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน” เมื่อท าการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation r) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อองค์การ กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation r) เท่ากับ 0.6501 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น  ปริมาณระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานจะเพ่ิมมากข้ึนในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3:  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ควำมผูกพันต่อองค์กำร ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
n 

ระดับความสัมพันธ์ 

0.6501 
0.000** 

157 
ปานกลาง 

* * Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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4. กำรรับรู้ถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน (Achievement Perception) 
กำรรับรู้ถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน  หมายถึง  การที่พนักงานผู้ซึ่งได้รับมอบหมายงานหรือ

กิจกรรมแล้วสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน เกิด
ประสิทธิผล หรือบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ สามารถผลักดันและเสริมสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์การ
สมรรถนะสูงและมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระยะยาว 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในการวิจัยนี้ วัดจาก 4 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (2) ประสิทธิผลขององค์การ (3) การเป็นองค์การสรรถนะสูง และ (4) การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้  

ตัวแปร “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึง ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ปรากฏตามมาตรฐาน
หรือเป้าหมาย  “ประสิทธิผล”(Effectiveness) หมายถึง ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานในล าดับหรือขั้นตอน
สุดท้าย กล่าวคือ  ประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน การท าอย่างถูกวิธี (Doing things right) ส่วนประสิทธิผล 
หมายถึง การท าในสิ่งที่ควรท าหรือการท าถูกต้องตามภารกิจ (Doing the right things) ส าหรับการเป็น
องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ผู้บริหารของทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ 
เอกชนต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เนื่องจากองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงจะเป็นรากฐานส าคัญในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถก้าว
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และ
เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันและสถานการณ์พลิกผันต่างๆได้  
           จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าว ในส่วนของค าถาม
เกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  ประสิทธิผลขององค์การ  การเป็นองค์การสมรรถนะสูง และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตาราง ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 4:  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 
 

ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(S.D.) 

ระดับ 
ควำมคิดเห็น 

ด้านประสิทธิภาพขององค์การ 2.98 0.44 มาก 
ด้านประสิทธิผลขององค์การ 3.05 0.37 มาก 
ด้านการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 2.99 0.49 มาก 
ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3.06 0.42 มาก 

รวม 3.03 0.35 มำก 
 
 จากตารางที่ 4  พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยที่ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.06) รองลงมาด้วยด้านประสิทธิผลของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ส่วนด้านประสิทธิผลขององค์การ และด้านประสิทธิภาพขององค์การ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 และ 2.98 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 2 ดังที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส่วนการมีส่วนร่วมในการท างาน ไม่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ควรต้องน าเอาตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาทดสอบเพ่ิม เพ่ือสร้างข้อค้นพบใหม่ๆ
และหาค าอธิบายในประเด็นดังกล่าว 

5.กำรรับรู้ถึงกำรสนับสนุนขององค์กำร (Perceived Organization Support) 
กำรรับรู้ถึงกำรสนับสนุนขององค์กำร (Perceived Organization Support)  หมายถึง การที่

พนักงานมีความเชื่อว่า องค์การให้ความส าคัญกับความทุ่มเท และใส่ใจเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข รวมถึงการเติม
เต็มความต้องการตามสถานะทางสังคมของสมาชิกขององค์การแต่ละบุคคล (The degree to which 
employees believe that their organization values their contributions and cares about their 
well-being and fulfills socioemotional needs. (Wikipedia สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2563)  

ทฤษฎีว่าด้วยการสนับสนุนจากองค์การ (Organizational Support Theory) จากบทความเรื่อง 
“Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support 
Theory” โดย James N.Kurtesis แห่ง George Mason University and Society of Human Resource 
Management และคณะ (2015) กล่าวว่า ทฤษฎีนี้เสนอว่า พนักงานจะท าการสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับการรับรู้
ถึงการสนับสนุนจากองค์การด้วยตัวของเขาเอง โดยเกิดจากสิ่งที่ตนรับรู้ว่าองค์การได้ให้การยอมรับในคุณค่า
ของความทุ่มเท และใส่ใจหรือให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเขามากน้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าการรับรู้
ถึงการสนับสนุนจากองค์การ หรือ “Perceived Organizational Support: POS) ทั้งนี้ ผู้เขียนและคณะ ได้
ก าหนดสมมติฐานและท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เรียกว่า   “Meta-Analytic Evaluation” หรือ การ
วิเคราะห์ประเมินอย่างรอบด้านและลุ่มลึกโดยใช้ผลลัพธ์การศึกษาด้วยข้อมูลขนาดใหญ่จ านวนมากถึง 558 
ชิ้นงาน (Studies) 

สมมติฐานที่ก าหนดไว้ทุกข้อ มีความเก่ียวข้องและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของตัวแปรหลักๆ 3 ชุด ได้แก่ (1) 
การแลกเปลี่ยนกันในเชิงสังคม (Social exchange) (2) คุณลักษณะภายในและเฉพาะตน (Attribution) และ 
(3) การพัฒนาตนเอง (Self-enhancement)  

ด้วยการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ หรือ “Perceived Organizational Support: POS) มีตัว
แปรที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ภาวะผู้น า (Leadership) (2) บริบททั้งของพนักงานและขององค์การ 
(Employee-Organization Context) (3) วิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Practices) และ (4) เงื่อนไขการท างาน (Work Condition) โดยทั้งสี่ตัวแปรจะเป็นตัวก าหนด หรือตัวแปรมา
ก่อนการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ (Antecedents) เมื่อท าการวิเคราะห์หาอิทธิพลหรือความสัมพันธ์
กับผลที่ เกิดขึ้น  หรือ “Consequences” ของการรับรู้ ถึ งการสนับสนุนจากองค์การ (Perceived 
Organizational Support: POS) จะพบว่าเกิดการรับรู้ของพนักงานใน 3 สิ่ง ได้แก่ (1) ทัศนคติหรือการมอง
ภาพที่มีต่อองค์การและงานของตัวพนักงาน (Employee’s orientation toward the organization and 
work) (2) ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee performance) และ (3) ความอยู่ดีมีสุขหรือสุขภาวะ
ของพนักงาน (Well-being) 

จากบทความของ James N.Kurtesis และคณะ (2015) พบว่า ทฤษฎีว่าด้วยการสนับสนุนจาก
องค์การ  (Organizational Support Theory) มีผู้ให้ความสนใจศึกษาประเด็นของการรับรู้ถึงการสนับสนุน
จากองค์การ (Perceived Organizational Support: POS) เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และส่งผลให้
การศึกษาและการสร้างแนวปฏิบัติในการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์หันมาให้ความส าคัญ
กับการแลกเปลี่ยนในเชิงสังคมและสัมพันธภาพ (Social exchange relationship) มากกว่าการแลกเปลี่ยน
กันในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic exchange) และยังพบว่า POS มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแลกเปลี่ยน
ในเชิงสังคมและสัมพันธภาพ และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการแลกเปลี่ยนกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ยิ่ง
พนักงานมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ พนักงานก็จะยิ่งมีความจงรักภักดีและไว้ใจในองค์การ และ
พร้อมที่จะเสี่ยงเพ่ือองค์การโดยปราศจากความกลัว (High-POS employees also expressed more trust 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perceived_organizational_support
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in the organization, believing that risks can be taken on the organization’s behalf without fear 
of being exploited)  
6.บทสรุป (Conclusion) 

 ผลการศึกษาจากทั้งสองแหล่งความรู้ ได้ข้อค้นพบจากบทความชิ้นแรกว่าการรับรู้ของ
พนักงานต่อการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแลกเปลี่ยนในเชิงสังคมและสัมพันธภาพ 
และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการแลกเปลี่ยนกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนในเชิงสังคมและ
สัมพันธภาพมีความส าคัญต่อการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจที่พนักงานมีต่อองค์การและสร้างผลงานได้มากกว่า
การแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ยิ่งพนักงานมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การมากเท่าใด พนักงานก็
จะยิ่งมีความจงรักภักดีและไว้ใจในองค์การ และพร้อมที่จะเสี่ยงเพ่ือองค์การโดยปราศจากความกลัวมากยิ่งขึ้น
เท่านั้น ส าหรับบทความและงานวิจัยชิ้นที่สอง ได้ข้อค้นพบส าคัญว่า ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส่วนการมีส่วนร่วมในการท างาน ไม่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ด้วยเหตุนี้ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ 
และความส าเร็จทั้งระดับบุคคลและของหน่วยงาน ล้วนเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง ในการท าให้การบรรลุ
เป้าหมายของการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการส่งมอบบริการสาธารณะที่ดี
และตรงกับความต้องการมากที่สุดให้กับประชาชนและผู้คนทั้งสังคมได้ แม้ว่าทั้งสามแนวคิดข้างต้น จะได้มีการ
น ามาทดสอบหาค่าความสัมพันธ์และการส่งผลต่อกันด้วยการท าวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ ค าตอบและข้อ
ค้นพบในงานวิจัยแต่ละชิ้นยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด บทความนี้น าเสนอตัวแปรชุดใหม่ๆ โดยน าเสนอทฤษฎีว่าด้วย
การสนับสนุนจากองค์การ  (Organizational Support Theory) ซึ่งมีตัวแปรอีกหลายชุด เช่น การรับรู้ถึงการ
สนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support: POS) เพ่ือต้องการเปิดพ้ืนที่และขยายมุมมอง
ของนักรัฐประศาสนศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย ให้หันมาสนใจและร่วมกันศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในสังคมประเทศ รวมทั้งบุคลากรในองค์การได้ตลอดเวลาอย่าง
ยั่งยืน 
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ข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นความถูกต้องและเป็น
ธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะเห็นได้ว่าจากการประกาศเจตจ านงสุจริตดังกล่าว กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้น าหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเข้ามาใช้ในการท างานเพ่ือลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เน้นเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมมา
บริหารจัดการ  
           การศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ของความโปร่งใสกับผลการด าเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ระดับการใช้หลักความโปร่งใสและระดับผลการด าเนินงาน รวมถึง
ความสัมพันธ์ของการใช้หลักการดังกล่าวกับผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วย 
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาโดยใช้ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความ
สมบูรณ์และถูกต้อง ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) และ การเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มประชากร คือ บุคลากรของกรมฯ 
และ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลางไม่รวมส่วนภูมิภาค ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง 
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ระบบกำรออมและกำรท ำงำนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำข้ำรำชกำรครู ในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

 
นายนิติพัฒน์  ถิรธนกุล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
nitipatqooco@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 ในการศึกษาวิจัย “ เรื่องระบบการออมและการท างานเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา

ข้าราชการครู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงจ านวนเงินออม รูปแบบการออม 
จุดมุ่งหมายในการออม ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการครู       
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจน เปรียบเทียบพฤติกรรมการออม ก่อนและหลังการปรับขึ้นเงินเดือน เพ่ือใช้
ในการเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในเชิง
ปริมาณ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research method) ด้วยแบบสอบถาม                            
(Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติขั้นพ้ืนฐานและการ ทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ใช้การ
วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression) จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ หนี้สิน อายุราชการ สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกได้ 6 กลุ่มเขตดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก  กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จ านวน 400 ตัวอย่าง เป็น
เครื่องมือวิจัย  

โดยมุ่งหวังจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือทราบถึงรูปแบบและพฤติกรรมการออม ก่อนและ
หลังการปรับขึ้นเงินเดือน การวางแผนครอบครัวเพ่ือไม่ให้มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากจนเกินไป เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมต่อการเกษียณอายุของข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือให้ภาครัฐเตรียม
ความพร้อมในการออกนโยบายเกี่ยวกับข้าราชการครู หามาตรการในการกระตุ้นการออม ให้เพ่ิมขึ้นโดย
อาจจะ เพ่ิมสิทธิประโยชน์จากการออมให้เพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือจูงใจ ให้ ประชากรกลุ่มนี้มีความต้องการออมมากขึ้น
หรือสถาบันการเงินควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังเกษียณ 
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กำรยกระดับกำรด ำเนินงำนของกองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืนในยุคกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน (Disruption) 

 
สุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Email address: warm.suvisit@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
ปัจจุบันได้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมาก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการเข้าสู่ยุค การ

เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน หรือ Disruption ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเกมทางธุรกิจของภาคเอกชนเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชน ในขณะที่ระบบยังขาดการตระหนัก
ถึง ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับการพัฒนาภาคการเกษตรของโลก เกิดกระแสการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDGs) ที่กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนจะต้องเป็นหัวใจส าคัญในการสนับสนุนนโยบายการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์  ปัญหา 
และอุปสรรค เพ่ือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเลือกกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นพ้ืนที่
กลุ่มตัวอย่างและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2) 
กลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน/อุตสาหกรรมเกษตร และ 3) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ เพ่ือใชเป็นแนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพองคการและสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน  
(Disruption)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประสิทธิภาพองค์การ 
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กลุ่มกำรคลังสำธำรณะและบริหำรรัฐกิจ 
 

กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจำกกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษำชุมชนแพริมน้ ำน่ำน ต ำบลในเมือง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ไพลิน เตชะเต่ย และคณะ113 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
Email address: Ploy555375@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพริมน้ าน่าน ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนแพ
ริมน้ าน่าน และ 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายชุมชนแพริมน้ าน่าน เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ร่วมกับบริบทวิถีชีวิตชุมชนชาวแพริมน้ าน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงนโยบายการจัดการแพริมน้ า
น่านหรือการปรับภูมิทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ  โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์การและวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต กลุ่มชาวแพที่ยังอยู่เรือนแพเช่นเดิมไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใดๆ ในขณะกลุ่มคนที่ย้ายขึ้นมาบนฝั่ง ณ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวั ด
พิษณุโลก มีความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทั้งด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นไปในทางลบมากกว่าเดิม 
ส าหรับผลกระทบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง ได้รับผลกระทบในเชิงบวก คือ ไม่
ต้องระวังกับภัยธรรมชาติ น้ าขึ้น-น้ าลง ในขณะที่ผลกระทบในทางลบ ได้แก่ การประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลง
ไปมี ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการด ารงชีวิต การไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการ
คมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวกสบายเช่นเดิม 2) ชาวแพริมน้ าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวก 
คือ ความอัดในการอยู่อาศัยน้อยลง ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบ คือ การประกอบอาชีพซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยการพึ่งพาธรรมชาติ เช่น การประมง ท าได้ยากข้ึน เนื่องจากประสบกับภาวะภัยธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ :  ชุมชนแพ, แพริมน้ าน่าน, การย้ายถิ่น 
Changes and Impacts from Migration: A Case Study of Raft Rim Nam Nan Community,  

Nai Mueang Subdistrict, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 
 

                                                           
113 ชนิดาภา ชลอวงษ์ สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Email: 
chanidapha.jr@gmail.com 
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Pailin Techaioel et al. 114 
Pibulsongkram Rajabhat University 

Email address: Ploy555375@hotmail.com 
 

ABSTRACT 
 

Changes and impacts from migration: A case study of Raft Rim Nam Nan Community, 
Nai Mueang Subdistrict, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok its objectives are 1) to study 
the lifestyle changes of the raft community, and 2) to study the impacts of the raft community. 
Is a study of analysis together with the context of the way of life of the raft Rim Nam Nan 
Community from the past to the present. Including the raft Rim Nam Nan management policy 
or landscape adjustment and concepts of impact. This research is a qualitative research. Data 
were collected through interviews, descriptive analysis. 

The study found that Changes in lifestyle. The raft community that remained in the 
houseboat were still not changed in any way of life, while the people who moved up to the 
bank at Aranyik Subdistrict, Muang District, Phitsanulok there are changes in the way of life, 
both professionally, economically and socially , which is more negative. For the impact, 
divided into 2 groups which are 1) the raft that relocated to the shore has been positively 
affected, do not be careful with natural disasters Tide-tide. While the negative impact is that 
the occupation has changed, the rising cost of living, not receiving proper care from 
government agencies including inconvenient transportation as before. 2) Residents of the raft 
that are still living in the same area have been affected both positively, which is less 
compression in living. While the negative impact is the occupation which relies on nature, 
such as a fishing career that is more difficult because suffered from natural disasters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword:  Raft community, Raft Rim Nam Nan, Migration 
                                                           
114 Chanidapha Chalorwong. Political Science, College of Local Management and Development, Pibulsongkram Rajabhat 
University. Email: chanidapha.jr@gmail.com 
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1. ที่มำและควำมส ำคัญ 
เรือนแพเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้ าน่าน ในเขต

อ าเภอเมือง จะมีเรือนแพตั้งเรียงรายไปตามล าน้ าที่ใสสะอาด ซึ่งไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ชีวิตชาวแพเป็นที่
เรียบง่าย และรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพิษณุโลกไว้ได้มากกว่าคนในเมือง ชาวแพที่อาศัยอยู่ในเรือนแพ
เป็นคนขยันขันแข็งมาก บนแนวลาดสองฝั่งแม่น้ าจะปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกนานาชนิด เช่น มันแกว 
ข้าวโพด มะเขือ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกกุหลาบเป็นต้น โดยปลูกเป็นแนวไปตั้งแต่ชายฝั่งที่จดกับแม่น้ าขึ้นไป จน
จดขอบถนนเป็นทิวแถวเพ่ือช่วยค่าครองชีพ นอกเหนือจากอาชีพกรรมกร รับจ้าง จับปลา ค้าขาย รับ
ข้าราชการ ฯลฯ (พวงทอง สุดประเสริฐ) 
            ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นเมืองโบราณที่มีอายุก่อนกรุงสุโขทัย เมืองพิษณุโลกจึงมีความส าคัญทั้ง
ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยโบราณมา
จนถึงปัจจุบัน เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีแม่น้ าน่านไหลผ่านกลางเมืองพิษณุโลก แม่น้ าน่านจึงเป็นเสมือนเส้น
เลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองพิษณุโลกให้มีชีวิตที่สุขสงบ และสมบูรณ์พูนสุข ในอดีตเมืองพิษณุโลกมีการ
ติดต่อถึงกันได้ทั้งทางบกและทางน้ า โดยเฉพาะทางน้ าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย และขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ การคมนาคมทางน้ าโดยเฉพาะแม่น้ าน่านนี้ได้ก่อให้เกิดชุมชนริม
แม่น้ าเพ่ือการอยู่อาศัย การติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และขนส่งผู้คนขึ้นที่ชุมชนริมน้ าน่าน เริ่มต้นจาก
บริเวณบริเวณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีถึงบริเวณวัดท่ามะปราง เมื่อมีการค้าขายทางน้ ามาก ริมฝั่งแม่น้ า ก็
กลายเป็นสถานีที่จอดพักของเรือและแพไม้สัก ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาให้เป็นเรือนแพจอดอยู่สองริมฝั่งของ
แม่น้ าน่าน  ตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปถึงบริเวณวัดจันทร์ตะวันออก ในปัจจุบันเรือน
แพได้กลายเป็นสัญญาลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองพิษณุโลกไปแล้ว เพราะจังหวัดพิษณุโลกมีค าขวัญประจ า
จังหวัดวรรคหนึ่งว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพนี้สันนิษฐานว่ามีการก่อตั้งขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.
2400 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการตั้งชุมชนเรือนแพอยู่ริมสองฝั่งน่านทั้งสองฝั่งแม่น้ าน่านแล้ว ตั้งแต่ประมาณปี 
พ.ศ.2400 นับถึงปัจจุบันมีอายุ ประมาณ 150 ปี แล้วชุมชนเรือนแพพิษณุโลกจึงเป็นชุมชนโบราณชุมชน
หนึ่งในเรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก โดยเรือนยนต์พระที่นั่ง  ได้เสด็จมานมัสการปิดทองพระพุทธชินราช  จัด
มหรสพมโภชและเสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจ าลอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2444 (หาญชัย สงวนให้ : 2541) 
 ชุมชนเรือนแพ จากการศึกษา  เรื่องชุมชนชาวแพพิษณุโลก ของสุพจน์พฤกษะวัน และคณะ (2525 : 
147) พบว่ามีเรือนแพ 275 หลังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าน่านตะวันออก 157 หลัง อยู่ริมฝั่งแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตก 
118 หลัง จ าแนกเป็นแพที่อยู่อาศัย 265 หลัง แพอาหาร 7 หลัง และแพของส่วนราชการ 3 หลัง มี
ประชากรที่อาศัยหรือมาใช้บริการเรือนแพประมาณ 1,000 คน ถึง 1,500 คน มีทั้งประชากรที่เป็นชาวเมือง
พิษณุโลก และประชากรที่ได้อพยพจากที่อ่ืน เรือนแพพิษณุโลกมีทั้งเรือนแพที่อาศัย ร้านอาหาร แพดับเพลิง 
และแพสูบน้ าของเทศบาล ของเทศบาลเมืองพิษณุโลก ชุมชนเรือนแพเดิมเป็นชุมชนบุกรุกเข้ามาท าการปลูก
สร้างอาคารในแม่น้ าซึ่งเป็นที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในปัจจุบันเรือนแพที่ เลขที่เหมือนบ้านเรือน 
โดยเจ้าของเรือนแพจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตการปลูกสร้างและขอเลขที่เรือนแพ จากเทศบาลพิษณุโลก และ
เสียค่าเช่าที่จอดแพจากกรมเจ้าฟ้าท่าเป็นประจ าทุกปีชุมชนเรือนแพพิษณุโลก เป็นชุมชนที่กระจายไปตาม
ความยาวของแม่น้ าน่าน จากบริเวณหน้าวัดอุทยานน้อย (วัดน้อย) ถึงวัดจันทร์ตะวันออก ยาวประมาณ 3 
กิโลเมตร ชุมชนเรือนแพไม่มีศูนย์กลางชองชุมชน  ชุมชนเรือนแพจึงไม่ใช่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเหมือน
ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีวัด โรงเรียนหรือสถานที่ราชการเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
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            การเกิดชุมชนเรือนแพขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกนั้น น่าจะมาจากสาเหตุใหญ่ ๆ มีการค้าขายและมีการ
คมนาคมติดต่อกันทางน้ า โดยอาศัยแม่น้ าน่านเป็นเส้นทางคมนานคมการค้า มีการจอดเรือข้าว  และจอดแพ
ไม้สักค้างคืนที่เมืองพิษณุโลก เพราะพิษณุโลกเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองอุตรดิตถ์ และเมืองนครสวรรค์ 
ต่อมาจึงมีการสร้างเรือนแพขึ้นเป็นที่พักอาศัย เมื่อการลดเส้นทางการคมนาคมทางน้ าลง จึงมีการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนเรือนแพขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ าน่าน พ้ืนที่หรือที่ดินในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลกมีน้อย เมื่อมีแม่น้ าน่าน
ไหลผ่านกลางเมืองท าให้ที่ดินที่มีน้อยอยู่แล้ว มีราคาสูงขึ้นท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งมีฐานะค่อนข้างจะ
ยากจน ไม่สามารถซื้อที่ดินเพ่ือปลูกสร้างบ้านเรือนได้ จึงต้องสร้างเป็นเรือนแพขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ าน่านทั้งสองฝั่ง
แม่น้ าน่าน เรือนแพมีที่ตั้งอยู่ใกล้ความเจริญ  เพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง ใกล้ตลาด และสถานที่ราชการ โรงเรียน 
วิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน สถานบริการ ท่าเรือ สถานีรถยนต์ และสถานีรถไฟ ท าให้การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ 
ท าได้อย่างสะดวกสบาย จึงมีประชาชนนิยมอยู่เรือนแพมาก การสร้างเรือนแพท าได้ง่ายโดยขออนุญาตสร้าง
เรือนแพจากเทศบาลพิษณุโลกและขอช าระค่าเช่าที่จอดเรือนแพจากกรมเจ้าท่าเป็นรายปี จากนั้นเทศบาล
พิษณุโลกจะออกเลขที่เรือนแพให้เหมือนเลขที่บ้าน เรือนแพสามารถขอใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ได้
เหมือนบ้านเรือนโดยทั่วไป ( หาญชัย สงวนให้ : 2541 ) 
            จากการที่เมืองพิษณุโลก มีชุมชนชาวเรือนแพถึง 275 หลังมีทั้งเป็นเรือนแพที่อยู่อาศัย เรือนแพ
ร้านค้า เรือนแพสูบน้ า และเรือนแพดับเพลิง และมีประชาชนอยู่อาศัยหรือใช้บริการเรือนแพประมาณ 
1,000-1500 คน ถ้ามองตามสภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพโดยทั่ว ๆ ไปจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความแปลก
ประหลาด แตกต่างไปจากบ้านเรือนโดยทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มาจาก
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาของชุมชนชาวเรือนแพ คือ เรือนแพได้ส่งผล
กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ าน่านโดยก่อให้เกิดมลภาวะ ความสกปรก รกรุงรัง น้ าเสีย เพราะเรือน
แพไม่มีห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ชาวแพจึงขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ อาบน้ า ซักเสื้อผ้า และล้างถ้วย
ชามทิ้งน้ าเสีย และขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงแม่น้ าน่าน ท าให้แม่น้ าน่านสกปรก คุณภาพน้ าเสียหายมาก ไม่
เหมาะสมที่จะน าน้ าในแม่น้ าน่านมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้โดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งซ่องสุม
ของอาชญากรและยาเสพติ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมมาก 
            ชุมชนเรือนแพโดยทั่วไปยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญขึ้นตามสภาพของบ้านเมืองแต่อย่างใด             
ดังจะเห็นว่าชุมชนชาวแพไม่มีทางเดินที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีที่ว่างสาธารณะที่จะให้ประชาชนชาวแพหรือเด็ กได้
เล่นกีฬาหรือพักผ่อน หรือประกอบกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีระบบขจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสียที่ได้มาตรฐานท าให้
แม่น้ าน่านสกปรก และเกิดการเน่าเสีย และไม่มีการบริการด้านสาธารณูปโภคที่จ าเป็น คือ น้ าประปาที่ทั่วถึง
ทุกเรือนแพ ต้องใช้น้ าในแม่น้ าอุปโภคและบริโภคไปตามสภาพ เมื่อคราวไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เมืองพิษณุโลก เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2500 นั้นเรือนแพไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ครั้งนั้น เนื่องจากเมื่อเกิดไฟไหม้
ชาวเรือนแพพากันลากจูงเรือนแพไปไว้ฝั่งแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตกจึงรอดพ้นจากอัคคีภัยในคราวนั้นไปได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายที่จะควบคุมการก่อสร้างเรือนแพขึ้นใหม่ และได้มีโครงการที่จะย้ายชุมชน
เรือนแพพิษณุโลก จากริมฝั่งแม่น้ าน่านไปตั้งเป็นชุมชนใหม่ที่บ้านโคกช้าง เพ่ือลดปัญหาสังคมและเพ่ือ
เตรียมการพัฒนาสภาวะแวดล้อม และทัศนียภาพของแม่น้ าน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ
พัฒนาคุณภาพของน้ าในแม่น้ าน่านให้ดีขึ้นมีความสะอาดเหมาะสมที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย  
           จากที่มาและความส าคัญ คณะผู้วิจัยสนใจสาเหตุของการย้ายชุมชนแพริมน้ าน่าน เนื่องจากเล็งเห็นว่า
แพริมน้ าน่านแต่เดิมถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีแพริมน้ าน่านได้สูญ
หายไป เหลือเพียงแค่แพร้านอาหารบางส่วน จึงสนใจศึกษาปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
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ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวแพ และผลกระทบจากการย้ายที่อยู่อาศัยของชาวแพริมน้ าน่าน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ได้รับทราบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
โดยหวังให้ทุกภาคส่วนน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
           1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของชุมชนแพริมน้ าน่าน   
           2. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายชุมชนแพริมน้ าน่าน 
3. ขอบเขตของงำนวิจัย 
           ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาค้นคว้าโดยมีขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลกและขอบเขตด้านเนื้อหาที่มุ่งศึกษาสาเหตุการย้ายที่อยู่อาศัยของชุมชนแพริมน้ า ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชนแพริมน้ าตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน จากค าบอกเล่าของชาวแพและคนภายในชุมชน รวมทั้ง
การศึกษาปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการย้ายชุมชนแพริมน้ าน่าน ตลอดจนผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการย้ายถิ่นไปยังพ้ืนที่ใหม่ มีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน 
4. แนวคิดและทฤษฎี 
 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพริมน้ าน่าน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ คือ บริบทวิถีชีวิตชุมชนชาวแพริมน้ าน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายการจัดการแพริมน้ าน่าน
หรือการปรับภูมิทัศน์ และแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ สรุปได้ดังนี้ คือ 

นโยบายการจัดการแพริมน้ าน่านหรือการปรับภูมิทัศนะเพ่ือต้องการจัดท าโครงการทั้ง 3 โครงการ คือ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าน่านเพ่ือการท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าน่านเพ่ือเป็นการจัดระเบียบ
สาธารณะ 

ขณะที่แนวคิดผลกระทบสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจมี
ผลกระทบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยังสามารถเป็นไปได้ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ 
และอาจขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆรวมทั้ง ผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบนั้นมาจากหลากหลายด้านด้วยกัน คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ทางการเมือง ผลกระทบทางกายภาพ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม การกระท าต่าง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน อาจไม่ ใช่แค่กระทบในเรื่องเดียว แต่การเกิด
ผลกระทบนั้นต้องควบคู่ไปการปรับตัวให้เหมาะกับผลกระทบหรือปัญหานั้น ๆ เพ่ือความอยู่รอดของแต่ละคน 
และยังต้องมีการการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขในเรื่องผลกระทบ
ต่าง ๆ   

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม อาทิ จากการศึกษาของ อารี จาปากลาย (2555) เรื่องผลกระทบ
จากการย้ายถิ่น สรุปได้ว่าการย้ายถิ่นของวัยแรงงานที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ส่งผลต่อลูกซึ่งอยู่ห่างจากพ่อแม่ที่ย้าย
ถิ่นท าให้มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่ารูปที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่นอกจากปัญหาที่เกิ ดกับครอบครัวแล้ว
ผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ย้ายถิ่นเองก็เช่นกันเนื่องจาก การย้ายถิ่นผู้ย้ายถิ่นต้องอาศัยอยู่ในที่
ปลายทางที่มีความแตกต่างในด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่กับพ้ืนที่ต้นทางท าให้ผู้ย้ายถิ่นต้องมี
การปรับตัวผู้ย้ายถิ่นบางรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้จึงต้องย้ายกลับถิ่นเดิมของตนและแต่ถ้าผู้ย้ายถิ่นนั้นอาศัย
หรือกระจุกตัวอยู่ร่วมกันกับผู้ย้ายถิ่นมาจากพ้ืนที่เดียวกันหรือผู้ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีลักษณะแบบแผนใน
การด าเนินชีวิตแบบเดียวกันอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่ายก็จะท าให้ผลกระทบในแง่ปัญหาลดลงเปลี่ยนเป็นการ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดขึ้น และจากงานศึกษาของ ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ (2558) เรื่อง เรือนแพบก 
ภูมิปัญญาการอยู่อาศัยในพ้ืนที่น้ าหลากอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปผลการวิจัยได้ว่า วิถีชีวิต
และการอยู่อาศัยภายในเรือนแพบกแทบไม่เกิดการเปลี่ยน แปลงใด ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่
เปลี่ยนไป สภาวะสะเทินน้ า สะเทินบกของเรือนแพบกได้สะท้อนความคงทนของวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชน ท่า
ขนอนที่อดทนอดกลั้น ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในวิถีชีวิตที่ สอดคล้องไปกับธรรมชาติอันเป็น
ความคงทนของสังคมชนบทและสะท้อนออกมาในรูปแบบเรือนที่กะทัดรัด เรียบง่ายและตรงไปตรงมา เน้น
ประโยชน์ ใช้สอย ไม่เน้นการประดับประดา และคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ สภาวะแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการย้ายชุมชนแพริมน้ า

น่าน ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการย้าย และผลกระทบจากการย้ายถิ่นไปยังพ้ืนที่โคกช้าง หมู่ที่ 
10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ตัวแทน เทศบาลนคร
พิษณุโลก 1 คน ก านันบ้านชาวแพ หมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 
คน ชาวบ้านชุมชนแพริมน้ าน่านที่ยังอยู่ที่เดิม จ านวน 30 ครัวเรือน ชาวบ้านชุมชนแพริมน้ าน่านที่ย้ายไปโคก
ช้าง จ านวน 35  ครัวเรือน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interviews) และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนแพริมน้ าน่าน ด้านการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนชาวริม
น่านแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง ได้ย้ายไปยังโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน 426 คน แยกเป็น ชาย 204 คน  หญิง 222 คน 

นโยบำยกำรจัดกำรแพริมน้ ำน่ำนหรือกำรปรับภูมิทัศน์ 
 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมแม่น้ าน่านหน้าวัดพระศรรีัตนม

หาธาตุวรมหาวิหาร  
 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าน่านเพื่อการท่องเที่ยว  
 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าน่าน 

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 

 สังคม 

 สิ่งแวดล้อม 

 เศรษฐกิจ 

 การเมือง 

คุณภำพชีวิตควำมของชำวแพ

ริมน้ ำน่ำน 

 สิ่ ง อ านวยความสะดวก     

ต่าง ๆ ในชุมชน 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชน 

 ก า ร เ ข้ า ม า ดู แ ล ข อ ง

หน่วยงานภาครัฐ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจำกกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษำชมุชนแพริมน้ ำน่ำน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง          

จังหวัดพิษณุโลก 
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จ านวนผู้สูงอายุ 70 คน จ านวนผู้พิการ 8 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย 
เกษตรกรรม ข้าราชการ กลุ่มดังกล่าวมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล าบากมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากไม่ได้รับการการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจากภาครัฐ โดยการย้ายถิ่นส่งผลกระทบส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานและเรื่องรายได้ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่มีสิทธิ์ในการดูแลหมู่บ้านชาวแพริมน้ าน่านที่ย้ายมาโคก
ช้างคือเทศบาลอรัญญิก ซึ่งเข้ามาดูแลในเรื่องน้ าประปา ไฟฟ้า ทั่วไปเหมือนหมู่บ้านอ่ืน ๆ  ถ้าหากว่ามีปัญหา
ชาวแพริมน้ าน่านสามารถเขียนใบร้องเรียนไปที่เทศบาลอรัญญิกได้ ถ้าหน่วยงานภาครัฐทราบปัญหาก็จะเข้ามา
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ถ้าหากไม่ได้มีปัญหาอะไรภาครัฐก็จะไม่เข้ามาช่วยเหลืออะไรเลย  

2) ชาวแพริมน้ าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ต่างจากเดิม แต่จากการที่เทศบาลได้มี
การจัดท าโครงการเพ่ือจัดระเบียบสาธารณะและเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสะพานนเรศวรหน้าวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) ถึงบริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวร ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โครงการสวนสาธารณะริมน่าน ( สวนชมน่าน ) โครงการเขื่อนริมตลิ่ง โครงการสร้าง
แพจ าหน่ายสินค้า ท าให้ชาวแพหลายครัวเรือนถูกสั่งให้ย้ายไปยังบริเวณสะพานเอกาทศรถถึงสะพานสุพรรณ
กัลยาดังที่ได้เห็น ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ปัจจุบันแพริมน้ าน่านบริเวณสะพานเอกาทศรถถึงสะพานสุพรรณกัลยา 
ถูกจัดเป็นที่อยู่อาศัยในเชิงอนุรักษ์ซึ่งเทศบาลมุ่งเน้นจัดระเบียบเพ่ือสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
แพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีสิทธิ์ในการดูชาวแพริมน้ าน่านคือ เป็นของเทศบาลนคร
พิษณุโลก ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและจัดสรรแพให้เป็นระเบียบ 
ประกอบกับอ านวยความสะดวกในเรื่องไฟฟ้า น้ าประปา รวมถึงความสะอาดบริเวณริมน้ าน่านให้แก่ประชาชน 
ทั้งยังมีธนาคารอาคารสังเคราะห์เข้ามาช่วยปรับปรุง ทาสี ตกแต่งแพของชาวแพริมน้ าน่าน ที่ดูทรุดโทรมให้
กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง 

6.2 ผลกระทบจากการย้ายชุมชนแพริมน้ าน่าน   
1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งได้ย้ายไปยังโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยหลังจากที่ย้ายมาวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงมาก ที่อยู่อาศัยจากแพ
เปลี่ยนมาเป็นบ้านซึ่งมีความสะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าเพราะไม่ต้องระวังอันตรายจากการเกิดน้ าขึ้น-น้ า
ลง ของแม่น้ าน่าน แต่การสัญจรไปมายากล าบากกว่าเดิม เนื่องจากสถานที่อ านวยความสะดวกที่ส าคัญกับอยู่
ไกลจากที่อยู่อาศัย ประกอบกับผู้ที่ย้ายมาอยู่บริเวณโคกช้างเป็นผู้สูงอายุท าให้เดินทางไปโรงพยาบาลล าบาก
มากยิ่งขึ้น ต่างจากที่อยู่บริเวณริมน้ าน่านติดกับสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มี
ความพร้อมมากกว่า ด้านการประกอบอาชีพมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
แต่การค้าขายไม่ดีเหมือนดังเช่นบริเวณริมน้ าน่าน เพราะส่วนมากค้าขายให้กับคนภายในชุมชนเท่านั้น ต่างจาก
การค้าขายที่ริมน่านที่มีที่ตั้งติดกับสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และอยู่บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ท าให้มีผู้คนสัญจรไปมามากจึงท าให้บริเวณริมน้ าน่าน
ค้าขายดีและรายได้ดีกว่า นอกจากนี้การย้ายถิ่นมาที่แห่งใหม่มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าบริเวณที่เคยอยู่อาศัย
ริมน้ าน่าน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ค่าเช่าบ้าน ที่ดิน  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
ซึ่งต้องจ่ายทั้งหมด ไม่เหมือนที่บริเวณริมน้ าน่านที่ไม่เสียค่าน้ า ค่าเช่าแพ  แต่ เสียค่าไฟฟ้า ค่าภาษีพ้ืนที่ให้กับ
กรมเจ้าท่า 100 บาทต่อปี  

2) ชาวแพริมน้ าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม จากการศึกษาพบว่า มีสภาพความแออัดของเรือนแพน้อยลง 
แต่หลายคนยังคงยึดติดกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่คือการท าประมงพ้ืนบ้าน แต่ปัจจุบันการประกอบอาชีพนี้
น้อยลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้จ านวนปลาในแม่น้ าลดน้อยลง และชาวแพริมน้ าน่าน



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

547 
 

บางส่วนก็หันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขณะที่บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย 
7. สรุปผลกำรวิจัย 

สาเหตุของการย้ายชุมชนแพบริเวณริมน่านเนื่องจากเทศบาลต้องการจัดท าโครงการทั้ง 3 โครงการ 
คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าน่านเพ่ือการท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าน่านเพ่ือเป็นการจัดระเบียบ
สาธารณะ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสะพานเอกาทศรถหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) และศาล
สมเด็จพระนเรศวร จึงมีค าสั่งย้ายประชาชนให้ออกจากพ้ืนที่อยู่อาศัยเดิมโดยกลุ่มแรกท่ีไม่ต้องการออกจากแพ
ให้ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานเอกาทศรถถึงสะพายสุพรรณกัลยา ในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มที่ 2 ที่มีความ
ประสงค์ที่จะย้ายออกจากแพให้ย้ายไปยังโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การย้ายถิ่นเกิดจากการที่ภาครัฐต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ย้ายตามความสมัครใจออกจากหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยังพ้ืนที่ใหม่ซึ่งจัดไว้ 2 แห่ง 
คือ สะพานเอกาทศรถถึงสะพานสุพรรณกัลยา และโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก โคกช้าง หมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต พบว่า กลุ่มชาวแพที่ยังอยู่เรือนแพเช่นเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตใดๆ ในขณะกลุ่มคนที่ย้ายขึ้นมาบนฝั่ง ณ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มี
ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทั้งด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นไปในทางลบมากกว่าเดิม ในขณะที่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ย้ายขึ้นฝั่งและอาศัยอยู่บนแพนั้น คือ 1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง 
ได้รับผลกระทบในเชิงบวก คือ ไม่ต้องระวังกับภัยธรรมชาติ น้ าขึ้น-น้ าลง ในขณะที่ผลกระทบในทางลบ ได้แก่ 
การประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปมี ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในการด ารงชีวิต การไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจาก
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการคมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวกสบายเช่นเดิม 2) ชาวแพริมน้ าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม 
ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวก คือ ความอัดในการอยู่อาศัยน้อยลง ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบ  คือ การ
ประกอบอาชีพซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการพ่ึงพาธรรมชาติ เช่น การประมง ท าได้ยากขึ้น เนื่องจากประสบกับ
ภาวะภัยธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว  2) ศึกษาปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
ของที่ดินในบริเวณที่เกิดความเปลี่ยนแปลง  3) หาข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม  ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

จากการศึกษาพบว่า  1)  ผลจากการด าเนินงานได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก  และอาจสร้างผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งทางด้านบวกท าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเจริญเติบโต  สร้างอาชีพ  และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
และผลทางด้านลบเกิดปัญหาทางสังคมที่เพ่ิมขึ้น  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  
2)  ความขัดแย้งในเรื่องที่ดินที่เกิดขึ้นจากการจัดท าผังเมืองและการแบ่งเขตสีที่ดินไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน  และการเวนคืนพ้ืนที่ป่าชุมชนซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนา  ได้สร้างความไม่
พอใจให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่  ถือเป็นการพรากสิทธิ์ในที่ดิน  ถูกลิดรอนสิทธิกลายเป็นผู้ เสียผลประโยชน์  จน
เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านออกมาต่อต้าน  คัดค้านการด าเนินการของรัฐ  3)  ทางรัฐบาลจึงควรให้ความรู้  
ความเข้าใจแก่ประชาชน  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และออกเอกสารสิทธิ์ในกับ
ประชาชนอย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม  และการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมควบคู่กันไป  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง  และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามมา 
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Abstract 
 

 This study is a qualitative research with the objective to  1) Study the changes that 
occurred after the establishment of special economic zone in Sa-Kaeo province.  2) Study the 
problems of land conflicts in the area of change.  3) Search  suggestions or solutions for land 
problems.  By collecting information from relevant documents,  Participatory and non-
participatory observation,  as well as in-depth interviews from stakeholder groups such as 
government agencies 
 From the study found that 1) The result of the implementation of the Special 
Economic Zone policy has developed the area,  Resulting in dramatic changes in the way of 
life of the people in the area and may cause impact to change again in the future. On the 
positive side, the local economy is growing, creating careers and increasing income for people 
in the area. On the negative side, there was congestion in the community, Increasing social 
problems, economic inequality, environment is deteriorated from industrial pollution.  2) Land 
conflicts arising from town planning and land zoning are not consistent with the way of life of 
the villagers, and expropriation of community forest areas, which are public lands, used for 
development.  Has created resentment for the villagers in the area, depriving rights of land. 
The collaboration of the villagers came out against, screening government policies.  3) The 
government should provide knowledge, understanding for the people, allow everyone to 
participate in the development of land allocation, issue land title deeds to local people, 
promote agricultural development and industrial development concurrently.  For the benefit 
of all parties, helps reduce conflicts and the subsequent sustainable development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords :  Sa-Kaeo Special Economic Zone, Changes from development, Land  
 Conflicts, Solution 
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บทน ำ 
 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประเทศท่ีอยู่ภายใต้
อิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การ
ลงทุนในทุก ๆ ระดับ  ท าให้ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ  และไร้ซึ่งความม่ันคงในการพัฒนา  จึงได้เกิดการ
ร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจขึ้น  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความมั่นคง
แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน  และมีกฎระเบียบที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดความเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิก  จึงต้องปรับแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ  ดังนั้นทุกภาคส่วนย่อมได้รับผลกระทบ เนื่องจากการขยายตัวและการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค  อีกทั้งผลกระทบของความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ  เช่น  กรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้ าโขง (GMS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  เพ่ือเป็นเขตการค้า  และการลงทุน  เป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  จึงเริ่มมีแนวคิดการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาในประเทศไทยในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  แต่เนื่องจากความไม่ขัดเจน
ทางด้านกฎหมาย  เกิดเสียงคัดคานจากประชาชน  และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
นโยบายดังกล่าวจึงต้องยุติลง  จนมาในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  จึงได้มีการน านโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษกลับมาใช้อีกครั้ง  เนื่องจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมี
การเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  การค้า  และการลงทุนมากขึ้น  ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงหดตัวประเทศ
มหาอ านาจหลายประเทศมีก าลังซื้อลดลง   

ดังนั้น  ประเทศไทยจึงหันมาให้ความส าคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และกลุ่ม
ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค  และด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จึงท าให้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนในหลายประเทศ  
ประกอบกับมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จึงได้มี
นโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนเพ่ืออาศัยความได้เปรียบจากความส าเร็จด้านการค้า  และ
การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะแรกที่ได้เริ่มพัฒนาประกอบไปด้วย 
5 จังหวัด  ได้แก่  ตาก  มุกดาหาร  สระแก้ว  ตราด  และสงขลา   
 โดยในจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา  และมีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ  รัฐบาลจึงก าหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พร้อมพัฒนาให้เป็น
ฐานการผลิตแหล่งใหม่  เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุน  และเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน  
นอกจากนั้นรัฐบาลยังพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสมต่อการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม  และให้สิทธิ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ถ้ามีนักลงทุนเป็น
จ านวนมากสนใจเข้ามาลงทุนก็จะก่อให้เกิดเงินลงทุนมูลค่ามหาศาล  เกิดการสะสมทุน   และน าเงินลงทุน
เหล่านั้นมาพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  นโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชาดแดน  จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยยกระดับความก้าวหน้าของประเทศ  แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาเรื่อง
การถูกเวนคืนที่ดิน การสูญเสียที่ดินท ามาหากินที่ตกทอดมาแต่อดีต  ราคาท่ีดินที่เพ่ิมสูงขึ้น  ความไม่ชัดเจนใน
โฉนดที่ดิน  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี่เกิดจากรัฐบาลจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่จ านวนมากในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและปัจจัยต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการดึงดูดนักลงทุน  ทั้งไฟฟ้า  น้ าประปา  สร้างถนน  เป็นต้น  พร้อมทั้ง
จัดสรรพื้นที่ให้กับภาคเอกชนในการสร้างโรงงานต่าง ๆ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม   
 ถึงแม้ว่าการประกาศใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้วจะเป็นในระยะเริ่มต้น  แต่ก็
สามารถสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงภายในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน  ร่วมทั้งปัญหา  และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็มีที
ท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  เพราะรัฐบาลยังมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ  อีกทั้งขาด
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การศึกษาวิจัยถึงปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เป็นเหตุให้
ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
สระแก้ว  และความขัดแย้งในเรื่องของที่ดินในบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  เพ่ือรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งของภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ตลอดจนถึง
ผู้ประกอบการทั่วไป 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
สระแก้ว   
 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของที่ดินในบริเวณที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว   
 3.  เพ่ือหาข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
สระแก้ว 
วิธีกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวั ดสระแก้ว : 
การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในช่วงริเริ่มการพัฒนาในปี 2557 - 2562  เป็นการศึกษาวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน  คือ 
 1.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้จะเก็บข้อมูลด้วย  4  วิธีการ  ดังนี้ 
  1.1  การส ารวจเอกสาร  มุ่งรวบรวมข้อมูลในประเด็นนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
จะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลที่ได้จากการสัมภาษณ์  ซึ่งจะใช้เอกสารชั้นต้นและชั้นรอง 
  1.2  การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interviews)  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview)  จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants)  การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก
จะใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างในเชิงคุณภาพ   
  1.3  การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)  เพ่ือศึกษาความทรงจ าในอดีต
ของผู้คนในชุมชน  การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาอ้างอิงและอธิบายใน
ประเด็นต่าง ๆ ของงานวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วิธีการเข้าไปหาข้อมูลในพื้นท่ี (Field Research)  และสัมภาษณ์จากผู้
อาวุโสในชุมชนที่คิดเห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบัน 
  1.4  การสังเกตการณ์ (Observation)  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสังเกตได้   2  
ประเภท  คือ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative observation)  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participative observation)   
 2.  กำรตรวจสอบข้อมูล  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ  การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้หลักการสามเส้า  
(Triangulation)  
 3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โครงสร้าง (Structure) และผู้กระท าการ (Agency) โดยการมอง
ความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งแบบ วิภาษวิธี  กล่าวคือ  ในสังคมหนึ่ง ๆ  อาจถูกก าหนดภายใต้โครงสร้างลักษณะ
ทางสังคมนั้นๆ ทั้งในด้านความคิดและเง่ือนไขทางวัตถุ  ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและ
วัฒนธรรม  อันเป็นผลให้ผู้กระท าการในสังคมจึงเป็นเสมือนผลผลิตที่ถูกหล่อหลอมจากประวัติศาสตร์ทาง
สังคมเอาไว้  แต่ในอีกมิติหนึ่งผู้กระท าการเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์ที่มีเจตจ านงและชีวิตจิตใจ  ท าให้พวกเขา
เหล่านั้นไม่ได้ถูกก าหนดโดยโครงสร้างทางสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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 ผลกำรศึกษำ 
1.  ควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรจัดตั้งพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว   
 จากการประกาศใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีความพยายาม
เร่งพัฒนาพ้ืนที่  และเตรียมความพร้อมสนับสนุนกับการด าเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  จึงส่งผลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตามมา  ได้แก่   
 1.1  ควำมพยำยำมในกำรจัดสรรที่ดินและจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้มี
ความพยายามในการด าเนินงาน วางแผนจัดท าผังเมืองภายในพ้ืนที่ที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง  4 ต าบล  เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่  จากนั้นจึงได้จัดหา พ้ืนที่เหมาะสมสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นฐานในการผลิต  และได้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษในต าบลป่าไร่  
ผลจากความพยายามในการพัฒนาท าให้เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับ
ชุมชนด้วยเช่นกัน  จากการเวนคืนที่ดินไปก่อสร้างโรงงาน  ท าให้สูญเสียที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้าน
เคยเข้าไปประกอบอาชีพ  เป็นแหล่งอาหาร  เป็นแหล่งสร้างรายได้ของชุมชน  และในอนาคตอาจส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงจนวีถีชีวิตของชุมชนในอดีตต้องสูญหายไป  
 
 1.2  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว   ทางรัฐบาลได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้วในหลาย ๆ พ้ืนที่  ท าให้ชาวบ้านมีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้ที่มาตรฐาน  มีถนน  ไฟฟ้า  ประปา  และการติดต่อสื่อสารได้ใช้กันอย่าง
ทั่วถึง  แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมตามมาจากการก่อสร้าง  เกิดฝุ่นละอองในอากาศ  น้ าที่ชาวบ้านใน
อุปโภคบริโภคมีสีขุ่นขึ้น  ก่อให้เกิดความสกปรกและปัญหาสุขภาพของคนในพ้ืนที่  และอาจส่งผลให้ในอนาคต
เกิดปัญหาเรื่องการจราจรแออัด  ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ  ปัญหาทางสังคม  และปัญหามลพิษตามมา 
 1.3  กำรเข้ำมำของกลุ่มทุน  ได้มีการจัดหาพ้ืนที่  วางแผน  และพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมต่อ
การลงทุน  พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จไว้บริการและให้
ค าปรึกษาแก่นักลงทุนที่สนใจ  นอกจากนั้นรัฐบาลยังให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีออก
มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยบีโอไอ  และมาตรการของ กรมสรรพากร  ที่สนับสนุนทั้งนักลงทุนรายใหญ่  
และ SMEs ทั้งไทยและต่างประเทศ  โดยเริ่มมีนักลงทุนให้ความสนใจ  และต้องการเช่าพ้ืนที่เพ่ือเข้ามาลงทุน
แล้วหลายรายด้วยกัน  ซึ่งถ้าสามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วมลงทุนในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้
ก าหนดไว้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น  และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  แต่การเข้ามาของกลุ่มทุนก็อาจสร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นตามมา  เกิดการบุกรุกต่อสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน  การด าเนินกิจการทางธุรกิจต้อง
เปลี่ยนแปลงไป  การแข่งขันที่สูงขึ้น  อาจส่งผลให้ธุรกิจของชุมชนที่เคยมีมาในอดีตต้องปิดตัวลง  หรือสูญหาย 
 1.4  กำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงด้ำว  ทางรัฐบาลได้ด าเนินการเพ่ือจัดระบบการจ้างงานของแรงงาน
ต่างด้าวให้มีความเป็นระเบียบ  และถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรี  เห็นชอบการจัดระบบ
การจ้างคนต่างด้าว  ที่เข้ามาท างานในลักษณะแบบเช้ามา - เย็นกลับ  หรือตามฤดูกาล  ตามมาตรา 14 แห่ง  
พ.ร.บ.  พร้อมทั้งอนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)  ด้านแรงงานเพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการค้า  การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  แต่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมากก็อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาทางสังคมตามมา  ทั้งจากความแออัด  เกิดความวุ่นวาย  และไม่เป็นระเบียบ
ทางสังคม  แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในพ้ืนที่ทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าว  หรืออาจเป็นคนจากพ้ืนที่อ่ืน  
เมื่อมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  ท าให้ขาดการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนน าไปสู่ความไม่
สงบสุข  อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  การลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย  การค้ามนุษย์  การลักลอบ
ขนส่งสินค้าทีผ่ิดกฎหมาย  และยาเสพติด  เป็นต้น 
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 1.5  ควำมเปลี่ยนแปลงจำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ  จากโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการด าเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม  จนมี
กลุ่มทุนเริ่มสนใจเข้ามาลงทุน  โดยคาดว่าอาจมีมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่รวม  1,315.6  ล้านบาท  และเมื่อ
พัฒนาโครงการเสร็จแล้วจะมีผู้ประกอบการมาลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1,500 ต าแหน่งงาน  
ภายในระยะเวลา 10 ปีหลังเปิดด าเนินงาน  โดยมีค่าจ้างเฉลี่ย 150,000 บาท/คน/ปี  และเมื่อมีการ
ประกอบกิจการเพ่ิมขึ้นจะมีความต้องการวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งจากภาคเกษตรและภาคอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลให้มี
มูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.033  เป็นการกระจ่ายรายได้สู่
ชุมชนอันจะน ามาซึ่งรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นของเกษตรกรในท้องที่  การพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง  และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามมา (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 
 1.6  ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ในอดีตสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านทั้ง 4 ต าบล  ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  พอเพียง  ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เป็นสังคมชนบท  การด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เป็นแบบพ่ึงพาอาศัย  
เกื้อกูลกับธรรมชาติ  แต่ด้วยผลจากการด าเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้รัฐบาลมีอ านาจเข้ามาควบคุม  
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดภายในท้องถิ่น  โดยเฉพาะการเข้ามาควบคุมที่ดิน  รัฐได้เวนคืน
ที่ดินเป็นจ านวนมากเพ่ือน าไปก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  ซึ่งเคยเป็นที่สาธารณะประโยชน์  เป็นแหล่งสร้างรายได้  
และเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  รูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินต้องเปลี่ยนแปลงไปจนไม่อาจท า
ประโยชน์ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อีก  นอกจากนั้นการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานได้
ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง  ขยะมูลฝอย  และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม  ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นจ านวนมาก 
 1.7  วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เกิดควำมเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำง
เศรษฐกิจและสังคมตำมมำ  ด้วยแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้
กลายเป็นพ้ืนที่ทางอุตสาหกรรม  เปลี่ยนพ้ืนที่ทางการเกษตรให้กลายเป็นโรงงาน  ท าให้ที่ดินเป็นจ านวนมาก
ต้องถูกเวนคืนไปเพื่อใช้ในการพัฒนา  นอกจากนั้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังส่งผลให้แรงงานต่างถิ่น
ย้ายเข้ามาพักอาศัยในชุมชนมากท าให้วิถีชีวิตภายในชุมชนที่จากเดิมเป็นสังคมชนบท  เปลี่ยนมาเป็นสังคมที่
เป็นสังคมคนเมือง  และด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรม  ท าให้กลุ่มนายทุนที่ได้เข้ามาประกอบการได้รับผล
ก าไร  เกิดความร่ ารวยมากขึ้น  แต่ชาวบ้านที่ได้ในพ้ืนที่กลับต้องสูญเสียที่ดินท ากิน  แหล่งรายได้จากการ
ประกอบอาชีพก็ลดลง  ผลตอบแทนกระจุกตัวแค่เฉพาะคนบางกลุ่ม  การกระจายรายได้ขาดความสมดุล  ก็
น าไปสู่ปัญหาความยากจน  และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา 
 1.8  ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่นอำจถูกใช้อย่ำงไม่คุ้มค่ำน ำมำซึ่งควำมอ่อนแอของเศรษฐกิจใน
ชุมชน  จนน ำไปสู่ปัญหำและผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยวิถีชีวิตของสังคม
ชนบทที่อยู่อาศัย  ท ากินหาเลี้ยงชีพแบบพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ  ป่าไม้  ผืนดิน  และแหล่งน้ าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต  เป็นแหล่งอาหาร  และเป็นแหล่งสร้างรายเพ่ือหาเลี้ยงครองครัว  ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นจึงดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป  แต่ด้วยการพัฒนาที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลได้เข้ามาควบคุม  และ
ใช้อ านาจบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเบ็ดเสร็จโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ถ้าต่อไปใน
อนาคตเมื่อเขตนิคมอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้น  มีแรงงานเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก  ทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นอาจถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง  ไม่คุ้มค่า  จนส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้องถิ่นต้องอ่อนแอ  น าไปสู่
ปัญหา  และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตามมา   
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2.  ปัญหำควำมขัดแย้งในเรื่องท่ีดิน 
 จากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้พบว่าปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่ดินมีความใกล้เคียงกัน  เป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบทั่วไปในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจากการจัดท าผังเมือง  แต่จะมีต าบล   ป่าไร่  ที่ทางรัฐบาลได้
ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  พร้อมทั้งมีการสร้างถนน  
และด่านศุลกากรข้ึน  จึงเกิดความยัดแย้งในเรื่องที่ดินมากว่าทั้ง 3 ต าบลที่ได้กล่าวมา  ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็น
ความขัดแย้งเรื่องที่ดินออกเป็น 3 หัวข้อคือ  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งเรื่องที่ดิน  ความขัดแย้งใน
เรื่องที่ดินจากการจัดท าผังเมืองและการแบ่งเขตสีที่ดิน  และความขัดแย้งในเรื่องที่ดินจากการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมในต าบลป่าไร่ 
 2.1  ปจัจัยท่ีเป็นสำเหตุของควำมขัดแย้งเรื่องที่ดิน 
  1.  กำรบังคับใช้กฎหมำยของภำครัฐ  ด้วยการบังคับใช้อ านาจทางกฎหมายในมาตรา 44  
เข้าควบคุมและจัดหาพ้ืนที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม  และสนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ  โดยไม่สนใจความ
คิดเห็นของประชาชน  ท าให้ชาวบ้านรู้สึกอึดอันต่อการควบคุมของรัฐที่มากจนเกินไป  เสมือนเสียสิทธิ์ในที่ดิน
ที่ตนเองครอบครองอยู่ไป 
  2.  กระบวนกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานของรัฐบาลตั้งแต่
ในอดีตที่ไม่ได้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดจึงได้ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองป่าทับซ้อนกับที่อยู่อาศัย  และที่ท ากินของ
ชาวบ้านที่ได้เข้ามาอยู่ก่อนที่จะมีการออกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507   ท าให้ชาวบ้าน
กลายเป็นผู้บุกรุกท าลายป่า  จนมาถึงปัจจุบันที่มีการประกาศใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้รัฐเข้ามา
ควบคุมพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  ด้วยความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติในกรณีนี้ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องที่ดิน  จนเกิดความได้เปรียบและ
เสียเปรียบของกลุ่มต่าง ๆ  ในพ้ืนที่  และสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนในพื้นท่ีตามมา 
  3.  กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ชัดเจน  ท าให้ชาวบ้านเข้าใจถึงแต่เพียงความ
เจริญที่เกิดขึ้น  แต่ไม่ได้เข้าใจถึงผลเสียที่ตามมา  และเมื่อเกิดการพัฒนาขึ้นมีชาวบ้านเป็นจ านวนมากที่ได้รับ
ผลกระทบ  เสียประโยชน์จึงลุกขึ้นต่อต้าน  คัดค้าน  การเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ ดินของรัฐ  น าไปสู่ความ
ขัดแย้งที่ตามมา   
  4.  ชำวบ้ำนไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน  ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีชาวบ้าน
เป็นจ านวนมากที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเนื่องจาก  ขาดความรู้  ความเข้าใจทางกฎหมาย  ความ
ยากจน  และความยากล าบากในการเดินทาง  จนรัฐบาลมีการประกาศเขตป่าสงวน  ท าให้ชาวบ้านกลายเป็นผู้
บุกรุกป่า  ทั้ง ๆ  ที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลาเนินนานแล้ว 
  5.  ควำมล่ำช้ำ  และไม่ชัดเจนในกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำตำมนโยบำยของรัฐ  จากระบบ
ราชการในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของภาครัฐนั้นมีความล่าช้า  และหลายขึ้นตอนมาก  จึงท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการแก้ไขปัญหา  และบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ตลอดจนเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้ภาครัฐก็ไม่ได้
สื่อสาร  หรือแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างชัดเจน  ในกรณีของต าบลป่าไร่ชาวบ้านต้องรอค่อยมาเป็น
เวลา 30 ปี  ให้รัฐบาลออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้  แต่ผลสุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร  ด้วยความ
ล่าช้าของระบบราชการท าให้การแก้ไขปัญหามีความยืดเยื้อมาโดยตลอด   
  6.  ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันในกำรใช้ประโยชน์ด้ำนที่ดินที่ส่งผลให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดเสีย
ผลประโยชน์  ด้วยแนวทางการพัฒนา  และจัดการทรัพยากรที่ดินที่แตกต่างกัน  ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันทางด้านผลประโยชน์  ภาครัฐมีอ านาจเข้ามาควบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด  แต่ภาคประชาชนกับไม่มีอ านาจต่อต้าน
การท างานของรัฐได้เลย  เหมือนถูกเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอด  เป็นกลุ่มท่ีต้องเสียประโยชน์  และอยู่
ในฐานะที่ต้องเป็นผู้เสียสละในทุก ๆ กรณีเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนร่วม  จึงเกิดการร่วมตัวเพ่ือเรียกร้องความ
เป็นธรรมต่ออ านาจรัฐ   
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 2.2  ควำมขัดแย้งในเรื่องที่ดินจำกกำรจัดท ำผังเมืองและกำรแบ่งเขตสีที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว  การใช้อ านาจทางกฎหมายตามเงื่อนไขการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สระแก้ว  รัฐจึงมีสิทธิ์ใช้อ านาจเข้ามาควบคุม  และบริหารจัดการพ้ืนที่ทั้งหมด  เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จากป่าไม้
ถาวร  ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ดินสาธารณะประโยชน์  ไปเป็นพื้นที่ราชพัสดุ  พร้อมจัดสรรพื้นที่แบ่งเป็นเขตสีต่าง 
ๆ  ตามประโยชน์ของการใช้งาน  ท าให้พื้นท่ีของทั้ง 4 ต าบลที่ถูกก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ใน
การควบคุมของรัฐ  การใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งหมดกลายเป็นสนับสนุนงานทางด้านอุตสาหกรรม  ต่อมาใน
วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559  ได้มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทย  เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ด้วยผลจากการด าเนินงานของรัฐได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างชัดเจน  ท าให้ชาวบ้านรู้สึกอึดอันกับการควบคุมของรัฐบาลเนื่องจาก
เป็นที่ดินของตนเอง  ได้อยู่อาศัยครอบครองท ากินมานานแล้ว  แต่ชาวบ้านโดยส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
นั้น  รัฐจึงใช้ความชอบธรรมในสิทธิตามกฎหมายแสดงความเป็นเจ้าของเหนือที่ดิน  และอ้างประโยชน์
แห่งชาติเพ่ือเข้าถึงที่ดิน  จนน าไปสู่ความขัดแย้งบนที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นท่ี   
 โดยได้มีกลุ่มผู้น าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านเป็นจ านวนมากจากใน 4 ต าบล  ออกมา
ต่อต้าน  คัดคานการด าเนินงานของรัฐ  พร้อมเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อกฎหมาย  เปลี่ยนแปลงการจัดท าผัง
เมือง  และการจัดแบ่งเขตสีที่ดินขึ้นใหม่  พร้อมทั้งให้ออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  เนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิ์กระทบวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอย่างรุนแรง (ไทยรัฐ, 2559)  
แม้รัฐจะไม่ได้เข้าไปขับไล่  หรือเวนคืนพ้ืนที่จากชาวบ้านโดยตรง  แต่รัฐก็ท าเปรียบเสมือนบุกรุกเข้าไปในที่ดิน
ของชาวบ้าน  และอ้างความชอบธรรมทางกฎหมายพยายามกีดกัน  หรือพรากสิทธิการถือครองที่ดินไปจาก
ชาวบ้านด้วยเช่นกัน   
 2.3  ควำมขัดแย้งในเรื่องที่ดินจำกกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมและโครงสร้ำงพื้นฐำนในต ำบลป่ำ
ไร่  จากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในต าบลป่าไร่ที่ได้อพยพ  ย้ายถิ่นฐาน  เข้ามาอยู่อาศัย  ก่อตั้ง
ชุมชนมาเนินนาน  พ่ึงพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  ผืนดิน  ผืนป่า  แหล่งน้ าจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิต  
นอกจากนั้นประชาชนในพ้ืนที่ต้องผ่านความยากล าบากจากปัญหาภัยแล้ง  น้ าท่วม  และภัยสงครามที่เกิดใน
อดีต  จึงท าให้ชาวบ้านมีความผูกผันกับพ้ืนแผ่นดินเกิด  ต้องดูแล  และปกป้องที่ดินของตนเองไว้  แต่ด้วยการ
ก าหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาในพื้นที่สระแก้ว  รัฐได้ก าหนดให้ต าบลป่าไร่เป็นพื้นที่ในการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จัดสรรที่ดินเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
พัฒนาให้ต าบลป่าไร่สนับสนุนการด าเนินกิจการของ นิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  รัฐจึงจ าเป็นต้องใช้ที่ดิน
เป็นจ านวนมาก  จึงเลือกด าเนินการทั้งเขตป่าสงวน  และป่าเสื่อมโทรมที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  ได้เข้ามาเวนคืน
พ้ืนที่  ควบคุม  และบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จด้วยมาตรา 44  ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
กลายเป็นของรัฐทั้งหมด  ผลจากการพัฒนาได้สร้างแรงกดดันต่อพ้ืนที่ป่าไม้  และพ้ืนที่การเกษตร  โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ของในต าบลป่าไร่เป็นจ านวนมาก  คือ  แปลงที่ 1  แปลง 525-3-00 ไร่  เพ่ือก่อสร้างด่าน
ศุลกากรแห่งใหม่  และพ้ืนที่แปลงที่ 2  แปลง 660-2-23 ไร่  ก าหนดเป็นพ้ืนที่ในการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของคนในท้องถิ่นถูกท าลายไป  ชาวบ้านต้อง
สูญเสียที่ดินสาธารณะประโยชน์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมถูกรัฐบาลควบคุมบริหารจัดการจนหมด  ชาวบ้าน
ก็ไม่อาจเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อีก  และเสี่ยงต่อการถูกเวนคืนที่ดินไปในอนาคต 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ชาวบ้านรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม  และถูกเอาเปรียบ  การพัฒนาที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านเหมือนไม่ส าคัญ  ไม่ได้รับประโยชน์  ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  แถมยังอาจต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย  
และที่ดินท ากินของตนเองไปอีก  เลยต้องการให้รัฐให้ความส าคัญกับชาวบ้านในพ้ืนที่ด้วย  ถ้าในอนาคตเกิด
การพัฒนา  และเวนคืนที่ดินขึ้นอีกอาจกระทบความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้านด้วยเช่นกัน  จึง
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ได้ร่วมตัวกันออกมาร้องเรียนต่อทางรัฐบาล  ให้มีการประกาศเพิกถอนข้อบังคับทางกฎหมาย  และออกโฉนด
ที่ดินให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง   
3.  แนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 จากปัญหาความขัดแย้งที่ได้กล่าวมา  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  และผลประโยชน์ที่
น ามาสู่ความขัดแย้ง  ส าหรับแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกัน  และคลี่คลายความขัดแย้งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  รัฐบำลควรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ   การ
เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น  จะช่วยให้แนวทางในการพัฒนาที่เกิดขึ้นการพิจารณาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาตามมา  โดยยึด
หลักป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าสร้างปัญหา  เพราะเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นแล้ว  ต้องมาตามแก้ไข
ย่อมเกิดความยุ่งยาก  บานปลาย  และส่งผลเสียต่อวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก  
 2.  รวมกลุ่มสร้ำงเครือข่ำย  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร  สร้ำงพลังทำงสังคมในกำรต่อรองกับ
อ ำนำจรัฐ  ในการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดขึ้นนั้น  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอ านาจต่อรองกับ
ภาครัฐได้มากขึ้น  เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  วิพากษ์  
วิจารณ์  พูดคุยถกเถียง  เข้าร่วมท าประชาพิจารณ์  และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะเสนอแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดข้อสรุปทางการพัฒนาที่ลงตัว  ลดปัญหาความขัดแย้ง  และทุก ๆ  ฝ่าย
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม  และเท่าเทียม 
 3.  กำรจัดสรรที่ท ำกินขึ้นใหม่  หรือค่ำชดเชยที่ต้องจ่ำยให้กับชำวบ้ำนที่เสียผลประโยชน์ต้องมี
ควำมเหมำะสม  ในกรณีที่เกิดการเวนคืนที่ดินเพ่ือไปใช้ในการพัฒนา  รัฐควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแล  และเยี่ยวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน  โดยให้ความส าคัญต่อชาวบ้าน  และแสดงความจริงใจว่า
ต้องการช่วยเหลือและเยี่ยวยาชาวบ้านอย่างแท้จริง  จ่ายเงินค่าชดเชยตามความเป็นจริง  หรือจัดสรรที่ท ากิน
ให้ชาวบ้านอย่างรวดเร็ว  และเหมาะสมกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องสูญเสียไป  นอกจากนี่ยังควรด าเนินการในเรื่อง
สิทธิ์การถือครองที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ควรท าสัญญาออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้ชาวบ้านอย่างชัดเจน  
เกิดความเป็นธรรม  เพื่อสร้างความม่ันใจให้ชาวบ้านว่าจะได้ไม่ต้องกลัวถูกเวนคืนที่ดินท ากินไปอีก   
 4.  รัฐควรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมรวดเร็ว  แก้ปัญหำได้ทันท่วงที  เพื่อบรรเทำควำม
ขัดแย้ง  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของภาครัฐมีความล่าช้า  และไม่ชัดเจนในการด าเนินงาน  เช่น  การให้
ชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินที่จัดเตรียมไว้ให้แต่ก็ผ่านไปเป็นเวลาหลายสิบปี  การด าเนินงานของภาครัฐ
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้มีการประเมินถึงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  และออกมาตรการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพ่ือบรรเทาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ของประชาชนในพ้ืนที่  นอกจะช่วยระงับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นแล้ว  ยังสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถด ารงชีวิต  และประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตได้
ตามปกติสุข 
 5.  สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำที่สร้ำงควำมม่ันคงในวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่   
การสร้างความมั่นคงให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั้น  หลักส าคัญข้ึนอยู่กับที่ดินท ากิน  และที่อยู่อาศัย  ทางรัฐจึงควร
เข้าไปตรวจสอบ  พิสูจน์สิทธิในที่ดินของชาวบ้านให้ชัดเจน  และด าเนินการให้ถูกต้อง  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องที่ดินที่ยืดเยื่อมาโดยตลอด  และช่วยรักษาวิถีชีวิตในแบบอดีตไว้  ให้คงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม  ถือเป็นการพัฒนาให้พ้ืนที่เกิดความเจริญด้านเทคโนโลยีความทันสมัยจากนิคมอุตสาหกรรม  และ
พัฒนาให้เกิดความเจริญด้านการเกษตร  ด้านความมั่นคงทางอาหาร  เป็นการพัฒนาให้เกิดความเจริญทาง
สังคมและก่อให้เกิดความม่ันคงต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนควบคู่กันไป 
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 6.  ให้ควำมส ำคัญต่อวิถีชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำน
กำรเกษตรอินทรีย์ปลอดสำรพิษ  และกำรพัฒนำทำงด้ำนอุตสำหกรรมควบคู่กันไปอย่ำงยั่งยืน  รัฐบาลควร
ให้ความส าคัญ  ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตร  และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่าง
ยั่งยืน  ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ต้องสูญเสียวิถีชีวิต  ไม่ต้องสูญเสียอาชีพที่ส าคัญ  มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น  
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เลือกที่จะประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการไม่จ าเป็นต้องเข้าไปท างานใน
โรงงานเสมอไป  ในด้านอุตสาหกรรม  แรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพก็จะมีอาหารที่สะอาดไว้บริโภคอย่าง
เพียงพอ  ปัจจัยด้านอาหารไม่ขาดแคลน  และสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในภูมิภาคอ่ืนได้ 
 7.  กำรจัดท ำผังเมืองให้ชัดเจน  แบ่งพื้นที่เป็นเขตอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสม  และไม่ขยำย
แหล่งอุตสำหกรรมเพิ่มข้ึนอีก  ด้วยแนวทางการจัดท าผังเมืองที่เกิดได้เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานทางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นหลัก  การวางแผนขาดความเข้าใจในสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  จึงเกิดความไม่
ชัดเจน  ปะปนกันในการจัดแบ่งโซนพ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัย  ชุมชน  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  และมี
แนวโน้มว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนรุกล้ าเขตพ้ืนของชาวบ้าน  สภาพแวดล้อม
อาจถูกปิดล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรท าข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน  ถึงการจัดท าผัง
เมือง  การจัดสรรพ้ืนที่  และได้ระบุถึงขอบเขตการพัฒนาที่แน่นอนจะไม่มีการขยายตัวรุกล้ าพ้ืนที่ของกันและ
กันอีก  ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา  สามารถสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนให้กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  และช่วยให้ชาวบ้านเลิกวิตกกังวลว่าอาจถูกเวนคืนที่ดินไปก่อสร้างโรงงาน   หรือลด
ความหวาดกลัวจากมลพิษของแหล่งอุตสาหกรรมจนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากท่ีอยู่เดิม 
 
อภิปรำยผล 
 ด้วยแนวทางการพัฒนาประเทศตามทฤษฎีกระแสหลักได้สร้างความส าเร็จ  และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยมาเนิ่นนาน  เกิดแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในหลาย ๆ พ้ืนที่  จนเกิด
ความอ่ิมตัวทางการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องขยายแหล่งอุตสาหกรรมไปในเขตชายแดน  แต่มีด้วยเงื่อนไข  และ
กฎระเบียบหลายขั้นตอนสร้างความล่าช้าในการด าเนินงาน  จนต้องน าแนวคิดทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเข้ามาปรับใช้  เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน  โดยมีการพ่ึงพา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจักรกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  และในเวลาต่อมาก็มีการผลิตซ้ า  เพ่ือสืบทอด
อุดมการณ์แบบทุนนิยมให้เกิดข้ึนในพื้นที่ต่อไป 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไกหรือยุทธศาสตร์ตามทฤษฎี กระแสหลัก  ที่
เปลี่ยนทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งป่าไม้  แหล่งน้ า  ที่ดิน  รวมทั้งอาณาเขตของประเทศ ให้กลายเป็นทุน  เ พ่ือให้
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้อุดมการณ์ของเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)  โดยกระบวนการพัฒนาที่
เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดสระแก้ว  อยู่ในช่วงพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม  สอดคล้องตามทฤษฎีขั้นแห่งการเจริญเติบโต (stages of growth) ทั้ง 5 ขั้น
ของรอสโตว์ (W.W. Rostow)  ที่อยู่ในขึ้นที่ 2  ขั้นเตรียมการเพ่ือการทะยานขึ้น (the pre-conditions for 
take-off)  หมายถึงข้ันที่สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของทัศนคติต่าง ๆ เริ่มมีการ
น าเอาสิ่งประดิษฐ์  หรือน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  มีการออมและการลงทุนสูงขึ้น
เริ่มมีการพัฒนาแรงงานและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจ  
 แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  ชาวบ้านต้องกลายเป็นผู้เสีย
ผลประโยชน์  ถูกพรากสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน  บีบคั้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบชนบทให้
กลายเป็นวิถีชีวิตในแบบสังคมเมือง  ที่ให้ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับทฤษฎี
การพัฒนาในระบบเศรษฐกิจทวิลักษณ์ตามแนวคิดของหลา มะหยิ่น (Hla Myint)  ทีได้กล่าวว่า  ในประเทศ
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ก าลังพัฒนา  ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทจะด าเนินชีวิตใกล้เคียงกับระดับพอ ยังชีพ  ประสิทธิภาพในพ้ืนที่มี
ศักยภาพทางการผลิตต่ า  รัฐบาลจึงพยายามใช้มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมุ่งเน้นที่การชักจูงหรือบังคับให้
ประชาชนหันเข้าสู่แนวชีวิตแบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจการเงิน  ในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะมีกลุ่มผู้น า
ทางการผลิตเกิดขึ้นมาใหม่  แต่การพัฒนาที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  คนส่วนใหญ่
หรือชนพ้ืนเมืองจะไม่ปรับตัวหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาแนวทางใหม่นั้น  สิ่งเหล่านี้ท าให้
เกิดลักษณะความไม่ลงรอยหรือความแตกต่างกันในระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งจะน ามาซึ่งความไม่พ่ึงพอใจในทาง
เศรษฐกิจอันจะน าไปสู่ปัญหาด้านสังคมและการเมือง  จนเกิดความล่าช้าทางการพัฒนาตามมา 
 น าไปสู่ข้อค้นพบทางงานวิจัยที่ได้ว่า  แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง
เดียว  ที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่แต่ละประเทศได้ตรงตามเป้าหมาย  หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่ใช้
สูตรส าเร็จทางการพัฒนา  แต่ความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพบริบท  และเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ 
 เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  มีผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้  คือ  สุ
รพงษ์ ปิยะโชติ (2554)  และทวี ธนตระกูล (2534)  พบว่า  ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานของรัฐบาลที่ได้กรุยทางให้แล้วเพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ  เกิดผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว  
รัฐบาลจึงควรพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม  และให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจาก
ภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุน  นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชาดแดน  จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยยกระดับ
ความก้าวหน้าของประเทศ 

ชัยณรงค์ เครือนวน (2550)  วีระศักดิ์ ญาวีระ (2548)  และสุขสมร แสงจันทร์ (2556)  พบว่า  
การพัฒนาของรัฐมีการใช้อ านาจเข้ามาควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่  โดยไม่ต้องสนใจรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  พร้อมทั้งก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เปลี่ยนจากพ้ืนที่เกษตรกรรมให้
กลายเป็นพ้ืนที่สนับสนุนงานในภาคอุตสาหกรรม  ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบชนบทให้
กลายเป็นวิถีชีวิตในแบบสังคมเมือง 
ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
 1.  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของการ
พัฒนา  กฎหมายด้านที่ดิน  แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  พร้อมทั้งร่วมกันสร้างเครือข่ายทางสังคม  
กระจ่ายข้อมูลข่าวสาร  เครือข่ายการด าเนินการ  และส่งต่อกรณีของปัญหาจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  สร้างความร่วมมือทางสังคม  และประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม   
 2.  รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน   หรือจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรม  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ยกระดับทักษะความช านาญในการท างานให้กับประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้
แรงงานในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานของรัฐบาล  จนกลายเป็นแรงงานหลักสามารถ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้  ตอบสนองต่อการลงทุนของผู้ประกอบการ  และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม   
 3.  ทางรัฐบาลควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรและการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมควบคู่กันไป  ให้เกิดความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จทั้ง 2 ด้าน  โดยทางรัฐบาลควรจัดสรร
พ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานทางการเกษตร  ให้ประชาชนร่วมพัฒนาพ้ืนที่ให้กลายเป็นแหล่งเกษตร
ปลอดสารพิษ  ส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชนบทให้คงอยู่ต่อไปท่ามกลาง
ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม 
 4.  ผู้ประกอบการที่เข้ามาด าเนินกิจการควรให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรม
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต  ควรมีความทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพ่ือช่วยลด
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ปัญหาในการก่อมลพิษจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก   
 5.  ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องควรช่วยเหลือ  และสนับสนุนประชาชนในพื้นท่ีให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยอาจมีการจัดโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต  และช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ  
รวมไปถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สร้างความปลอดภัย  และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน  เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ในรูปแบบการสร้างประโยชน์  และเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นให้
มากขึ้น  เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูล  พึ่งพาซึ่ง 
กันและกัน   
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ด้วยเหตุใดตลำดพันธบัตรท้องถิ่นจึงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย?:  
กรอบแนวคิดสังคมวิทยำเศรษฐกิจและกำรวิจัยแบบผสม 

 
ภาวิณี ช่วยประคอง 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

บทคัดย่อ 
 

 พันธบัตรท้องถิ่น (Municipal Bonds) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นเครื่องมือการกู้ยืมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง อย่างไรก็ดี ตลาด
พันธบัตรท้องถิ่นก็ยังมิได้มีในทุกประเทศ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา มีเพียง 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนี เซีย 
มาเลเซีย โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ เวียตนาม และซิมบับเวเท่านั้นที่ประสบความส าเร็จในการ
ก่อตั้งตลาดพันธบัตรท้องถิ่น จึงท าให้เกิดค าถามว่า “ด้วยเหตุใดตลาดพันธบัตรท้องถิ่นจึงไม่สามารถจัดตั้งขึ้น
ได้ในบางประเทศ” ด้วยเหตุที่การจัดตั้งตลาดพันธบัตรเป็นกระบวนการทางการเมืองและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแสดงในระดับนโยบายจ านวนมาก บทความนี้จึงเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดสังคม
วิทยาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สถาบัน (Institution) อ านาจ ระบบเครือข่าย และความสมเหตุสมผล
แบบมีขอบเขต (Bounded rationality) พร้อมกับการใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
อาจช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการที่สลับซับซ้อนนี้ได้ โดยข้อมูลจากประเทศที่พิจารณาการใช้พันธบัตร
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการก่อหนี้ของ อปท. ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางปริมาณจากค่า T-Test และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางคุณภาพจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Constant Comparative Analysis) จะถูกน ามา
สังเคราะห์ร่วมกัน (Triangulate) โดยผลการวิจัยเบื้องต้นจากข้อมูลของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย
พบว่าลักษณะโครงสร้างทางตลาดเงิน เครือข่ายทางอ านาจ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของทั้งสอง
ประเทศมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น รัฐบาลที่ต้องการพัฒนาตลาดพันธบัตรท้องถิ่นจึงควร
พิจารณาถึงความท้าทายที่เกิดจากลักษณะความแตกต่างดังกล่าว เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถจัดตั้งตลาด
พันธบัตรท้องถิ่นได้ประสบความส าเร็จ อนึ่ง บทความนี้ยังน าเสนอข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของกรอบแนวคิด
สังคมวิทยาเศรษฐกิจภายใต้การวิจัยแบบผสม และระบุถึงแนวทางการพัฒนาให้กรอบแนวคิดนี้สมบูรณ์มากขึ้น
เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: Keyword: Municipal Bonds, Economic Sociology, Institution, Bounded Rationality, 
Mixed Methods Approach, Triangulation 
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Why Does a Municipal Bond Market Not Emerge in Some Developing Countries?:  
A Conceptual Framework with Economic Sociology and Mixed Methods Methodology 

 
Pawinee Chuayprakong 
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Abstract 

 
A municipal bond is an interest-bearing certificate issued by a local government when 

it wants to borrow money and considered a cost-effective choice of borrowing. Despite cost-
effectiveness and global trends, a municipal bond market does not emerge in most developing 
countries with decentralization policy. Only Brazil, Czech Republic, Indonesia, Malaysia, 
Mexico, Poland, Philippines, Russia, South Africa, Vietnam, and Zimbabwe can actually 
introduce such markets to raise financial resources to fund their local economic development 
needs. This prompts a question that the literature inadequately address: Why do municipal 
bond markets not emerge in some developing countries? As a result, through the economic 
sociology lens, this study sets a conceptual framework to thoroughly examine the factors 
relevant to institutions, power, network, and bounded rationality under the context of 
Thailand and Indonesia in order to empirically conceptualize this situation. In addition, as an 
effort to tackle a complex phenomenon of the emergence and the withholding of municipal 
bond markets in developing countries, this study opts for a mixed methods approach. Both 
qualitative and quantitative methods are introduced in parallel and later the results from both 
methodological strands are triangulated. The Analysis of Variance with T-Test and the constant 
comparative analysis for the quantitative and qualitative research strands offers the results 
which point out the differences of social, political, and institutional characteristics of Thailand 
and Indonesia. Policymakers considering to introduce the municipal bond market should 
thoroughly take into account these differences in order to overcome the challenges and 
eventually can set up the market. Furthermore, at the end of paper, there are a 
methodological discussion and some recommendations are provided so as to develop this 
conceptual framework especially for the further study.  
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Municipal Bonds, Economic Sociology, Institution, Bounded Rationality, Mixed 
Methods Approach, Triangulation 
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Why Doesn’t a Municipal Bond Market Emerge in Some Developing Countries? 
Introduction 
 A municipal bond is an interest-bearing certificate issued by a local government when 
it wants to borrow money (Mysak, 1998). A municipal bond is considered a cost-effective 
choice of borrowing due to at least three reasons. First, its interest rates and issuance costs 
are low since it allows such long-term maturities that borrowers can amortize costs of 
construction over a long period of time (Leigland 1997, Mysak, 1998; Phelps, 1997). Second, 
it depends on market competition rather than on a relationship between a local government 
and banks or higher-level government in the cases of bank lending or intergovernmental fiscal 
transfers, respectively. Third, public (not proprietary) monitoring of local financial conditions 
and creditworthiness significantly promote financial transparency because public disclosure of 
municipal financial information is needed during the process of bond issuance (Peterson, 
2003). According to these three reasons, municipal bonds have become U.S. states’ and local 
governments’ main debt instrument. They have been used to financing a vast array of local 
government projects, such as elementary and secondary school buildings, streets and roads, 
transportation facilities (bridges, highways, airports, etc.), electronic power-generating and 
transmission facilities, hospitals and nursing homes, and housing for low-income families 
(O’Hara, 2012).  

Besides the cost-effectiveness, global trends have brought the U.S. municipal bond 
model attention from several developing countries. Such trends include (1) rapid urbanization 
which increases the need for urban infrastructures (Leigland, 1997; Martell & Guess, 2006; 
Phelps 1997); (2) inadequate funds from traditional sources [rigid and narrow local tax bases, 
intergovernmental fiscal transfers, central government soft-credit facilities, and bank lending 
(Martell & Guess, 2006; Peterson, 2003; Phelps, 1997)] and (3) the effort to privatize an 
array of government functions which helps the financial market develop and pressures local 
governments to consider a municipal bond market as a way to improve the quality and 
viability of service provision (Phelps, 1997).  

Despite cost-effectiveness and global trends, a municipal bond market does not 
emerge in every developing country with decentralization policy. Only Brazil, Czech Republic, 
Indonesia, Malaysia, Mexico, Poland, Philippines, Russia, South Africa, Vietnam, and Zimbabwe 
can actually introduce such markets to raise financial resources to fund their local economic 
development needs. This fact prompts a question that the literature fails to adequately 
address: Why don’t municipal bond markets emerge in some developing countries? 
Goals of the Study  

1. First, it will examine the past—especially the past characteristics of economic 
sociology (Dobbin, 2004)--relevant to the emergence of a municipal bond market.  

2. The second goal of the study is to understand the complex phenomenon or, in this 
case, the emergence and the withholding of municipal bond markets in developing 
countries.  
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3. Third, it will add to the knowledge base of municipal bond market literature the main 
factors that differentiate the developing countries with municipal markets from those 
without them. 
These three goals should be highlighted since no relevant literature focuses on both 

groups of developing countries—ones that have already introduced municipal bond markets 
and others that ignore and withhold the emergence of such markets. The previous literature 
provides the assessment of present market characteristics compared to the U.S. model in 
order to introduce municipal bond markets in the future (Harun, 2002). Also, it identifies the 
legal and economic conditions that help or constrain the development of municipal bond 
markets (Saldana, 1992), and elaborates on how to develop such a market (Leigland, 1997; 
Martell & Guess, 2006; Peterson, 2003, Phelps 1997). Accordingly, this study will investigate 
both groups of countries in order to identify the distinct factors that determine the emergence 
of a municipal bond market.  
 Note that economic sociology, which comprises four main social mechanisms—
institutions, network, power, and cognition—and includes interplay between them, can 
influence the individual’s economic decision-making and other behaviors (Dobbin, 2004). 
Cognition means the consciousness in which social scripts are embedded and bounded 
rationality (March & Simon, 1993) play an important role. Institutions, each of which relates 
to a particular group of people, express social orders or conventions defined by laws and by 
tradition (Dobbin, 2004). Networks or social networks are the social locations that hold the 
social scripts and shape expected identity and behavior (Dobbin, 2004). Power is conceived 
as the capacity that shapes how others view the world and their own interests and cause 
people to see certain economic conventions as natural and inevitable (Dobbin, 2004). See 
Table 1 for the details of the economic sociology framework in the context of a municipal 
bond market according to concept, construct, and operationalized constructs/indicators (Van 
De Van, 2010). 
Table 1  
The Economic Sociology Framework of Municipal Bonds Market Emergence 

Concept Constructs Operationalized Construct/Indicator 

Economic 
Factors/Cognition 
(Bounded 
Rationality) 

Borrowers’ 
creditworthiness and 
investors’ familiarity 
and confidence (in both 
the national level and 
the local level) 

- National level: Macroeconomic Indicators (i.e. 
inflation rates, foreign direct investment rates, 
interest rates, exchange rates) 
- Local level: Strong credit quality (i.e. own-source 
revenue and total revenue of local governments) 

Institutions  
Financing institutions 
and financial 
intermediaries  

- The development of financial institutions (from 
central government grants and loans to more 
market-based institutions, such as municipal 
development funds, state infrastructure banks, and 
bond banks) 
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Concept Constructs Operationalized Construct/Indicator 
- The development of financial intermediaries (i.e. 
rating agencies, insurance companies, mutual 
funds): how these intermediaries allocate and price 
credit by risk, produce reliable information, convey 
it through signals, and allow potential borrowers to 
develop their own reputations (information 
regarding risks and assistance to interpreting 
information). 

Power (Politics) 
Legal and policy 
environment of the 
markets 

The initial development of a corporate bond 
market and the issuance of private long-term 
bonds: the improvement of information flow 
through legislation and regulation, facilitating local 
debt management and mobilizing private capital 
to finance infrastructure 

Network 
The relationship 
between borrowers and 
other key institutions 

- The patterns of intergovernmental relationship 
and fiscal federalism 
- The relationship among local governments 
(pooled financing vehicles) and between local 
governments and financial institutions  

Note: Adapted from Martell & Guess, 2006; Leigland 1997; Phelps 1997. 
 

These three goals should be highlighted since no relevant literature focuses on both 
groups of developing countries—ones that have already introduced municipal bond markets 
and others that ignore and withhold the emergence of such markets. The previous literature 
provides the assessment of present market characteristics compared to the U.S. model in 
order to introduce municipal bond markets in the future (Harun, 2002). Also, it identifies the 
legal and economic conditions that help or constrain the development of municipal bond 
markets (Saldana, 1992), and elaborates on how to develop such a market (Leigland, 1997; 
Martell & Guess, 2006; Peterson, 2003, Phelps 1997). Accordingly, this study will investigate 
both groups of countries in order to identify the distinct factors that determine the emergence 
of a municipal bond market.  
Research Objectives 
 This study has two objectives—description and explanation (Johnson & Christensen, 
2004). Description will involve identifying and describing the economic, institutional, political, 
and networking nature and etiology determining whether a municipal bond market would 
emerge in a certain developing country. Meanwhile, the explanation will present development 
of the economic sociology framework (Dobbin, 2004) in order to elucidate the relationship 
between aforementioned factors and the emergence of a municipal bond market, as well as 
to determine reasons for such emergence.  



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

567 
 

Research Mixing Rationale & Purpose 
 The rationale of this study is significance enhancement, i.e. “to facilitate thickness and 
richness of data and to augment interpretation of findings” (Collins et al, 2006, p.75). This 
rationale fits with the research objectives of description and explanation (Johnson & 
Christensen, 2004) discussed earlier. Quantitative and qualitative data and findings from four 
components of the economic sociology framework will be able to describe and explain the 
relationship between economic, institutional, political, and networking characteristics and the 
emergence of a municipal bond market in a certain country. In order to provide such 
description and explanation, this study will compare those characteristics from the results 
from the quantitative data with the qualitative findings, i.e. triangulation (Johnson & 
Christensen, 2004). Also, this study will seek elaboration, illustration, enhancement, and 
clarification of all finding from the other method, i.e. complementarity (Johnson & Christensen, 
2004). Furthermore, importantly, the study will clarify why outcome did occur and did not 
occur in some cases (Johnson & Christensen, 2004). In other words, it will elucidate why a 
municipal bond market emerges with decentralization policy only in some developing 
countries.  
 The research rationale (significance enhancement) and purposes (triangulation, 
complementarity, and the reason why the outcome did occur and did not occur) fits with the 
way the economic sociology explains a decision-making process. Dobbin (2004) defines such 
process as “the four mechanisms in action or how the four economic sociological mechanisms 
operate together to shape economic conventions” (p.38) and gives the details as follow:  

For economic sociologists, people typically enact economic conventions with little 
forethought. When conventions are challenged by public policy shifts or by private actions, 
groups often vie to determine which alterative conventions will come to be defined as 
rational. Who wins depends on both power and networks, but winning strategy must be 
accompanied by a cultural and cognitive framing that lines up with existing conceptions of 
efficiency. (p.38)  
Research Questions 

An overarching mixed (hybrid, integrated) research question (Tashakkori & Creswell, 
2007) is “Why doesn’t a municipal bond market emerge in some developing countries?”. 
This question is considered a mixed method research questions because it leads to the causal-
comparative research design (Onweugbuzie & Leech, 2006). Also, it is worth noting that this 
question is intended to be concurrent in nature; therefore, the quantitative phase of the study 
will not inform or drive the qualitative phase or vice versa (Onweugbuzie & Leech, 2006). This 
mixed methods question is followed by two groups of questions—one is quantitative and 
another is qualitative.  

Before detailing quantitative and qualitative questions, it is necessary to set the period 
of time this study focuses on. This is because the indicators representing the economic 
sociological characteristics mentioned in Table 1 do change over time. Since most of the 
municipal bond markets emerged during 1991-1995 (1991, 1992, and 1995 in case of 
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Philippines, Indonesia, and Africa and Poland, respectively), it can be said that the global trend 
of introducing a municipal bond market happened around that time. However, the policy 
makers took some time to formulate and legally implement this policy of introducing 
municipal bond markets, and it is impossible to tell exactly how long that period was. Anyway, 
since the developing countries used the U.S. municipal bond markets as a model to develop 
their own municipal markets, this study will use six years as a period of policy formation in 
that the average length of time it took for a change in the state economy to affect change in 
state debt was about 5.45 years (Clingermayer & Wood, 1995). Accordingly, this study focuses 
on the data (both quantitative and qualitative) during 1985-1995.  

Regarding quantitative questions, there are two—one is comparative and the other is 
relational (Onweugbuzie & Leech, 2006). The comparative question is “What are the 
differences in the economic and sociological characteristics (independent variables) between 
the developing countries’ introducing or not introducing a municipal bond market 
(dichotomous dependent variables)?”. The economic sociological characteristics here are 
operationalized as (a) the change in inflation rates and the average of local governments’ 
own-resource revenue per capita for the economic component; (b) the average of debt policy 
ratings, the World Bank’s assessment of debt policy indicating whether the debt management 
strategy is conducive to minimizing budgetary risks and ensuring long-term debt sustainability 
(the World Bank, 2013), for the institutional component; (c) the average of the centralization 
ratios, which is the central government’s expenditure divided by the total public expenditure 
(Rosen, 2002), for the political component; and (d) the average of intergovernmental fiscal 
transfers per capita, which include both conditional and unconditional grants (Shah, 2007), 
for the networking component.  

Another quantitative question, which is relational (Onweugbuzie & Leech, 2006), is 
“What is the relationship between economic sociological characteristics and the emergence 
of a municipal bond market (dichotomous dependent variable) among developing countries 
with a decentralization policy (population)?”. The economic sociological characteristics are 
ones used in the comparative questions. Note that other variables (namely, control variables) 
will be accounted for and are elaborated later in the data analysis section.  

Regarding qualitative questions, there are two types in this study--a grand tour question 
and topical subquestions (Onweugbuzie & Leech, 2006). The grand tour question is “What 
were the differences in the economic sociological characteristics among the developing 
countries introducing and not introducing municipal bond markets during 1985-1995?”. This 
question aims at comparing and contrasting the data from the following four topical 
subquestions, which are created according to the four components of the economic 
sociological characteristics. The first group of questions, which is related to the economic 
component, includes “In the investors’ viewpoint, how low or high was local governments’ 
creditworthiness?” and “How low or high was their familiarity with local debt financing and 
confidence in macroeconomic conditions?”. The second group representing the institutional 
component asks “How did financing institutions and financial intermediaries develop?” and 
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“What were the financial roles they played in financing the local government’s project and 
program?”.  The third group of questions revealing the political component are “How did the 
central government facilitate or constrain the local debt management?” and “What were the 
contents of the specific laws and regulations related to local public debt?”. The last group of 
questions, which involves the networking component, includes “What was the pattern of 
intergovernmental relations (especially between the local governments and their central 
government)?” and “What was the relationship between local government and financial 
institutions”?. The pattern of intergovernmental relations can be categorized as conflict, 
cooperative, concentrated, creative, and competitive (Wright, 1974). 
Sampling Design 
 The study employs the concurrent mixed methods design “in which probability 
techniques are used to generate data from the QUAN strand, and purposive sampling 
techniques are used to generate for the QUAL strand” (Teddlie & Yu, 2007, p. 92). The 
population, as well as the sample frame, are the developing countries with decentralization 
policy. The sampling procedures for quantitative and qualitative data occur independently 
(Teddlie & Yu, 2007).  

Quantitatively, the comparative question, stratified sampling scheme (Onwuegbuzie & 
Collins, 2007), will be applied. The two sub-sections are groups of the countries that 
introduced and did not introduce a municipal bond market. Nonetheless, for the sake of 
intensity (Onwuegbuzie & Collins, 2007), only the countries with above-the-average 
decentralization ratios, which is the local government’s expenditure divided by the total 
public expenditure (Rosen, 2002), are included for the analysis. Then, these developing 
countries with higher decentralization ratios will be grouped according to their income per 
capita levels—low-income economies, lower-middle-income economies, upper-middle-
income economies, and high-income economies (World Bank, 2013b). In total, there will be 
eight groups of countries according to the emergence of a municipal bond market and the 
income levels. Finally, three cases or three countries in each of these eight groups will simply 
be randomized (Onwuegbuzie & Collins, 2007) in order to analyze their differences explicated 
in the data analysis section.  Meanwhile, in the case of the rational question, all countries or 
the whole population will be included for the analysis due to the quantitative analytical 
techniques’ precondition [i.e., number of observations should be more than hundred for Logit 
model (Halcoussis, 2005)].  

Qualitatively, the study first adopts the purposive random sampling [taking a random 
sample from a small number of units from a much later target population (Teddlie & Yu, 
2007)]. First, the study adopts two purposeful sample schemes—intensity and politically 
important case (Onwuegbuzie & Collins, 2007). This is because samples from these two 
sampling strategies can generate sufficient data (the economic sociological characteristics) 
pertaining to the phenomenon (the emergence of a municipal bond market). Also, they can 
increase validity (descriptive validity and interpretive validity) and improving representation 
(Onwuegbuzie & Collins, 2007). After that, the decentralization ratio will be considered in 
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order to randomly select the 3-5 case studies (Onwuegbuzie & Collins, 2007) or countries 
with and without a municipal bond market. Randomization can bring a wide range of the 
possible similarities and differences in economic sociological characteristics in order to portray 
“purposive maximal sampling”—to select cases to show different perspectives on the 
problem, process, or event (Creswell, 2007).  

Also, randomization in both quantitative and qualitative strands methodologically 
helps the study generalize the quantitative and qualitative findings to the population from 
which the sample was drawn (Onwuegbuzie  & Collins, 2007) or the developing countries 
with decentralization policies, in this case.   
Research Design 
 This study applies the “partially mixed concurrent equal status design” (P1) (Leech & 
Onwuegbuzie, 2006) in which the quantitative and qualitative data collection (a) will occur 
at approximately the same point of time, (b) will be not mixed until both types would have 
been collected and analyzed, and (c) will have equal weight. This concurrent design is 
appropriate since the purposes of this mixed methods study are mainly triangulation and 
complementarity (Onwuegbuzie & Collins, 2007). So as to make meta-inferences (conclusions 
generated through an integration of inferences that have been obtained from the results from 
quantitative and qualitative strands of a mixed method study), this study will also stick to 
“parallel mixed design” in which quantitative and qualitative strands are planned and 
implemented to answer the same overarching mixed methods  (Teddlie & Tashakkori, 2009). 
Since both types of design this study focuses on involve collecting and analyzing quantitative 
and qualitative data separately, the explanation of quantitative and qualitative research 
designs this study employs are presented separately. 
 Quantitatively, this study will adopt individual difference as a general design (Leech, 
2013), in which whether a municipal bond market emerged is an attribute independent 
variable that cannot be manipulated. Regarding a specific approach, it will use comparative 
design and associational design (Leech, 2013). The first specific design aims to answer the 
question “What are the differences in the economic sociological characteristics between the 
developing countries’ that are introducing or not introducing a municipal bond market?” by 
comparing the economic sociological characteristics among developing countries with and 
without a municipal bond market across the four levels of income as discussed in the mixed 
method sampling section. Specifically, the difference inferential statistics (t-test) will be 
calculated. Meanwhile, the second specific design aims to answer the question “What is the 
relationship between economic sociological characteristics (independent variable) and the 
emergence of a municipal bond market (dichotomous dependent variable) among developing 
countries with decentralization policy (population)?” by finding associations and relating those 
independent variables to dependent ones. Specifically, the associational inferential statistic 
(multiple regression) will be calculated.  
 Qualitatively, case study research—formal study to understand issues intrinsic to the 
person, group, event, etc. (Leech & Onwuegbuzie, 2007)—will be used to answer the 
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question “What were the differences in the economic sociological characteristics among the 
developing countries introducing and not introducing municipal bond markets during 1985-
1995”?. Specifically, the study will use a “collective case study” in which the one issue or 
concern is selected from multiple case studies to illustrate the issue (Creswell, 2007). 
Accordingly, 3-5 countries from the simple random sampling will be investigated in order to 
develop an in-depth analysis of multiple cases (Leech, 2013).  
Data collection 
 Quantitative data, which include inflation rates, the average of local governments’ 
own-resource revenue per capita, debt policy ratings, the centralization ratios, and 
intergovernmental fiscal transfers per capita will be directly drawn from World Bank 
Databank website, 
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=wor
ld-development-indicators.  
 Concurrently, qualitative data for a collective case study will be drawn from multiple 
sources of information, including interviews, archival records, and documents (Creswell, 
2007). Note that direct observations and participant-observations are irrelevant and 
impossible since this study goal is to examine the past. Interviews are intended to be in-depth 
with the banks’ and financial intermediaries’ executives and decentralization policy makers 
who played important financial and political roles during 1985-1995. These aim to answer 
all qualitative sub-questions. Accordingly, the interviews must capture the local governments’ 
creditworthiness; their familiarity with local debt financing; their confidence in macroeconomic 
conditions in their countries; the development of financing institutions and financial 
intermediaries; how the central government facilitate or constraint the local debt 
management; the content and intention of laws and regulations related to local public debt; 
and the pattern of intergovernmental relations. Examples of questions are “What have you 
experienced in term of the local debt financing during 1985-1995?” and “What context or 
situation have typically influence or affected your perception of local debt financing during 
1985-1995?”. These questions are intentionally adapted from the phenomenology’s broad, 
general questions (Creswell, 2007) in order to gather the data that will lead to a textural 
description and a structural description of the emergence of a municipal bond market, thereby 
providing the data for the context of the case and understanding the complexity of the case 
(Creswell, 2007).  
 Regarding the interviews, there are four strategies to be administered. First, the number 
of the interviewees from each case should be 12 (Onwuegbuzie & Collins, 2007). Second, 
the snowball sampling (Teddlie & Yu, 2007) will be used to select the interviewees. However, 
the first interviewee will be selected based on the recommendations by the experts (i.e., the 
dissertation advisor). Third, before conducting an interview, debriefing or a personal 
communication in which the researcher provides detailed information to the interviewees 
regarding the study’s purpose and any instance of withholding information (Teddlie & 
Tashakkori, 2009) is needed. This gives the interviewees an opportuntity to return for their 
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contribution and to provide feedback about the study. Forth, the reflective journal (Teddlie & 
Tashakkori, 2009) will be introduced in order to record the daily methodological decisions 
and the personal findings regarding the overall study.  
 Like interviews, archival records and documents aim to capture all of the economic 
sociological characteristics. The main data resources are web content (news, commentaries, 
reports, etc.) and web-based documents (laws and regulations). The first 50 results of each 
domain-specific search will be saved into the sample frame. Then, each document will be 
assessed for appropriateness based on a set of criteria, including whether the document 
focused on local debt financing and whether the document discussed one of four 
components of the economic sociology framework.  
Data Analysis 
 The equal-status concurrent multitype mixed analysis (Onwuegbuzie et al., 2007) will 
be adopted because the quantitative and qualitative strands will not be mixed until both 
have been collected and analyzed. Accordingly, the first step here is to analyze the 
quantitative and qualitative data separately. The quantitative data will be analyzed according 
to two quantitative research designs—the difference inferential statistics and the associational 
inferential statistics. Regarding the difference inferential statistics, the t-test (Leech et al., 
2011) will be calculated because the study intends to test whether economic sociological 
characteristics (level independent variable) are significantly different among the developing 
countries introducing and not introducing a municipal bond market. Table 2 provides one 
example of the results of t-test (based the mock data). 
Table 2 

Differences among Counts of Economic Sociological Characteristics of Low-Income 
Developing Countries with Decentralization Policy 

  

  

Average 
Change in 
Inflation 

Rate  

Local 
Governments’ 
Own-Resource 

revenue  
(Million Dollars) 

Average Debt 
Policy Ratings 

(Points) 

Centralizati
on Rate  

Intergovernmental 
Fiscal Transfer 
(Million Dollars) 

Countries 
introducing a 

municipal bond 
market 

7.23% 55,995 4.39 20.43% 25,834 

Countries not 
introducing a 

municipal bond 
market 

9.88% 42,449  2.76 39.21% 78,541 
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t-test 5.77** 3.33*** 6.89*** 4.05** -4.70*** 

Note: *p < .05. **p<.01. ***p<.001   
 

Table 2 shows that the means of change in inflation rate, local governments’ own-
resource revenue, debt policy ratings, centralization rate, and intergovernmental fiscal transfer 
of the two groups are significantly different. As such, it can be concluded that lower-income 
developing countries introducing and not introducing a municipal bond market have significant 
differences in all of the economic sociological characteristics.  

For the associational inferential statistics, multiple regression (Leech et al., 2011) will 
be calculated. Specifically, the linear probability model, or LPM, will be used. According to 
Halcoussis (2004), LPM is a special type of the ordinary least square technique used to see 
how the probability of the dependent variable is determined by the independent variable. In 
this study, LPM will identify the economic sociological characteristics that significantly 
determine the emergence of a municipal bond market. Since the data are from different 
countries, the heteroskedasticity will be tested and fixed. Note that not only the economic 
sociological characteristics but also the control variables, population size, lagged variable of 
debt in previous years, income per capita (Clingermayer & Wood, 1995) will be included in 
the model. 

Meanwhile, the qualitative data from two data sources (talk and document) will be 
analyzed by categorical strategies (Teddlie & Tashakkori, 2009). This is because categorical 
strategies will break down narrative data and rearrange those data to produce categories that 
facilitate comparison (Teddlie & Tashakkori, 2009). The techniques used for categorical 
strategies will be the constant comparative method (Glaser & Strauss, 1967) and analysis of 
theme (Creswell, 2007). The constant comparative method will help the researcher to 
compare different pieces of data, refine or tighten up categories, and move on to higher 
conceptual levels (Teddlie & Tashakkori, 2009). According to Glaser and Strauss (1967), there 
are four steps in the constant comparative method: (1) comparing incidents applicable to 
each category; (2) integrating categories and their properties; (3) delimiting the theory; and (4) 
writing the theory. Comparing incidents applicable to each category will be processed by two 
operational refinements—unitizing process and categorizing process. The unitizing process 
involves dividing the narrative data into units of information (UOIs), which are the smallest 
pieces of meaningful information, such as words, paragraphs, characteristics, items and so forth 
(Teddlie & Tashakkori, 2009). The categorizing process involves bringing together into 
provisional categories those UOIs that relate to the same content (Teddlie & Tashakkori, 
2009). The researcher will also review each category for its internal consistency, based on 
the similarity principle, and review across the categories for mutual exclusivity, based on the 
contrast principle. Meanwhile, analysis of theme helps the researcher focus on a few key 
issues for understanding the complexity of the case by providing a rich context of the case 
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(Creswell, 2007).  Creswell (2007) suggests the research provide: (a) a setting in which the 
case presents itself; (b) a detailed description of each case within the case (a within-case 
analysis); (c) a thematic analysis across the case (cross-case analysis); and (d) an interpretation 
of the meaning of the case (assertions). In short, the first technique will help categorize the 
data from each case (within-case analysis) while the second will help provide the theme within 
the case and across the cases, the context, and the meaning of the case.  
Table 3 
The (mock) results from the within-case analysis (Indonesia and Thailand) 

  
   Context Economic 

Component 
Institutional 
Component 

Political 
Component 

Network 
Component 

Indonesia 
(introducin

g a 
municipal 

bond 
market) 

Lower-
middle 
income 

economy 
and 400 
years of 

colonizatio
n 

Moderately 
fluctuating 

economy with 
low economic 
development 

The stable 
growth of 

financial markets 
and the slow 

growing 
relationship 

between 
municipalities 
and investors 

Increasing 
roles and 

responsibility 
of local 

governments 

“Creative” 
intergovernmen

tal relation 

Thailand 
(not 

introducin
g a 

municipal 
bond 

market) 

Higher-
middle 
income 

economy 
and no 

history of 
colonizatio

n 

The origin of 
1997 Asian 

economic crisis 
with the very 

high economic 
upturn as well as 

an extreme, 
plunging 

economic 
downturn 

The boom of the 
financial market 
followed by its 
collapse around 
1995 and no 

significant 
relationship 

between 
municipalities 
and investors  

Strong 
centralization 

and very 
limited 
financial 

decentralizati
on 

“Concentrate” 
intergovernmen

tal relation 

 
Upon quantitative and qualitative data being analyzed, the study will integrate result 

from analyses of those separate data components (Bazeley, 2012). This approach is 
considered appropriate because its characteristics are congruous with the study’s elements. 
First, it can enhance validity though data triangulation, which is the study’s purpose. Second, 
it can elaborate one set of findings with data from another, expand potential findings, and 
uncover paradoxes and contradictions, thereby providing a rich, complex description and 
explanation, which are the study’s objectives. Third, it can provide complementary strength 
and non-overlapping weakness, and complementarity is the study’s purpose. Fourth, it can 
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generate the outcome that is strongly supported by evidence and more generalizable, and 
generalization is one of the aims of the study’s sampling design.  

From the (mock) results of quantitative and qualitative analyses, the short outcome 
focusing on the economic component from the countries with a municipal bond market can 
be provided as follows: Though with slow economic growth, the counties with a municipal 
market had quite stable macroeconomic conditions. For example, the change in the inflation 
rate during 1985-1995 was around 20.43%, which is significantly different from the other 
group of countries without a municipal bond market. In addition, the local governments’ debts 
were guaranteed by the central governments. However, before the debt was issued, the strict 
feasibility study on projects and programs supported by such debt must have been provided. 
Both legal and institutional requirements raised the local governments’ creditworthiness. With 
more and more roles and responsibilities of local governments, the investors became familiar 
and interested in doing some business with them. 
Data Validation 
 The study validates data based on the validation framework (Dellinger & Leech, 2007) 
because it can encompass all validity evidence (Teddlie & Tashakkori, 2009). There are four 
elements in the framework and all of them are of the study’s concern. First, the foundation 
elements are promoted by theoretical framework and its empirical findings from the previous 
literature. Table 1 provides the evidence for this element because it lays out the main 
concepts, constructs, and the indicators. The selection bias will be reduced by the simple 
random sampling in both quantitative and qualitative strands. In the qualitative strand, quality 
audits are increased during data collection and the data analysis. The researcher will have a 
reflective journal for the data collection step. Also, during the application of the constant 
comparative method, the intracoder will be used by reviewing each category for its internal 
consistency and reviewing across the categories for mutual exclusivity during the constant.  
 Second, inferential consistency is also the study’s concern. The inference of this study 
is most likely to be consistent with the current of knowledge since the study is led by the 
theoretical framework and the relevant empirical findings. The inference of the study will be 
consistently linked with the research designs and findings. In the case of the inference and 
the research design, the study shows the persistent attempt to the research questions 
throughout every step. In addition, the study’s purpose of complementarity can help make 
sure that the meta-inference will be consistent with component inferences from different 
strands. About the finding, the study’s inference will provides the cases’ context and will 
relate the four economic sociological characteristics to each other. It is worth noting here that 
providing the context is considered the technique to promote prolong engagement (Teddlie 
& Tashakkori, 2009). Prolonged engagement can increase the trustworthiness of the study.  

Third, the utilization/history element is guaranteed by the debriefing technique. This 
technique can give the interviewer the opportunity to give some feedback about the study. 
Besides, this technique can make the member check possible. Forth, the consequential 
element is provided by the fact that this research will be supervised the dissertation advisor 
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and committee. This study’s findings, measures, and inference will be academically accepted. 
If the advisor or at least one of the committee has a background as a practitioner, the 
consequence of this study will be able to gain social acceptability.  
Data Interpretation 
 Data interpretation is a part of a research inference (Teddlie & Tashakkori, 2009). The 
word “inference” denotes the inference process and the inference outcome, which involves 
the process of sense-making or meaning-making and outcome or understand, respectively 
(Teddlie & Tashakkori, 2009). The sense-making process will be heavily based on Dobbins 
(2004)’s the four mechanisms in action or how the four economic sociological mechanisms 
operate together to shape economic conventions. The social economic conventions here is 
to or not to introduce the municipal bond market. Meanwhile, the study will create 
understanding (e.g. “gestalt” or whole) on the basis of all results (Teddlie & Tashakkori, 2009) 
especially with the triangulation and complementarity techniques.  

For the research outcome, the study will provide a descriptive inference and an 
explanation inference (King et al., 1994). These two kinds of inference are actually necessary 
since the study’s objectives are description and explanation. A description inference will 
provide the understanding of the four economic sociological characteristics based on the 
quantitative and qualitative results. This understanding will mainly be the similarity and 
differences in economic, institutional, political, and networking nature of two groups of 
developing countries. Also, it will specify the economic sociological characteristics that play 
the significant role in the emergence of a municipal bond market. Subsequently, an 
explanatory inference will be built on the description inference, as well as context of the 
cases, cross-case analysis and assertions. These several sources of findings enable the 
researcher to connect causes (the economic sociological components) and effects (the 
developing countries’ decision to introduce or not to introduce a municipal bond market).  
Policy Recommendations  
 Based on both quantitative and qualitative results, there are several social, political, 
and institutional differences between the capital market development at the local level 
between two case studies here--Thailand and Indonesia. In order to successfully introduce a 
municipal bond markets, policymakers should take into account these differences and then 
pay attention more closely to the social, political, and institutional changes evolved in, for 
example, Indonesian. In addition, policymakers should contextualize those changes so that 
they are well placed in a certain country with the least challenges.  
Future Research 
 Even though this study has several strategies to promote the validity, there are still 
some validity threats, jeopardizing the design quality (Teddlie &Tashakkori, 2009). Those 
validity threats are selection, unreliability of measures, and inadequate explication of 
constructs (Shadish et al., 2002). About the selection, this study focuses on such a varied 
population frame (all developing countries) that it is prone to the problem of 
hetoreskedasticity (Halcoussis, 2005). Though relieved by the quantitative technique, this 
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problem is not completely resolved. Hence, the sampling frame bringing about the 
homogenous samples is preferred. Possibly, continents and subcontinents like Africa, East 
Europe, and Southeast Asia or countries with a number of provinces, states, or prefectures can 
be make a better sampling frame. Regarding unreliability of measure, LPM is methodologically 
problematic because the probability it predicts is more than one and less than zero 
(Halcoussis, 2005). Probit and Logit model is superior if the sample size of hundreds can be 
obtained (Wooldridge, 2013). Finally, the problem inadequate explication of constructs in 
this study is rooted in the availability of related indicators provided by the international 
organizations. Without this problem, the study should be able to capture all the unique 
characteristics of each of economic sociological components (especially the political and 
institutional components) as well as how a municipal bond market develops in term of the 
number of cities allowed to issue their bonds.  

Given that all the validity treats are fixed, the possible formulated mixed methods 
research questions are (a) Why does not a municipal bond market emerge in some cities in 
Philippines (for example)? and (b) Why does not a municipal bond market emerge in some 
countries in Latin America (for example)?.  
Conclusion 

Even though a municipal bond is the most cost-effective borrowing instrument, it does 
not emerge in most developing countries. As a result, this paper asks: Why do municipal bond 
markets not emerge in some developing countries? Through the socioeconomic theory and 
the mixed methods approach, the results based on the Analysis of Variance with T-Test and 
the constant comparative analysis suggest that there exist differences in terms of social, 
political, and institutional characteristics between Thailand and Indonesia. Therefore, 
policymakers planning to introduce the municipal bond market should consider these 
differences in order to overcome the social, political, and institutional challenges and 
eventually are able to set up the market. Besides, researchers working in the field of the local 
public finance can modify the research questions as well as the methodological components 
discussed in this paper so that their future research can offer other perspectives of this matter 
and eventually strengthen this body of knowledge before long.  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา  
ของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จก่อนก าหนดเวลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 
ข้าราชการ และพนักงานราชการ จ านวน 10 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้
คุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานข้าราชการพลเรือนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ หน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และงานที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภาคสนาม ณ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นค าถามที่ก าหนดหัวข้อไว้  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2562 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2653 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณาประกอบตารางข้อมูล และน าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเรียงล าดับเป็นหมวดหมู่ 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง  ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา  
ของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหลายปัจจัย  ดังนี้ ปัจจัยแรก คือ ปัจจัย 
ด้านบุคลากร ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งมีค่าเท่ากันกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ การจัดซื้อจัดจ้าง หลักธรรมาภิบาล  
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ABSTRACT 
 

  The research on “the study of factors affecting the success of pre-specified 
successful procurement of the Office of the Permanent Secretary for Digital Economy and 
Society” is qualitative research. The objective of this research was to study the factors affecting 
the success of pre-specified successful procurement. The population and sample used in this 
research are procurement practitioners of the Office of the Permanent Secretary for Digital 
Economy and Society, including 10 civil servants and government officials. The researcher 
used random sampling technique by using qualifications according to the position 
determination standard of the Civil Service Office as the selection criteria, main responsibilities, 
job characteristics and assignments, according to the policy of the Office of the Permanent 
Secretary for Digital Economy and Society. In this research, the researcher conducted a field 
study at the Office of the Permanent Secretary for Digital Economy and Society by observing, 
collaborating, procurement and in-depth interviews based on the specified question. Data 
were collected between August 2019 and January 2653. Data were analyzed using 
descriptive methods, data tables, and research results were presented by descriptive methods 
in categories. 
  The results of the research showed that there are many factors affecting the 
success of pre-specified successful procurement of the Office of the Permanent Secretary for 
Digital Economy and Society. The first factor is the personnel factor.  The second factor  
is management factor which is equal to the participation factor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Keywords  :  Factors affecting success  Procurement  Good governance 
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บทน ำ 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ กล่าวคือ 
ทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือให้มีพัสดุไว้ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการซึ่งมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กล่าวคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  
 ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานกลางให้ส่วนราชการองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐใช้เป็นหลักปฏิบัติวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติฯ คือต้องการเปิดข้อมูลสู่สาธารณชนให้มาที่สุด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ลดปัญหาการทุจริต
และมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการได้ 3 วิธี (อ้างอิง
จาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) กล่าวคือการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามล าดับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาให้
เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จก่อนก าหนดเวลาของ
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ขอบเขตในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและพ้ืนที่ 
 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 10 คน 
ซึ่งผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ เหล่านี้ ต้องประสบกับปัญหาการจัดท าโครงการเร่งด่วน  ที่ต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีของแต่ละปี จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากหากด าเนินการแล้วเสร็จ หรือไม่ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าว งบประมาณ
เหลือจ่ายจะถูกพับไป 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา ปัจจั ยที่ต้องการ
ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1)  ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา และ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้วางแผน และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
      2)  ผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
           ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ลงศึกษาภาคสนาม ณ ส านักงาปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดหัวข้อไว้ ประกอบกับประเด็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่ต้องการน าเสนอ จากนั้นผู้วิจัยจะน าประเด็นค าถามแบบปลายเปิดมา
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
กำรออกแบบกำรวิจัย 

สิ่งท่ีต้องกำรศึกษำ แนวคิดและทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชำกร วิธีกำรวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการจัดซื้อ
จัดจ้างส าเร็จก่อน
ก าหนดเวลา 
- ปัจจัยด้านบุคลากร 
- ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
- ปัจจัยด้านการบริหาร 
- ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

- แนวคิดเก่ียวกับหลักธรร
มา 
ภิบาล(Good 
Governance) 
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
- แนวคิดและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 10 คน 

- การวิเคราะห์เอกสาร 
- การสังเกตกาณ์ 
-การร่วมปฏิบัติงาน 
-การสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
เชิงลึกแบบปลายปิด  
และแบบเปิดตามหัวข้อ 
ที่ก าหนดไว้  

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีสังเกตการณ์โดยการร่วมปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยค าถามแบบ
ปลายปิด และปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัย  
 ทั้งนี้  เพ่ือหาแนวโน้มในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
- ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 - ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 
-  ปัจจยัดา้นการบริหาร 
- ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

 

 

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา 
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ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบผลส าเร็จก่อนก าหนดเวลา และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิจัยเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม ในส่วนของกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือเวียน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งต้องด าเนนิการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาใช้ในการก าหนดรูปแบบ และกรอบค าถามการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ 2) งานที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการพรรณา  
ประกอบตารางข้อมูล  
กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 

ผู้วิจัยใช้วิธีการพรรณนาประกอบตารางข้อมูล ในส่วนของผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จก่อนก าหนดเวลา และระดับความรู้ ระดับความเข้าใจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเรียงล าดับเป็นหมวดหมู่ 
แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1)  แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
พ.ศ. 2542 (2542 น. 26) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี คือ แนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพ่ือบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้ สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ 
และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 , (2546) 
เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ (4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น (5) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ (6) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 2)  แนวคิ ดและหลั ก เ กณฑ์ เ กี่ ย ว กั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการบริ ห า ร พั สดุ ภ า ค รั ฐ  
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์เพ่ือ 
ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น  
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง 
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เป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้  
การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กัน (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, บทเฉพาะกาล) 
 3)  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ดังนี้ 
 ปทุมไฉไล สิงหนาท และคณะ (2559 น. 110 - 112) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  ปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครอบคลุม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศของสถานศึกษา โครงสร้างองค์กร  และการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัย
ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาตนเองในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน 

ภาคภูมิ  มิ่งมิตร (2560 น. 11) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาปฐมบทของการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ในบริบท  
ของรัฐสภา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้มากที่สุด คือ ภาวะผู้น า รองลงมาคือ กล
ยุทธ์ขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร การสร้างเครือข่าย โครงสร้างองค์กรและแรงจูงใจ และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จที่มีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ กระบวนการ การก าหนดมาตรวัด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
ฝึกอบรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ภัทรานิษฐ์ ทองสามสี และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559 น.  88) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษาพ้ืนที่ภาค
กลาง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม คือ ปัจจัยการควบคุม
ภายใน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น ระบบการควบคุม  และปัจจัยด้าน
การติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การรับรู้สื่อสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นการที่จะประสบ
ความส าเร็จของโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม จะต้องมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
ไปด้วย การบริหารบุคคลที่มีความเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยู่เสมอ รวมถึงการมีระบบการ
ควบคุมบริหารบุคคลอย่างมีมาตรฐาน 
 ธาราภรณ์  อ่างแก้ว (2560 น.  286 ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเยียวยา 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  กรณีศึกษา :  กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ และวิเคราะห์
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัย
ด้านตลาด (2) ปัจจัยด้านบุคลากร (3) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม (4) ปัจจัยด้านความร่วมมือ และ(5) 
ปัจจัยด้านเทคนิค ซึ่งภายใต้การด าเนินงานบริหารกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์นี้ สามารถเยียวยา ช่วยเหลือ 
ดูแลผู้ประกอบการ และเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการอยู่รอดอย่างยั่งยืน กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ เป็น
กระบวนการให้ความช่วยเหลือที่สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาด้วยการให้ความรู้ที่ผ่านการศึกษาวิจัย
โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จนน าไปสู่การทดลองปฏิบัติจริง อาทิเช่น การหาตลาดเพ่ือรองรับพร้อม ๆ การ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการที่ประสบปัญหา การพัฒนาต่อยอด และการบูรณาการองค์ความรู้แบบใหม่ๆ 
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เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ส่งผลให้สินค้าและบริการของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี
ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืน 
ผลกำรวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง  ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหลายปัจจัย  ดังนี้ ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านบุคลากร  
ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งมีค่าเท่ากันกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบข้อมูล ดังนี้ 
 1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ 
ที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยแบ่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้เป็น 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่ง  
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2)  ความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน จ านวน 8 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 80 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เคยมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 3)  ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ ในสถานการณ์ท่ีต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนในช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ และแนวทางแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ประสบปัญหาและไม่มีแนวทาแก้ไข เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินตั้งแต่ 
500,001 บาท ขึ้นไป และจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินงบประมาณ มีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาส าหรับการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ ากัด ซึ่งถือเป็นความเสียงให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๆ ไม่ส าเร็จ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ประชุมร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ประเมินความ
ต้องการหรือความเร่งด่วนของพัสดุที่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  เสนอผู้มี
อ านาจแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือก าหนดขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส าหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า 
และลดปัญหาพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 4)  ระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบุค ลากร 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้น
ไป และปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินงบประมาณ มีระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มากกว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 
500,000 บาท 
 5)  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน   ผลการวิจัยพบว่า  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง  2  กลุ่ม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการจัดซื้อ     
จัดจ้างในหน่วยงาน แต่ให้ความส าคัญต่อระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างของบุคลากรมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ย่อมจะส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 
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หรืออาจไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าให้หน่วยงานจัดอัตราก าลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
 6)  ปัจจัยที่จะส่งผลให้การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานประสบผลส าเร็จได้เร็วที่สุด
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรกที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีความเห็นว่าจะส่งผล  
ให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบผลส าเร็จเร็วที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร  
ซึ่งมีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากันกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม   
 7)  ปัจจัยที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเ พ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้ อจัดจ้ าง  
หรือการจัดหาพัสดุประสบผลส าเร็จก่อนก าหนดเวลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร (ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ โดยสามารถพัฒนาด้วยการส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ให้ข้อมูลระดับผู้บริหาร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีความ
คิดเห็นว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ และผู้ให้ข้อมูลระดับผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10 มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 
 8)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จก่อนก าหนดเวลาผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความเห็นว่า ปัจจัยอ่ืนที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา คือ ปัจจัยด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างผลการวิจั ยที่
พบว่า ปัจจัยที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประสบผลส าเร็จก่อน
ก าหนดเวลา ของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 80  
ให้ความเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากร คือปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ กล่าวคือ หากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ย่อมส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จก่อนก าหนดเวลา 
เป็นต้น 
 ในการนี้ ผู้วิจัยมองว่าทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจัดหาพัสดุไว้ใช้ใน
ส่วนราชการของตนเอง และในปัจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ได้มอบอ านาจให้แก่ ส านัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เองภายในวงเงินงบประมาณ  
ไม่เกิน 100,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) ดังนั้น เห็นควรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยในครั้งต่อไปควรวิจัยเ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบแนวทาง  
การพัฒนา หรือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกวิธี และ
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้วางแผนส าหรับพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนก าหนดเวลา  
ของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ” ทั้งจากการสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร การสัมภาษณ์ 
และการศึกษาจากกรณีศึกษา ค้นพบว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านบุคลากร (ความรู้ ความเข้าใจ) กล่าวคือ หากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระดับมากพอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกวิธี ทุกวงเงิน จะส่งผลให้การจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละครั้งประสบผลส าเร็จได้เร็วกว่าปกติ 
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา. 
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ธาราภรณ์  อ่างแก้ว. (2560 : น. 286). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 จากการเปิดเสรีทางการค้า  กรณีศึกษา :  กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์. วารสารวิจัย และพัฒนา  
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กำรจัดท ำงบประมำณที่ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคระหว่ำงประเทศและวัยด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
นุชประภา  โมกข์ศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการน าหลักการการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงความ

เสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จังหวัดเ ชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีการด าเนินโครงการบางโครงการที่มีมิติของการจัดท า
งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย ซึ่งเกิดจากนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ค านึงถึง
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านกระบวนการข่วงก าก๊ิด ท าให้เกิดการน าข้อเสนอไปจัดท าเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังเกิดจากการมีประชาชนและกลุ่มจิตอาสาภายในต าบลที่ช่วยเหลือสมาชิกในต าบล
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งท าให้การบริหารจัดการทั้งในมิติทางด้านเวลา แผนงาน การ
ด าเนินการ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ การมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ รวมถึงภาคประชา
สังคมที่เป็นภาคีเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ที่ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคกันโดยไม่เกิดการแบ่งแยก และ
การที่บุคลากรในองค์กรและประชาชนในพ้ืนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และมีมิติเรื่องความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและวัย 
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ควำมท้ำทำยในประเด็นธรรมำภิบำลกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
 

อภิญญา ดิสสะมาน 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา 1) ระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ 2) 
เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ 4) 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ 
และ 5) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขององค์การภาครัฐ 

 หน่วยในการวิเคราะห์คือ ส่วนราชการระดับกรมที่มีค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในปี 2560 ไม่ผ่านเกณฑ์จากผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท่ีผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้ใช้การ
วิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  บุคลากรสังกัดกรมการท่องเที่ยว  
กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรมค านวณกลุ่มตัวอย่าง G*Power  ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 602 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างกรมละ 102 คน
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือผู้บริหารหรือผู้แทนจากกรม 6 กรม เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการตีความ ผลการวิจัยพบว่า  
  ส่วนที่ 1 ควำมท้ำทำยในประเด็นธรรมำภิบำลกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ : กรมกำร
ท่องเที่ยว กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้
หลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัย พบว่า ระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ านวน 
11 ปัจจัย และมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางจ านวน 1 ปัจจัย โดยเรียงล าดับปัจจัยมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด 3 
ล าดับแรกได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผู้น า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  และปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
  
  ระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ านวนทั้ง 6 ด้าน โดย เรียงล าดับรายด้านมี
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ องค์ประกอบด้านหลักคุณธรรม ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.77 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักความรับผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 องค์ประกอบด้าน
หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 องค์ประกอบด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 องค์ประกอบ
ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และองค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71  
  ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสังกัดหน่วยงาน และต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ 
ทั้งโดยรวม และในรายองค์ประกอบ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ โดยรวมแตกต่าง
กัน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ 
โดยรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า ( Beta = .32) ปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม (Beta = .27)  และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก (Beta = .17) ตามล าดับ 
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการ
ปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบการบริหารจั ดการภายใต้หลั กธรรมาภิบาลขององค์ การภาครั ฐ  
ทั้งสามกรมมีปัญหาร่วมกัน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ สมรรถนะของบุคลากร  งบประมาณไม่เพียงพอ  ความ
เร่ งด่ วนของนโยบายที่ เ ข้ าแทรกการท างานประจ า  ความเข้มแข็ งขององค์ กรภาคประชาชน   
การสนับสนุนจากรัฐบาลและความพร้อมทางเทคโนโลยี ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การภาครัฐ พบว่า รัฐบาล
ต้องทบทวนภารกิจและงบประมาณให้สอดคล้องกัน จัดล าดับความเร่งด่วนในการท างาน พร้อม ๆ กันนั้น กรม
ทั้งสามต้องเร่งในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการทดแทนบุคลากรที่ก าลังจะ
เกษียณ ตลอดจนทั้งต้องหันมาให้ใช้เทคโนโลยีในการท างานมากขึ้นเพ่ือทดแทนบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน ที่ส าคัญคือ ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนที่ 2 ควำมท้ำทำยในประเด็นธรรมำภิบำลกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ : กรมบังคับคดี 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัย พบว่า ระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ านวน 
11 ปัจจัย และมีค่าเฉลี่ยใน ระดับปานกลางจ านวน 1 ปัจจัย โดยเรียงล าดับปัจจัยมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด 3 
ล าดับแรก  คือ ปัจจัยด้านผู้น า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาได้แก่ ปัจจั ยด้าน
โครงสร้างองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  และปัจจัยด้านนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  

ระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า พบว่า ระดับการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากจ านวนทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับรายด้านมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ องค์ประกอบด้าน
หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  องค์ประกอบด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 องค์ประกอบด้าน
หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  องค์ประกอบด้านหลักความโปร่ง ใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  และ
สุดท้ายได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  
   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยรวมจ าแนกตามสังกัดหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่าง  
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ต าแหน่งของกลุ่มตัวอย่าง และประสบการณ์ท างานของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่สังกัด
หน่วยงาน มีต าแหน่งงานและประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  ส าหรับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ โดยรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า   ( Beta = .30) ปัจจัยด้าน
ค่านิยม/วัฒนธรรม ( Beta = .20)  ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย  (Beta = .24) ปัจจัยการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน (Beta = .15) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  ( Beta = .14) 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติใน ด้านการ
ปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบการบริหารจั ดการภายใต้หลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การภาครั ฐ  
ทั้ง สามกรมมีปัญหาร่วมกัน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ การหมุนเวียนบุคลากรบ่อยท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  การบูรณาการการท างาน ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การภาครัฐ 
พบว่า การพัฒนาบุคลากรภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเพือเพ่ิมสมรรถนะการ
ท างาน การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น การติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระเบียบปฏิบัติที่เอ้ือต่อการท างาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การท างานแบบ
บูรณาการจะท าให้กรมสามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของ
กรมการท่องเที่ยว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรมมีค่าคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานในปี 2560 ไม่ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบกับ  กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกรมมีค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในปี 2560 ผ่านเกณฑ์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ มีปัจจัยร่วมกันคือ 
ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับระดับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า พบว่า ระดับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยรวม องค์ประกอบด้านหลักความรับผิดชอบ และองค์ประกอบด้านหลักนิติ
ธรรม อยู่ในอันดับสองและสามเหมือนกัน และองค์ประกอบสุดท้ายเหมือนกันคือ หลักการมีส่วนร่วม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการมีส่วนร่วมเป็น
สิ่งที่กรมท้ังหกกรมนั้นต้องให้ความส าคัญมากข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนการท างานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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หน้ำที่ของพลเมืองกับกำรเสริมสร้ำงสิทธิเสรีภำพสู่ควำมเป็นพลเมืองตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

 
ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย 

 
บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเสนอแนะกลไกทางกฎหมายที่
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง เ พ่ือท าหน้าที่พลเมืองในขอบเขตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ศึกษาและเสนอแนะกลไกและมาตรการเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการท าหน้าที่
พลเมืองกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาวิจัยเอกสาร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า  

1. กรอบความเป็นพลเมือง 6 ประการ อันได้แก่ รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ เคารพหลักความ
เสมอภาค เคารพความแตกต่าง เคารพสิทธิผู้อ่ืน เคารพกติกา และรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ส่วนใหญ่  
มีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว เว้นแต่การเคารพหลักความ
เสมอภาค ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นหน้าที่ของพลเมือง มีเพียงก าหนดให้เป็นสิทธิของบุคคลที่รัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐต้องเคารพเท่านั้น 

2. รูปแบบของการก าหนดหน้าที่พลเมืองขั้น พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับสิทธิเสรีภาพในประเทศไทย 
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่ามีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากภูมิหลังและความเป็นมาของแต่ละ
ประเทศ การมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะ และหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนสอนหน้าที่พลเมือง เมื่อพิจารณาถึง “ค่านิยม” ที่ส่งผลต่อของความเป็นพลเมืองใน
ประเทศต่าง ๆ พบว่า มี “ค่านิยมร่วม” ที่คล้ายคลึงกันหลายประการ กล่าวคือ การมีความตื่นรู้ ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน และการยอมรับความแตกต่าง ส าหรับ “ค่านิยมต่าง” ที่พบในบาง
ประเทศ เช่น การยอมรับในพหุวัฒนธรรม การให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

3. การก าหนดตัวแบบการท าหน้าที่พลเมืองที่ท าให้การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมีความหมาย ในแง่ระบบ
และกลไกระดับประเทศ ได้แก่ สถาบันการเมืองการปกครอง พรรคการเมือง หน่วยงานองค์กรภาครัฐ องค์กร
ธุรกิจเอกชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร สื่อมวลชน ส่วนระบบและกลไกระดับท้องถิ่น ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรการจัดการศึกษาพบว่าต้องครอบคลุมทั้งจัดการศึกษา
ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และนอกโรงเรียน/สถาบันการศึกษา โดยมีปัจจัยเงื่อนไขที่ท าให้ตัวแบบข้างต้น
อาจเป็นรูปแบบที่ประสบความส าเร็จก็ได้ กล่าวคือ 1) พลเมืองมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองการ
ปกครอง และมีความตื่นรู้ 2) มีองค์กรหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบด้านการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองเป็นการเฉพาะ 
3) ผู้จัดการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักในหน้าที่ของความเป็นพลเมือง รวมถึงมีองค์ความรู้ใน
กระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 4) ชุมชนและท้องถิ่นให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง และ 5) ภาครัฐต้องสนับสนุนพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ไม่
แสวงหาก าไร ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมือง  

4. กลไกที่ท าให้เกิดการท าหน้าที่พลเมืองที่หนุนเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย กลไกภาครัฐและภาคเอกชนที่ท าหน้าที่จัดการศึกษา 
ในระบบ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และครอบครัวที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และกลไกสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นมาตรการและกลไกทางนโยบายหลายประการ กล่าวคือ 1) ควรส่งเสริม
ให้มี “ศูนย์กลางศึกษาทางการเมือง” ของรัฐหรือเอกชน 2) รัฐต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ “การเมืองภาค
พลเมือง” ที่พัฒนามาจากความเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ที่รวมตัวกัน พึงส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสาธารณะ มีกลไก
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน และเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) ได้ โดยรัฐ 
ไม่ปิดกั้น ตลอดจนส่งเสริมความรู้และสร้างกลไกในการต่อต้านการทุจริตโดยทั่วไป เพ่ือช่วยกันชี้เบาะแสการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม 3) ส่งเสริมให้ส่วนราชการต้องบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่ อง  
4) ทบทวนและก าหนดเป้าหมายของความเป็นพลเมืองไทยที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 5) สนับสนุนให้
สื่อมวลชนสื่อสารข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  
6) ส่งเสริมให้ส่วนราชการท างานร่วมกับภาคประชาสังคม และชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 7) สร้างพ้ืนที่ให้เด็กและ
เยาวชนมีโอกาสร่วมคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นรวมถึงน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ
8) ปรับปรุงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบ  
 ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีมาตรการและกลไกทางกฎหมายบางประการที่ออกมาเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการท าหน้าที่ของพลเมืองในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ 

1. เพ่ือให้มาตรา 51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถเกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ควรต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 45 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ประชาชนต้องด าเนินการให้น้อยลง และ
เพ่ิมสภาพบังคับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการหรือปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนได้
ประโยชน์ในสิทธิเสรีภาพของตน  

2. รัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรที่มี
หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หรือสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
ของประชาชน โดยอาจเป็นการจัดตั้งในรูปของกองทุนหรือมูลนิธิที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินการ จึงสมควรมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์กรทางการเมืองภาคพลเมืองดังกล่าว 

3. ควรมีการทบทวนมาตรการและกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ ควรจะมีมาตรการทางกฎหมายเชิงลงโทษในการปรับพรรคการเมือง
และ/หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง นอกจากนั้น ควรมีมาตรการและกลไกในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของพรรคการเมืองได้ด้วย 

4. ควรมีมาตรการและกลไกทางกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการร่วม
คิดและน าเสนอนโยบายในเวทีสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมส าหรับงานที่ตีพิมพ์เรื่องการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน
ประเทศไทย เพ่ือสังเคราะห์หลักฐานการวิจัย และเป็นแนวทางในการเสนอแนะนโยบายระดับชาติ โดยมุ่งเป้า
ไปที่การลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การท างานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงเรื่องการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย แม้ว่ายังไม่สามารถท าการเปรียบเทียบโดยตรงถึง
ผลการวิจัยแต่ละชิ้นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการเข้าถึงปัญหา ซึ่งหลากหลายข้อมูลที่ได้มาบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า
การตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวียังคงมีอยู่ชัดเจน ที่น่าสนใจคือขณะที่มีงานวิจัยศึกษาจ านวนมากที่ท าการศึกษากับผู้
ติดเชื้อเอชไอวี และประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาในระดับมหภาคที่จะประเมินถึงขอบเขต
ของการตีตราในประชาการไทยทั้งหมด งานวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีนี้มีอยู่จ ากัด
มาก ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสบการณ์ตีตรา ในท านองเดียวกันยังคงมี
ช่องว่างในองค์ความรู้ของงานวิจัยเมื่อค านึงถึงเรื่องปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน อีกทั้ง
กลไกที่ก่อให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาให้กว้างกว่า
เรื่องปัญหาด้านสาธารณสุข เพ่ือท าความเข้าใจถึงฐานความคิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทางสังคมศาสตร์
ในประเทศไทยสามารถมีส่วนในกลไกที่ซับซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดการตีตราและถูกน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
และด าเนินการในกระบวนการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: การแบ่งแยก ผู้ติดเอชไอวี ประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this study was to lessen HIV discrimination in Thailand. In this study, 
a literature review of publications on HIV positive people in Thailand was conducted to 
synthesize research knowledge evidences, and this will be suggested as direction for the 
development of national interventions and policies aimed at reducing HIV discrimination. 
Documentary research was utilized in this study.  For the results, high quality research has 
been conducted on HIV discrimination in Thailand.  Even if results of individuals studies cannot 
be directly compared due to heterogeneity of approaches, available data clearly indicates 
that HIV discrimination prevails including in medical settings, and has dramatic consequences 
for HIV positive people and the HIV response.  Interestingly, while studies have been 
conducted among HIV positive people and most-at-risk populations, there has been no large 
scale study to assess the extent of discrimination in the entire Thai population.  The research 
on the factors that shape HIV discrimination appeared also limited.  Some information is 
available on the characteristics of HIV positive people with discrimination attitudes and 
practices.  Similarly, there is a gap in research knowledge regarding the complex, psychological, 
social and cultural factors and mechanisms that shape HIV discrimination in Thai society.  
There is a need to go beyond the public health approach to understand the roots of HIV 
discrimination in Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:   Discrimination HIV in Thailand   
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Introduction 
Thailand is the country in South East Asia that has been the most heavily affected by 

the HIV epidemic. According to the most recent UNAIDS country report (AIDS Data Hub, 2019) 
the HIV prevalence among adults is estimated at 1.1% in 2018 which indicates that about 
half a million people (480,000) would be living with HIV in Thailand.  

Since the beginning of the epidemic Thailand has been leading the HIV response in 
Asia.  In the early days of the epidemic Thailand developed the 100% Condom Use 
Programme that was inspirational for other countries and in 2014 Thailand became one of 
the first countries in Asia to offer free access to HIV treatment. These and other national 
programs contributed to drastically decrease the number of new HIV infections and the death 
toll. However, despite these achievements, the HIV epidemic is still ongoing. It is estimated 
that 6,400 new HIV infections and 18,000 AIDS-related deaths occurred in 2018 only (AIDS 
Data Hub, 2019). These numbers are concerning especially as advanced HIV treatments are 
available that enable people to live HIV as a chronic condition with no risk of HIV transmission 
to others.  

A main factor at the origin of the continuing HIV epidemic in Thailand is the low uptake 
of HIV testing, including in key populations. It is estimated that only 43% of men who have 
sex with men, 46% of female sex workers and 61% of people who use drugs have ever tested 
for HIV (AIDS Data Hub, 2019). The lack of timely HIV testing in key populations fuelled the 
transmission of HIV and leads to a situation where numbers of individuals are diagnosed at a 
stage of the HIV infection that is too advanced for HIV treatments to fully work. 

The reasons for this continuing HIV epidemic are complex and could include factors 
such as a lack of information on HIV in the population, problems to access health services for 
some individuals and maybe fatalism that do not promote proactive health related 
behaviours.  In addition to these factors, HIV stigma has been cited as a key contributor.  The 
notion of HIV stigma originates in Erving Goffman’s work (Goffman, 1969) and has been 
reframed more recently by social sciences and public health scientists working on HIV (Parker 
& Aggleton, 2003; De Wit, Murphy, Adam, & Donohoe, 2013). The US Centre for Disease 
Control defines HIV stigma as the ‘negative attitudes and beliefs about people living with 
HIV. It is the prejudice that comes with labelling an individual as part of a group that is 
believed to be socially unacceptable’ (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). 
Worldwide, HIV stigma has been cited as a major barrier to a successful HIV response as it 
affects timely uptake of HIV testing, access to care and HIV treatment in key populations. In 
Thailand, health authorities have recognized that community based HIV-related stigma 
continues to prevent people from accessing the services they need and that HIV positive 
people are sometimes stigmatised by health providers themselves. Tackling HIV stigma has 
thus become in the past years a priority for the health authorities in Thailand. Dr Sophon 
Mekthon, Permanent Secretary, Ministry of Public Health said, “Stigma is a root cause, a key 
driver and if we could manage this, I believe that ending the AIDS epidemic would be easy.” 
(UNAIDS, 2016). In line with this governmental statement, small-scale initiatives have been 
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conducted consisting of training sessions to reduce stigmatising attitudes and practices among 
health providers, including HIV nurses in hospitals. To date there has however been no mass 
campaign aimed at changing the attitudes and practices of the general population towards 
people living with HIV. 

As programs aimed at reducing HIV stigma are emerging in Thailand it is important to 
assess the extent of research knowledge on HIV that is available to inform the national 
response. Programs, campaigns and interventions are indeed expected to work best when 
they are built on empirical evidence and informed by theories of social and behavioural 
changes. A literature review of publications on HIV stigma in Thailand was conducted to 
synthesize the research evidence available to guide the development of national programs, 
campaigns and interventions. With this literature review we were looking for evidence regarding 
1) the extent of HIV stigma in Thailand, 2) the factors that shape stigmatising attitudes and 
practices towards HIV positive people,  and 3) the consequences that HIV stigma may have 
for people living with HIV, including medical, social and psychological consequences.  

These 3 topics were approached with additional sub-questions. While there is 
awareness on the fact that health professionals within hospitals sometimes hold stigmatising 
views of people living with HIV and that training of staff is needed we were also interested in 
whether data would be available to guide the development of mass campaigns targeting the 
general population. The stigmatising attitudes of hospital staff could indeed simply be a 
reflection of stigmatising view around HIV that prevail in their own communities. Another 
aspect we were particularly interested in was whether the published literature on HIV stigma 
was informative of the specificities of the Thai context notably in its appraisal of the factors 
that shape HIV stigma. Some of these factors - for instance the lack of information on HIV or 
the fear of transmission - may be non-context specific but other dimensions specific to the 
Thai society may well also contribute to stigmatising attitudes. The level of HIV stigma 
experienced by some HIV positive people belonging to minority groups is not independent to 
their status within the Thai society. To this respect we wanted to assess whether the literature 
on HIV stigma in Thailand was principally based on a public health approach or whether it 
had also benefitted from social sciences insights. 
 

Methods 
We conducted a literature search through the search engine PubMed using the key 

words ‘HIV stigma Thailand’. Papers identified through the literature search were first reviewed 
for eligibility. To be eligible for the literature review papers had to provide qualitative or 
quantitative data on HIV stigma in Thailand, which means that a paper that would refer to HIV 
stigma in its introduction or conclusion without having data on HIV stigma would not be 
eligible. 

As soon as the eligibility check had been performed we conducted a first round of 
content analyses with the aim of developing a standardised coding sheet. The coding sheet 
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was programmed as a digital survey in Qualtrics and included questions and fields aimed at 
recording the information described below. 

Paper’s characteristics 
We recorded the name of the first author; the year of publication; the type of paper 

(1 - literature review, 2 - research study, 3 - evaluation of program or intervention, and 4 - 
other), the type of research for papers presenting a study (1 - qualitative, 2 -quantitative, 3 - 
mixed methods), and the country covered by the paper (1 - Thailand only, 2 - Thailand and 
other countries, and 3 - other than Thailand). 

Populations studied and number of participants 
A series of questions enabled assessing the populations studied. A first question asked 

whether the research study focused on HIV positive or HIV negative people (1 - HIV positive 
only, 2 - HIV negative only, and 3- Both HIV positive and HIV negative) and what were the 
sub-population(s) studied (1 – general population, 2 – infants, 3 – adolescents, 4 – mothers, 
5 – young adults below 30 years old, 6 – adults older than 30 years old, 7 – men, 8 – 
women, 9 – men who have sex with men, 10- transgender people, 11 – HIV patients in 
hospital, 12 non-professional caregivers of HIV positive people, 13 – health care workers, 14 
– HIV people outside the hospital, 15 – migrants, 16 – other, please specify). The number of 
participants for each qualitative or quantitative research study was also recorded (1 – 0-49, 
2 – 50-99, 3 – 100 – 249, 4 – 250 – 499, 5 – 500 – 999, 6 – 1,000 and more, 7 – 
unspecified).  

Scope of the papers 
For each publication we assessed whether HIV stigma was the main focus of the paper 

(1 – yes, 2 – no) and a multiple choice question was used to code the scope of the publication 
(1 – scale development, 2 – assessing the extent of HIV stigma in a population group, 3 – 
assessing the correlates or determinants of HIV stigma, 4 – assessing the consequences of 
HIV stigma, 5 – evaluating a program/intervention to reduce HIV stigma). Specific questions 
were then asked depending on the specific scope of the paper.  

Extent of HIV stigma 
We used a narrative format to summarised the results of publications on the extent of 

HIV stigma in the population groups studied.  
Correlates or determinants of HIV stigma 
Type of correlates or determinants of HIV stigma investigated by the research papers 

were first coded as : 1 – medical correlates, 2 – sociodemographic correlates, 3 – lifestyle 
correlates including belonging to groups most at risk of contracting HIV, 4 – psychological or 
psychosocial correlates, 5 – social or cultural correlates, 6 – political correlates, 7 – other 
correlates, please specify:.... Text was subsequently entered manually into opened questions 
to specify what were the specific medical, sociodemographic, lifestyle, social or cultural, or 
political correlates investigated by the publication. 

Consequences of HIV stigma 
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The negative consequences of HIV stigma reported by the research papers were first 
coded as :  1 – negative psychological consequences, 2 – negative social consequences, 3 – 
negative medical consequences, 4 – other negative consequences, please specify:… . 
Subsequent questions aimed at entering more details for each type pf negative consequences. 
Specific negative psychological consequences of HIV stigma included : 1 - poor well-being, 2 
– depression, 3 – other negative psychological consequences, please specify:… . Specific 
negative social consequences of HIV stigma included : 1 - isolation, 2 – difficulty to disclose 
HIV status, 3 – other negative social consequences, please specify:… . Specific negative 
medical consequences of HIV stigma included : 1 – difficulty to access HIV prevention, 2 – 
lack of or delay in testing for HIV, 3 – poor access to care, 4 – problem of adherence to 
treatment and retention in care, 5 – low uptake of PrEP, 6 – poor condom use, 7 – low 
acceptability of rectal microbicide, 8 - problems with fertility desire, 9 - other negative 
medical consequences, please specify:… .  

Statistical and content analyses 
All papers were coded systematically using this coding sheet and data were entered 

into the Qualtrics digital survey. We used the reporting tools provided by Qualtrics to see the 
preliminary results of the coding exercise and we exported the database into SPSS to perform 
basic descriptive analyses, including on the number and proportion of papers presenting 
specific characteristics or covering specific topics. Qualitative content analyses was conducted 
on the data collected through open questions. 
 

Results 
Twenty papers were found through the search in Pubmed of which 13 were eligible 

and retained for the present literature search. Of the publication that were not included most 
were not on Thailand or did not contain qualitative or quantitative data on HIV stigma. 

The 13 papers included in the present literature review were published between 
2009 and 2018 by teams that often include both national and overseas authors.  

Of the 13 research studies identified, 3 were qualitative and 10 quantitative, and no 
study used mixed methods. All studies were conducted on samples with small to moderate 
sizes. Only one paper reported on a study with a sample size of 1,000 and more participants. 

More than half of the studies (n=7) were conducted among HIV positive people only, 
and the others (n=6) included samples of both HIV positive and HIV negative people. A wide 
range of population groups have been studied with papers sometimes including several 
subgroups : adolescents (n=3), young adults below 30 years old (n=1), adults older than 30 
years old (n=1), men (n=1), women (n=3), heterosexuals (n=1), men who have sex with men 
(n=3), transgender people (n=2), HIV patients in hospital (n=2), TB patients (n=1), non-
professional caregivers of HIV positive people (n=1), health care workers (n=2). Interestingly, 
only 2 study were conducted on community samples without focus on specific sub-groups 
that could provide information on the attitudes and practices of the general population in 
Thailand. 
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HIV stigma was the main focus of 8 of the 13 publications. In terms of specific topics 
covered, 12 studies provided information on the extent of stigma experienced by HIV positive 
people. HIV stigma was described as prevalent by all studies, including in medical settings. HIV 
stigma was however conceptualised in different ways by the various authors and there were 
also strong variations from one paper to the other in terms of the measurement instruments, 
including questions and scales, that has been used to assess the extent of HIV stigma. 

Only 2 of the 13 studies focused on investigating the correlates or determinants of 
HIV stigma. In addition to medical factors (for instance the number of year since HIV diagnosis), 
the correlates or determinants of HIV stigma investigated were mostly sociodemographic 
factors, proximity to HIV, and attitudes, including towards HIV positive people. The papers 
focused mostly on assessing the correlates of having been stigmatised (for instance the health 
status or the gender of HV positive people) rather than the factors that explained the 
stigmatising attitudes and practices of non-HIV positive people. 

Of the 11 papers assessing the negative consequences of stigma, 7 focused on medical 
consequences (including difficulty to access prevention, lack of or delay in HIV testing testing, 
problems of adherence to HIV treatment and retention in care), 3 described social 
consequences (including the difficulty to disclose HIV status or to envision having a child) and 
1 the psychological impact (including poor well-being and depression).  
 

Conclusion 
High quality research has been conducted on HIV stigma in Thailand providing valuable 

insights into the extent of HIV stigma and its consequences.  
Although results of individual studies cannot be directly compared due to the 

heterogeneity of approaches, available data clearly indicates that HIV stigma prevails in various 
populations groups and that stigma is not only experienced by members of key populations 
groups, including MSM and transgender persons, but also by cisgender heterosexual women.  

The literature review confirmed that stigmatising attitudes and practices also exist in 
medical settings, a result that validates the need for interventions directed towards the health 
providers in hospitals, especially HIV nurses. A main question is however whether health 
providers working in the HIV sector have specific attitudes towards HIV or whether their views 
simply reflect of the stigmatising attitudes that prevail in their own communities. Data on the 
attitudes of the Thai population towards HIV positive people are extremely scarce as there 
has been no large scale population-based study on HIV stigma. This type of study would need 
to be implemented to provide the Thai authorities and the NGOs with the data needed to 
develop effective mass sensibilisation campaign aimed at reducing the extent of HIV stigma.  

Pivotal to the development of mass campaigns aimed at reducing HIV stigma is not 
only data on the extent of HIV stigma in the public but detailed knowledge on the factors 
that shape stigmatising attitudes and practices. Our review of the literature suggests that the 
research evidence on the factors that shape HIV stigma is extremely limited. Some data is 
available on the characteristics of HIV positive people who are most likely to have experienced 
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HIV stigma, but little is known of the characteristics of non-HIV positive people with stigmatising 
attitudes and practices nor on the reasons why some non-HIV positive people hold stigmatising 
views of HIV positive people within their community. The existing literature do not offer a 
response to the question on the reasons for stigmatisation and this gap in research knowledge 
is likely to prevent the development of effective programs and interventions aimed at 
mitigating HIV stigma in Thailand. More research is needed on the complex psychological, 
social and cultural factors or mechanisms that shape HIV stigma in the Thai society. Lack of 
HIV knowledge and fear of infection certainly contribute to stigmatising attitudes and practices 
but these factors do not explain all. Today a large proportion of HIV positive people under 
treatment have an undetectable viral load which means that they cannot transmit HIV to 
others and despite this situation they continue to be marginalised. The negative attitudes and 
practices towards HIV positive people are largely interconnected with the social and legal 
status of minority groups, including men who have sex with men, transgender people, sex 
workers and people who use drugs (see for instance, Bharat, Ramakrishna, Heylen, Ekstrand, 
2014 on their research in India). These population groups suffer from the double stigma of 
being infected by HIV and being part of groups that are not considered as being entirely part 
of the Thai society.  

There is a need to go beyond direct public health concerns to better understand the 
roots of HIV stigma, and social sciences in Thailand can contribute to opening pandora’s box 
of complex mechanisms that produce HIV stigma and would need to be addressed by policies, 
campaigns and interventions.  
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บทคัดย่อ 

 
คุ้งบางกะเจ้า พ้ืนที่สีเขียวเนื้อที่กว่า 12,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ต าบลของอ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time Asia ให้เป็น “The Best Urban Oasis of Asia” 
และยังเป็นเป้าหมายอันใกล้ตัวของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 200 กว่าไร่ และพิพิธภัณฑ์ปลา
กัดไทย  

โดยที่ผ่านมาด าเนินการภายใต้ “โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” เป็นการด าเนินงานด้าน
กิจการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ OUR Khung 
Bang Kachao” บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่พิเศษ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุ้ง
บางกะเจ้าว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ประสบความส าเร็จ โดยวิธีการศึกษาจากการสืบค้นข้อมูลบนสื่อออนไลน์และ
การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน โดยผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่พิเศษ : กรณีศึกษา
โครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการฯ เนื่องจากไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนและขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะคือใช้ตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ การประเมินผลภาพรวม, พ้ืนที่พิเศษ, โครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า, ตัวแบบ (Model)  
 

* นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 
Bangkachao is a green area with an area of over 12,000 rai, covering an area of 6                        

sub-districts of Phra Pradaeng District Samut Prakan Province. Honored by Time Asia Magazine 
as "The Best Urban Oasis of Asia". And is also a close target of ecotourism for both Thais and 
foreigners. In addition, it is the location of the park and Sri Nakhankhan Khan Botanical Garden. 
With an area of more than 200 rai and the Thai Fighting Fish Museum. 

In the past, operated under "Water Conservation Project, Pa Rak Khung Bang Kajao"                   
Is a social enterprise operation with PTT Public Company Limited. Later, the name was 
changed to "OUR Khung Bang Kachao Project". This article aims to assess the special area 
overview: a case study of the Bangkachao Development Project, why it is unsuccessful. By 
studying the method from searching the information on online media and conducting 
interviews with the community leaders 

The study found that the evaluation of special area overview: a case study of Bang 
kachao Development Project unsuccessful in implementing the project because there is no 
clear set of indicators and lacking concrete evaluation. The suggestion is to use the model 
that is created by participation of interested parties that are truly involved. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Overall Evaluation, Special Area, Bangkachao Development Project, Model  
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1. บทน ำ (Introduction) 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่พิเศษ : กรณีโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า” ผู้เขียนมี
ความสนใจในประเด็นของการประเมินผลโครงการฯ เนื่องจากคุ้งบางกะเจ้ามีการด าเนินงานผ่าน “โครงการ
รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ OUR Khung Bang Kachao” ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสังคมร่วมกับชุมชนของบริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 34 
องค์กร ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ชวนให้คิดตามว่าคุ้งบางกะเจ้าที่เป็นพ้ืนที่พิเศษ มีพ้ืนที่สีเขียวกว่า 
12,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ต าบลของอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ต าบลทรงคะนอง 
ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ้าและต าบลบางกอบัว อีกทั้งคุ้งบางกะเจ้า
ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time Asia ให้เป็น “The Best Urban Oasis of Asia” นั่นหมายความว่าภาระ
อันหนักอ้ึงของพ้ืนที่ชุ่มน้ า “รูปกระเพำะหมู” ที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา มีก่ิวคอดแคบที่เชื่อมด้วยคลอง
ลัดโพธิ์แห่งนี้ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “ปอดของคนกรุงเทพฯ” และคนย่านพระประแดง ที่เต็มไปด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเป้าหมายอันใกล้ตัวของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 
นอกจากนักท่องเที่ยวไทยท่ีหนาแน่นขึ้นทุกที 

สิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่า การด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากโครงการฯ ดังกล่าวประสบความส าเร็จจริงแล้ว ย่อมน ามาซึ่งการเป็นต้นแบบ (Model) 
ที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้กับโครงการฯ อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกันได้ โดยผู้เขียนได้รวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
เพ่ือที่จะต้องการทราบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าโครงการฯ ดังกล่าวนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ ตลอดจนมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง โดยบทความชิ้นนี้เป็นบทความวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่
พิเศษ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ประสบความส าเร็จ โดยผลการศึกษา
พบว่า การประเมินผลภาพรวมพ้ืนที่พิเศษ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ไม่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการฯ เนื่องจากไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะน าเสนอเนื้อหาจากนี้ต่อไป 
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2. สถำนกำรณ ์

กำรด ำเนินโครงกำรฯ ประกอบด้วย  

โครงกำรเริ่มแรกคือโครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษ์คุ้งบำงกะเจ้ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า (คบจ .) เป็นการด าเนินงานด้านกิจการเพ่ือสังคมร่วมกับ
ชุมชนของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

วัตถุประสงค์  มีดังนี้ 

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มี
เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง โดยน้อมน าแนวพระราชด าริเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency) และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Inclusiveness) มาเป็นแนวทางส าคัญในการด าเนินงาน ภายใต้กรอบ
การด าเนินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ การเพ่ิมพ้ืนที่เขียวและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน มีดังนี้ 

◙ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพัฒนาสิ่งแวดล้อม : พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
อุดมสมบูรณ ์

◙ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  : ส่งเสริมความเป็นชุมชนน่าอยู่และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 

◙ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : ส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทุนทางปัญญาและอัต
ลักษณ์ของชุมชน 

◙ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ส่งเสริมศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  
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กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน   มีดังนี้ 

พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือสร้างผลลัพธ์ร่วม (Collective Impact) โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกะ
เจ้าสู่ความยั่งยืนจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงและบูรณการภายใต้เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (Share 
Goal) น าไปสู่ต้นแบบการสานพลังความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ  

ต่อมำเปลี่ยนชือ่เป็น “โครงกำร OUR Khung Bang Kachao” 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

"คุ้งบางกะเจ้า" พ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ หนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนอันส าคัญของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนที่ทรงคุณค่าทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม แต่ใน
ปัจจุบัน ชุมชนสีเขียวแห่งนี้ก าลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการขยายตัวของการพัฒนาเมือง  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงการ “OUR Khung BangKachao” จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก
องค์กรชั้นน ากว่า 34 องค์กรของประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) ที่มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนพร้อมน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการด าเนินงานเพ่ือช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมา
เป็นพ้ืนที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนใน
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค ์ มีดังนี้ 

 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด าเนินการตาม
แนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางการด าเนินงานมูลนิธิชัย
พัฒนาในการรักษาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 

 ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบประสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยร่วมมือกับคนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและส่งเสริมให้พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า
เป็นโอเอซิสของคนไทยอย่างยั่งยืน  

เป้ำหมำย  มีดังนี้ 

 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Green Growth) ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 

 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าให้ดีขึ้น  พร้อมเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย  
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เป้ำหมำยร่วม 

 
โครงสร้ำงคณะท ำงำน 
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3. กำรพัฒนำและผลกระทบต่อคุ้งบำงกะเจ้ำ 

ปัญหำที่เกิดจำกกำรพัฒนำและผลกระทบต่อคุ้งบำงกะเจ้ำ  สามารถแยกได้ดังนี้ 
1. เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เป็นพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9  

การอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้าให้มีสถานะปอดกลางเมือง ท าให้มีการพัฒนากฎเกณฑ์ในการดูแลรักษา
บางกะเจ้าขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการ
ร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลทรงคะนอง ต าบลบาง
กระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ้า และต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวนพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ ให้เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมก าหนดขอบเขต
เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบพาณิชยกรรม 

2. ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 
ชายฝั่งคุ้งบางกะเจ้าถูกกัดเซาะหนัก โดยนายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

อุทกพัฒน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แกนหลักในการ
แก้ไขปัญหาจัดการน้ าและการกัดเซาะริมตลิ่ง ในโครงการ OUR Khung Bang Kachao เพ่ือน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสานขยายผลตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาบอกสถานการณ์ว่า “ถ้าไม่
ท าอะไร พ้ืนที่จะถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆ และจะหายไป 10-20 ไร่ต่อปี ที่เคยเป็นบ้านเรือนก็กลายเป็นน้ า” นาย
รอยลฯ บอกสาเหตุของที่นี่ว่าแตกต่างไปจากชายฝั่งทะเล มาจากคลื่นจากการเดินเรือและจอดเรือใหญ่  

นอกจากการกัดเซาะของชายฝั่งแล้ว คุ้งบางกะเจ้ายังเกิดปัญหาน้ าเค็มรุกเข้ามาถึง 8 เดือน ซึ่ง
จะต้องถูกแก้ไปพร้อมกันด้วยให้น าเค็มรุกเข้ามาเหลือ 3 เดือนตามธรรมชาติ เพราะน้ าเค็มเป็นสาเหตุหนึ่งให้
พ้ืนที่สวนผลไม้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเมื่อ 40 – 50 ปีก่อนหายไป วันนี้เหลือไม่ถึง 1,000 ไร่ จาก
พ้ืนที่ทั้งหมด 12,000 ไร่ ส่งผลให้ชาวสวนเหลือเพียง 10% อีก 90% เป็นลูกจ้างในโรงงาน  

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเล”  ของสวรรยา ธรรมอภิพล ระบุว่า จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (2554ก) ได้จัดจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง โดยพบ
พ้ืนที่ถูกกัดเซาะ เป็นระยะทางยาว 33.45 กิโลเมตร จากความยาวชายฝั่งทั้งหมดในจังหวัด 42.78 กิโลเมตร 
โดยพบพ้ืนที่ถูกกัดเซาะทั้งหมด อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลนาโคก ต าบล
กาหลง ต าบลบางโทรัด ต าบลบ้านบ่อ ต ำบลบำงกะเจ้ำ ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขามและต าบลพัน
ท้ายนรสิงห์ 

3. ปัญหำขยะและน้ ำเน่ำเสีย 

ปี 2547 ทางชุมชนได้ตัดสินใจเปิดพ้ืนที่ให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะมีการเปิดตลาด
บางน้ าผึ้งในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ท าให้ผู้คนหลั่งไหลไปเที่ยวบางกะเจ้าอย่างมากมาย คนในชุมชนมีรายได้
จากนักท่องเที่ยวเป็นกอบเป็นก า แต่แม้เศรษฐกิจในชุมชนจะดีขึ้น แต่กลับพบว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยว 
ท าให้ในพ้ืนที่มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าระบุว่า ปัจจุบันนี้ในเวลา 1 
สัปดาห์ บางกะเจ้ามีปริมาณขยะเฉลี่ยมากถึง 8,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัวจาก
ปริมาณเฉลี่ยเดิมที่ 4,500 กิโลกรัมต่อวัน  
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สัดส่วนขยะที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ ถุงพลาสติก 40% ขยะอินทรีย์ 26% ขยะรีไซเคิล (แก้ว
และกล่องนม) 24% ขยะมูลฝอยทั่วไป 8% และขยะอันตราย 2% บางกะเจ้าจึงมีความเสี่ยงต่อการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง และอาจส่งผลไปสู่ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอีกด้วย       

4. ปัญหำน้ ำท่วม 

ยิ่งคุ้งบางกะเจ้าถูกโปรโมตเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงในระดับโลก แม้จะสร้างรายได้กระจายไปในชุมชน
อย่างทั่วถึง แต่ผลกระทบที่ตามมาคือขยะมูลฝอย โดยเฉพาะตามริมฝั่งน้ าและคูคลองต่างๆ ที่ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ าตามธรรมชาติ เช่น บริเวณพ้ืนที่วัดบางกะเจ้าเจอน้ าทะเลล้นเข้าท่วม กลายเป็นโบสถ์
ในน้ า ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จ าเป็นต้องผนึกก าลังกันรับมือ โดยมีภาคธุรกิจและ
หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกันช่วยก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

5. ชำวบ้ำนต้องกำรให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว  

เริ่มจาก ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ที่น าโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง มาเริ่มที่
ต าบลบางน้ าผึ้ง น าไปสู่การพัฒนาป่าชุมชน ครัวเรือนอาสา วิสาหกิจชุมชน ตามด้วยโครงการพัฒนาสวนศรี
นครเขื่อนขันธ์ที่ต าบลบางกะเจ้าและต่อยอดสู่โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งได้อาจารย์เผ่า
ทอง ทองเจือ นักโบราณคดีคนดัง มาช่วยระดมองค์ความรู้และความต้องการของชุมชนของทั้ง 6 ต าบลจนได้
ข้อสรุปว่ำชำวบ้ำนต้องกำรอนุรักษ์พื้นที่สวนสีเขียวของพวกเขำไว้เป็นหลัก ภำยใต้สโลแกน “บำงกะเจ้ำ
รวมเป็นหนึ่ง” โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซีอีโอ ปตท. พ่องานใหญ่เล่าว่า ปตท. เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ผ่านการ
จัดสร้าง “สวนเฉลิมพระเกียรติ 80” พรรษาริมฝั่งเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากเน้นการปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่นของที่นี่แล้ว 
ยังมุ่งฟ้ืนฟูตลิ่งริมฝั่งที่ถูกคลื่นจากเรือสินค้าขนาดใหญ่ซัดหายไปแล้วกว่า 4 ไร่ด้วย เร่งปลูกต้นล าพู โกงกาง 
และสร้างแนวไม้ไผ่กันการกัดเซาะ ขณะที่ ปตท.สผ. ก็เข้าไปช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
หรือสวนบางกะเจ้า เนื้อท่ี 148 ไร่ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลักของคนท้ังในพ้ืนที่และแขกผู้มาเยือน 

4. ข้อมูลจำกกำรสืบค้นในสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นค ำสัมภำษณ์ของผู้อำวุโสในชุมชนคุ้งบำงกะเจ้ำ 

นำยสมำน เสถียรบุตร ผู้อำวุโสของชุมชน แกนน ำอนุรักษ์บำงกะเจ้ำ 

“สภาพ 3 น้ า มีทั้งน้ าเค็ม น้ าจืด และน้ ากร่อยที่ล้อมรอบบางกะเจ้า มีทั้งบึงน้ ากร่อย น้ าจืดในพ้ืนที่
เดียวกัน เป็นระบบนิเวศที่มีความผสมผสาน ท าให้บางกะเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์ตั้ งแต่อดีต ชาวบ้านมีอาชีพ
ท าสวนผลไม้ ซึ่งพบว่าบางกระเจ้ามีพืชพ้ืนเมือง 35 วงศ์ 72 สกุล 81 ชนิด และมะม่วงน้ าดอกไม้เป็นผลไม้
ขึ้นชื่อของบางกะเจ้า ลุงสมานเล่าว่า ต้องยกความดีให้กับสภาพน้ ากร่อย  ซึ่งเป็นนิเวศที่ทุกอย่างไม่ว่าพืชหรือ
สัตว์ต้องพ่ึงพาอาศัย ต้นไม้ก็ต้องอาศัยเพ่ือเพ่ิมรสชาติของผลไม้ ยิ่งสัตว์น้ า ทั้งสัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าเค็ม ล้วนต้อง
มาวางไข่ที่น้ ากร่อย อย่างกุ้งก้ามกราม เวลาวางไข่ก็มาวางรอบเกาะที่เป็นน้ ากร่อย พอโตถึงจากไปสู่ทะเล พ้ืนที่
ตรงนี้จึงเป็นแหล่งบริบาลสัตว์น้ า แต่เมื่อ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีคนรู้ว่าตรงแถบนี้เป็นที่วางไข่ของกุ้งก้ามกรามก็
เอายามาโรยแล้วจับแต่ได้กุ้งไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เพราะกุ้งจะตายก่อนจับได้” 

"น้ ากร่อยเหมือนเป็นกรดอ่อนๆ อย่างเพาะปลากัดก็จะติดง่าย ไข่ไม่ค่อยฝ่อ ปูทะเลถ้าไข่วางน้ าจืดจะ
ฝ่อหมดด้วยเหมือนกัน ต้องมาวางไข่ที่น้ ากร่อย สัตว์พวกนี้อยู่ตามป่าชายเลนตัวเล็กๆ เต็มไปหมด 
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ปลากระบอกถ้าไปหาที่น้ าธรรมดาน้ าจืดไม่มี แต่ลูกปลาจะมาอยู่ตามป่าชายเลนริมแม่น้ าพอน้ าเค็มมา เขาก็ไป
ลงทะเล พอเริ่มจะวางไข่ก็มาที่นี่อีก สมัยก่อนผมเด็กๆ ตกปลากระพงขาวๆ ตัวใหญ่ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็น
สิบๆ กิโลกรัม ชาวบ้านก็เอากุ้งก้ามกราม เกี่ยวเบ็ด รอสักพักก็ได้ เดี๋ยวนี้มีแต่น้อยลง เทียบกับตอนเด็กๆ พวก
ปลาทะเล ปลากระพง ปลาอุก อะไรพวกนี้ เราตกแถวนี้แหล่ะ " ลุงสมานเล่าความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่บาง
กระเจ้า 

วันเวลาที่ผ่านพ้นไป ท าให้บางกะเจ้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงหลังๆ ที่บางกะเจ้าบูมขึ้น มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้น ก็ท าให้คนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมขายที่ อพยพไปอยู่ที่อ่ืน ลุงสมานเล่าว่า ทุกวันนี้มีคน
บางกะเจ้าดั้งเดิมอยู่อาศัยเพียง 50% เท่านั้น อีกทั้ง กฎหมายผังเมืองบางกะเจ้าก็ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ จากเดิม
ที่บังคับให้เจ้าของที่ดินสามารถปลูกพักที่อยู่อาศัยได้ 75% ของพ้ืนที่ดินที่ครอบครอง แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมา
เป็นให้ปลูกบ้านได้เพียง 25% ของพ้ืนที่เท่านั้น ที่เหลือต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว และยังห้ามสร้างตึก
สูง หรือสูงได้ไม่เกิน 15 เมตร ก็ท าให้บางคนรู้สึกโดนบีบบังคับ  

ลุงสมานฯ ยืนยันว่าแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างในบางกะเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่เขาจะไม่อพยพไป
อยู่ที่อ่ืนแน่นอน ทุกวันนี้ยึดอาชีพชาวสวนที่เป็นอาชีพตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพาะปลูกไม้หายาก ที่นาย
สมานฯ บอกว่า ไม่ขายให้ แต่ให้เลย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิม   

"แต่ก่อนคนพ้ืนเพท่ีนี่อยู่คล้ายๆ พ่ีน้อง ผมสมัยเด็กๆ เราท าอาหารแบ่งกันทุกบ้าน บ้านอื่นเขาก็มาแบ่ง
เรา แลกเปลี่ยนอย่างนี้ประจ าทุกวันนี้เหลือแต่พ่ีน้องแล้วที่แลกเปลี่ยนกัน เหลือแค่นี้แล้ว เ พ่ือนบ้านมาใหม่ไม่
รู้จักกันเลย วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปเยอะ ต่างชาติ ก็เยอะ แต่ผมจะไม่หนีไปไหน อยู่ที่นี่แหล่ะ เพราะท่ีนี่เป็นบ้าน
ผม" 

5. ข้อมูลจำกกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์ 

5.1 กำรสัมภำษณ์บุคคลส ำคัญในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2562 ณ ต ำบลบำงยอ อ ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร (ช่วงเช้ำ) 

จำกกำรสัมภำษณ์นำยสมปอง รัศมิทัต (ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน อ ำเภอพระประแดงและ
ก ำนันต ำบลบำงยอ จังหวัดสมุทรปรำกำร) ผู้เขียนขอน าเสนอโดยการสรุปสาระส าคัญ  ได้ดังนี้ 

- ผ่านมา 5 ปีแล้ว ที่ ปตท. ในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารจัดการโครงการฯ ที่ผ่านมายังไม่เห็น
ผลในการด าเนินโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

 - กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลโครงการบางกะเจ้า แต่ที่ด าเนินการจริงๆ คือ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานต่างๆ ได้ดีกว่าที่ ปตท. ท า 

 - ประเด็นเรื่องการปลูกป่านั้น มีค าถามจากก านันต าบลบางยอว่า ชาวบ้านและหน่วยงานราชการได้
อะไรจากการปลูกป่า ไม่เหมือนกับการปลูกผักขายให้กับเซ็นทรัล ท าให้ชาวบ้านมีรายได้  

- โครงการบางกะเจ้าขาดการบูรณาการร่วมกันของทุกต าบลในคุ้งบางกะเจ้าที่โดดเด่นในเชิงของ
ผลลัพธ์คือ ต าบลบางยอ โดยก านันซึ่งเป็นผู้น าเห็นความส าคัญของพ้ืนที่ที่นี่เนื่องจากเป็นคนพ้ืนที่โดยก าเนิด 
และต้องการให้ชาวบ้านท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว  
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 - กรณีการปลูกป่านั้นชาวบ้านที่นี่ไม่เห็นด้วย แต่เพราะเหตุใดทาง ปตท. ยังมาลงทุนท าโครงการต่างๆ 
ที่บางกะเจ้า โดยผู้น าชุมชนมีข้อเสนอต่อ ปตท. คือ ปตท. ควรให้เมล็ดพันธุ์พืชมาให้ชาวบ้านน าไปปลูกเอง เมื่อ
กระแสน้ าเค็มเข้ามาพืชที่ปลูกไว้ก็ตาย  

 - ในการพูดคุยร่วมกันควรมีตัวแทนชาวบ้านอย่างน้อยต าบลละ 3 คนหรือ 3 ครอบครัว เป็นตัวแทน
เข้าร่วม ในการท าหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยได้รับงบประมาณจากผู้สนับสนุนต่างๆ โอนเงินมาให้มูลนิธิชัยพัฒนาใน
ฐานะผู้ดูแลโครงการฯ ตามพระราชด าริ โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ ปตท . เป็นผู้จัดตั้งทั้งหมด 7 
คณะท างาน ใน 7 โครงการ เช่น แผนการท่องเที่ยว ก็จะมี อปท. และชุมชน จัดท าแผนงานขึ้นมาเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากมีความแตกต่างกันในแต่ละคณะท างาน  

 - คนที่เข้ามาท าโครงการต่างๆ ที่คุ้งบางกะเจ้านั้นมีความเข้าใจในพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด โดยที่ผ่านมา
มีอาจารย์ฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยท าการศึกษาและสอนการปลูกพืช   

 - นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ได้เข้ามาดูแลป้องกันในเรื่องของพ้ืนที่ๆ ถูกกัดเซาะริมน้ าหรือไม่ ซึ่ง 
ปตท. ได้ด าเนินการอยู่แต่ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม 

 -  ปัญหาที่พบคือเอาเงินมาผลาญ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จ้างงานคนลงพ้ืนที่ก็ไม่มีการติดตามผล 
ส่วนมากก็ต้องด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ (เมื่อก่อนเป็นแปลงไหน ใครดูแลพ้ืนที่) โดยแต่ละแปลงมี
หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลในพื้นที่ 700 ไร่  

5.2 กำรสัมภำษณ์บุคคลส ำคัญในพื้นที่ เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2562 ณ บ้ำนนำยมนัส รัศ
มิทัต (สจ.) อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร (ช่วงบ่ำย) ผู้เขียนขอน าเสนอโดยการสรุปสาระส าคัญ  
ได้ดังนี ้

ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

1. นายมนัส รัศมิทัต   สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ 

2. นายสมาน เสถียรบุตร  รองประธานกลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้า 

3. นางอาภรณ์ พานทอง   รองนายกองค์การบริหารต าบลบางน้ าผึ้ง  

- สมัยก่อนถูกน้ าท่วมและน้ าเค็มเข้า จากที่เคยท าสวนสมัยก่อนที่เคยสมบูรณ์ก็ไม่เหลือ ประมาณ 40 
ปีได้ท่ีน้ าท่วม เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจคุ้งนี้เลย คนกรุงเทพฯ ก็ได้แต่มองว่าเป็นป่า ไม่มีคนสนใจพัฒนาเลย ก านัน
มนัสเริ่มต้นสนใจที่จะพัฒนา กระทรวงวิทย์ฯ มาท าคันกั้นน้ า หลังจากนั้นเราถึงได้มาพัฒนา โดยแกนน าบาง
น้ าผึ้งเป็นจุดเริ่มต้น ไม่มีต าบลไหนที่หันมาดูเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือเรื่องอาชีพ  

- เอกชนต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนา เราก็ดีใจที่เขาเข้ามาช่วย เขาอาจจะได้ผลประโยชน์ แต่พ้ืนที่ก็ได้
ประโยชน์เหมือนกัน ได้คนละครึ่งบางทีก็มาให้องค์ความรู้ พาเราไปดูงาน ไปฝึกอาชีพ ได้มาจากเครือข่าย พา
ทั้งแกนน าและชาวบ้านไปฝึกอาชีพ สมัยก่อนยังไม่มีตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ก็ต้องพายเรือไปขายของ คนไม่มีรถ ไม่
มีทางรถ พ่อของก านัน (มนัส) เป็นคนตัดถนนเพชรหึงษ์ ท าให้มีความเจริญเข้ามาในพ้ืนที่ จะไปบ้านห่างกันนิด
เดียวก็ต้องใช้เรือ คลองทะลุกันหมด เดี๋ยวนี้คลองมันตัน ถ้าลอกคลองแล้วพัฒนาให้เหมือนเดิมก็จะดีเลย 
ตอนนี้ถมคลองท าเป็นถนน แล้วใส่ท่อ จริงๆ มันน่าอนุรักษ์ไว้ คลองที่ตันท าให้น้ าระบายไม่ดี และน้ าเน่าเสีย 

- ปี 61-62 พอเริ่มมีหน่วยงานต่างๆ และมูลนิธิ (ชัยพัฒนา) เข้ามา ก็ท าให้มีความหวังขึ้น มูลนิธิชัย
พัฒนาเป็นศูนย์กลาง เอกชนลงเงินคณะ Our kung เข้ามาบริหาร ป่าไม้หรือของเอกชนรกๆ ก็เริ่มท ากัน 
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สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้ป่า ลอกคูคลอง เพ่ือท าพ้ืนที่สีเขียว มีความหวังขึ้น หน่วยอุทกพัฒน์ของ ดร.
รอยลฯ ก็เข้ามาพร้อมงบประมาณและอุปกรณ์  

- เรื่องพ้ืนที่สีเขียว มีพระราชด าริมาจากในหลวง รัชการที่ 9 และสมเด็จพระเทพฯ ท่านพยายามจะ
ให้อนุรักษ์ให้ตรงนี้เป็นพ้ืนที่สีเขียว เพราะตรงนี้ดินดี น้ าดี ปลูกผลไม้แล้วรสชาติดี กรุงเทพฯ ก็จะได้อากาศดี
จากที่นี่ ผลเสียจากกรุงเทพฯ คือ รับเขม่าจากกรุงเทพฯ ในช่วงหน้าหนาว จะเก็บมะพร้าวก็ต้องเช็ด ตอนนี้ยัง
ไม่เห็นผลว่าพ้ืนที่สีเขียวเพิ่ม ต้องรออีก 2-3 ปี เขารื้อพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นวัชพืชออก แล้วปลูกใหม่ ตอนปี 2561 

- สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากคือ วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ท าโดยใช้ทฤษฎีใหม่ทั้งหมด เรื่องการปลูกพืช 
เราเอาคนของเราที่ถูกเลิกจ้างตามบริษัทต่างๆ ซึ่งมีพ้ืนเพเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว สจ.มนัส หมดเงินส่วนตัวเป็น
ล้าน เอาไปพัฒนาพ้ืนที่ ต้องช่วยคนของเราภายใน 2 ปี ให้ฟื้นขึ้นมาท าให้พ้ืนที่บางน้ าผึ้งต่างจากท่ีอ่ืน ไม่มีใคร
มาแข่งเป็นก านันเลย ท าให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง 

- การบริหารหรือการท างานของท้องถิ่น ทุกท้องถิ่นเหมือนกันทั่วประเทศ การจะให้ชาวบ้านรับรู้
โครงการต่างๆ ไม่ค่อยมี ที่นี่มีทั้งหมดพันกว่าครัวเรือน ที่นี่มีหอกระจายข่าว ทุกต าบลต้องท าแผนชุมชน ทุก
หมู่บ้านต้องมีแผนชุมชนเป็นของตัวเอง ท้องถิ่นจะมาประชุมแต่ละหมู่บ้านว่าแต่ละที่มีความต้องการอะไรบ้าง 
หลังจากนั้นก็จะประชุมเพ่ือคัดเลือกโครงการต่างๆ ที่ชาวบ้านขอมา คัดเลือกหมู่ละ 10 คนไปประชุมกันที่ 
อบต. เพ่ือท าแผนและจะได้งบจาก อบต. ซึ่งกระจายไปหมู่ละ 2 แสนบาท หรืออาจโยกงบไปให้หมู่ที่มีความจ า
เป็นมาก ที่บางน้ าผึ้งจะได้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท ถ้าไม่มีแผนจะท าโครงการไม่ได้ เวลาเขาประกาศเป็น
นโยบายเพ่ือจะน าไปสู่ชุมชนแล้ว น้อยที่ที่จะมีประกาศว่าโครงการไหนจะไปลงที่ไหน ท าให้ประชาชนไม่รู้ว่า
โครงการไหนได้งบประมาณ อบต. ไม่ประกาศเพราะขี้เกียจ ส่วนใหญ่มักเกิดกับกรณีที่งบประมาณเป็นของ
ท้องถิ่น หรือมาจากภาครัฐ (เช่น จังหวัดรับเงินมาจากโครงการผู้ว่า CEO ซึ่งเป็นงบพิเศษ)  

- โครงการรักษ์น้ าฯ ก็มาจาก ปตท. คุณเทวินทร์ฯ ปตท. รับนโยบายจากสมเด็จพระเทพฯ ครั้งแรกก็
เอา ปตท.สผ. ทุ่มเงินไปที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นเงิน 30-40 ล้านบาท ปรับปรุงเป็นห้องทรงงานของ
พระเทพฯ หลังจากนั้นก็ท าเป็นโครงการรักษ์น้ าฯ ให้กับชาวบ้าน ค่อยๆ ทยอยมาเรื่อยๆ แต่เราดูแล้วโครงการ
นี้ก็ไม่ค่อยจริงจัง ไม่ต่อเนื่อง ที่เราไปร่วมมือ เพราะบางน้ าผึ้งอยู่ในโครงการ 84 ต าบลวิถีพอเพียง (ที่ท ามา
ตั้งแต่ต้น) ก็เลยขยายต่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของโครงการรักษ์น้ าฯ ช่วงนั้นคุณเทวินทร์ก็คิดโครงการต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนชาวบ้าน เช่น คุณเทวินทร์พาชาวบ้านไปดูงานเรื่องขยะ เพ่ือให้ชาวบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการที่เขา
คิดว่าท าแล้วได้ผล ชาวบ้านบางส่วนรับรู้ แต่พวกเราท ามาตลอด ต่อยอดไปเรื่อยๆ แต่ทางต าบลอ่ืนๆ พอหมด
งบประมาณก็ทิ้ง  

- แต่ว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยว เพราะตลาดมีตั้ง 800 ร้านค้า แต่ก็ยังดีที่เราห้ามไม่ให้ตลาดใช้โฟม เป็น
กติกา เจ้าของตลาดไม่มี เป็นคณะกรรมการฯ โดยแม่ค้าเป็นคนในพ้ืนที่ทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ม OTOP ก็จะ
หมุนเวียน 

- ปตท. รับเงินมาและหาเครือข่าย เช่น บริษัทน้ ามันทั้งหลาย บางจาก เชล SCG 34 องค์กร ธนาคาร 
มีการประชุมกัน ตั้งชื่อว่า Our kung เรียกชุมชนอย่างพวกเราไปคุยกันบ้าง หลังจากนั้นก็ก าหนดพื้นที่ที่จะเปิด 
400 ไร่ แล้วเขาก็ตกลงกันว่าจะเอาพ้ืนที่กี่แปลงกี่ไร่ เช่น บางจาก เอาพ้ืนที่บางน้ าผึ้ง 20 ไร่ บริษัท Shell 
เอาไป 100 ไร่ ไร่ละ 30,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี สนับสนุนเงินและเอาเงินมารวมกันที่มูลนิธิชัยพัฒนา 

- Our kung เป็นโครงการต่อเนื่องจากรักษ์น้ ารักษ์ป่า แต่นิยามใหม่ โดยมีการตั้งคณะท างาน 6 กลุ่ม 
บางครั้งก็มีการท าคลองจ้างมืออาชีพลงไป พวกเราจิตอาสาก็ลงไปช่วยท ากัน และต่อเนื่องจากของเก่า 

- ไม่มีโครงการไหนที่ประสบความส าเร็จเลย (ของรักษ์น้ ารักษ์ป่า)  
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- การฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว เพ่ิงท า 
- การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตอนนี้ก าลังรองบประมาณอยู่ 
- การท่องเที่ยวก็คึกคัก แต่เราก็ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม ป้าท า homestay ให้ชาวบ้านมีรายได้ ผ่าน

ประเมินมาตรฐาน homestay ไทย ป้าเคยได้เป็นกรรมการไปตรวจประเมินมาตรฐาน homestay ที่อ่ืนเป็น
วิสาหกิจชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้  

- ถ้าโครงการไหนที่ส าคัญและชาวบ้านได้รับประโยชน์ คือ Our kung (เพราะโครงการเก่า รักษ์น้ า
รักษ์ป่า ไม่มีงบประมาณ) ได้เงินมาจากเครือข่าย 34 องค์กร ปตท. มาเป็นเลขาโครงการเท่านั้น เดิม ปตท. ไม่
มีเงินให้ มีแต่องค์ความรู้ คนที่ดูแลเงินคือมูลนิธิชัยพัฒนา ก่อนหน้านี้ไม่มีคณะท างาน  

- ปัญหาอ่ืนๆ ก็มีเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันนี้ท าไปตั้งหลายอย่าง ชาวบ้านก็ยังไม่ได้
รับเงิน ออกเงินส่วนตัว บางแปลงก็ต้องไปหยิบยืมเขามา สจ.มนัสฯ พยายามร้องเรียนตลอด ทางมูลนิธิฯ ก็
บอกให้จ่ายแล้วแต่เลขาฯ ก็ยังไม่พร้อมจะจ่าย ปตท. เป็นฝ่ายเลขาฯ เป็นคนเซ็นอนุมัติ ถ้ามูลนิธิชัยพัฒนาไม่
ท าก็คงไม่มีใครท า เพราะเป็นหน่วยงานที่เขาไว้ใจ  

- ปัญหาเรื่องการเมืองน่าจะมีตลอด โครงการฯ ต่างๆ ที่เข้ามาถ้าเราอยู่ฝ่ายรัฐบาล เราจะได้โครงการฯ 
ทุกหน่วยงานมีเปอร์เซ็นต์หมด  

6. กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลภำพรวมของโครงกำรฯ 

ส าหรับการประเมินผลภาพรวมของโครงการ จาก “โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” 
เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ “Our khung Bangkachao” นั้น ผู้น าเสนอขอให้ชื่อโครงการในภาพรวมว่า 
“โครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า” พบว่า เป็นโครงการฯ ที่ล้มเหลว เนื่องจากขาดในส่วนของรายละเอียดส าคัญๆ 
หลายประการและได้วิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของโครงการฯ โดยผ่านทฤษฎี กรอบแนวคิดและตัวแบบที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

ทฤษฎี กรอบแนวคิดและตัวแบบท่ีเกี่ยวข้อง   

กำรประเมินโครงกำรคืออะไร 

การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและ
สารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  (สมหวัง,  พิริยานุวัฒน์,  2544) 

การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสรุปผล
ว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด  (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546) 

ประเภทของกำรประเมินโครงกำร 

          การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการก าหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์
หลายชนิดมาจ าแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภท
ของการประเมิน ซึ่งในท่ีนี้อาจจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 

            1.  กำรประเมินโครงกำรก่อนด ำเนินกำร (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย
ป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค 
ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษา
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ปลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (มปป.) เอกสารประกอบการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา เรื่องแนวคิดการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

                  -  การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social  Impact  Assessment-SIA)  

                  -  การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact  Assessment-EIA) 

                  -  การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political  Impact  Assessment-PIA) 

                  -  การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact  Assessment-TIA) 

                  -  การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact  Assessment-PIA)  

                  -  การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA) 

                  -  การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact  Assessment) 

                  การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการนี้มีประโยชน์ส าหรับนักลงทุน เพ่ือศึกษาดูว่าก่อนลง
มือโครงการใดๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost  effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบต่อระบบ
สิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยีและระดับนโยบายหรือไม่ หากได้
ท าการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา
อุปสรรคเป็นอย่างไร เพ่ือผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการ หรือปรับปรุง
องค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพ่ือให้เกิดผลดี 

            2.  กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำร (Formative  evaluation) เป็นการประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จาก 
Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น 
Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างด าเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ด าเนินไปตามแผน
ของโครงการอย่างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า Implementation evaluation หรือ Formative evaluation 
อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าด าเนินได้ผลเพียงไร เรียกว่า “Progress evaluation” 

                    โดยทั่วไปแล้ว Formative evaluation อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้ 

               1.  ทบทวนแผนของโครงการ จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึง
ปัจจุบัน ปตท.และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการทบทวนแผนของโครงการฯ บางปีก็ไม่มี
งบประมาณมาให้ชาวบ้านท ากิจกรรมตามโครการที่ ปตท. ก าหนด 

                     2.  การสร้างแผนของโครงการ จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มา
จนถึงปัจจุบัน ปตท. ไม่มีการสร้างแผนของโครงการที่เป็นรูปธรรม หากมีโครงการฯ ใดก็ตามที่ท าไม่ส าเร็จ ก็
จะมีการเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ  

                     3.  การพัฒนาแบบสอบถาม  (Questionnaire)  หรือรายการ (Check  list)  ส าหรับ
รวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการจากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.
และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการพัฒนาแบบสอบถามที่ต้องถามความคิดเห็นของชาวคุ้งกะเจ้าใน
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการฯ ต่างๆ  
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                     4.  การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนิน
โครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท. และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีรูปแบบการวัดผลความส าเร็จ
ของโครงการที่เป็นรูปธรรม  

                     5.  การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ จากข้อมูลที่
ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท . และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มี
การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 

                     6.  การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและเสนอแนะส าหรับการตัดสิน
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.และ
องค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและเสนอแนะ
ส าหรับการตัดสินเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ที่เป็นรูปธรรม  

7.  การแนะน าแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ จาก
ข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร 
ไม่มีการแนะน าแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ เนื่องจากไม่มีการ
วางแผน การติดตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็นรูปธรรม อะไรที่ฝ่ายตนได้ประโยชน์ก็จะเร่งท าโดยไม่
สนใจว่าชาวบ้านบางกะเจ้าต้องมีรายได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัว 

                3.  กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงกำรหรือประเมินผลผลิต (Summative  Evaluation) เป็น
การประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินระยะยาวก็อาจใช้  
Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่างๆ จะช่วยให้มีการ
ประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluationเป็น Summative Evaluation 
ซึ่งผลสรุปที่ได้จะน าสู่การรายงานว่าโครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงาน
ถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถน าไปสู่การตัดสินว่าโครงการนั้นควรด าเนินการต่อ
หรือยกเลิก จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท .และองค์กรภาคี
เครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต หรือการประเมินผลรวมสรุป  
(Summative  Evaluation)  

                    4.  กำรประเมินประสิทธิภำพ  การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ไทยที่ผ่านมายังจ ากัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการ หรือผู้ให้ทุนในการยุติ หรือขยายโครงการ แต่
ในปัจจุบัน นักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริม
ให้โครงการเหล่านั้น สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ
ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการที่เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญส าหรับประกันโครงการขนาด
ใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น การด าเนินโครงการบริการสังคม
นั้น จะไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย 
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                    โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากค าถามต่างๆ กัน  เช่น 

                          1.  ความส าเร็จของโครงการนั้นๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ 
จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการด าเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท .และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 
องค์กร ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็น อีกประเด็นหนึ่งการมีภาคีเครือข่าย 34 
องค์กร ถือว่าเป็นความยากในการที่จะประเมินประสิทธิภาพอย่างเป็นเอกภาพได้ 

                          2.  ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ 

                          3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอ่ืนๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด 
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 3 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

แนวควำมคิดและทฤษฎีว่ำด้วยกำรติดตำมประเมินผล  

Marrin C. Alkin แบงกลุมการประเมินออกเปน 3 กลุม ตามแนวความคิดของนักทฤษฎีในแต่ละกลุม 
ดังนี้   

กลุมที่ 1 กำรประเมินที่เน้นวิธีกำร (Methods) การประเมินในยุคแรกมาจากการวัดความรู ใน
โรงเรียน ที่ใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดคะแนนมาเปนตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ การประเมินมุงสรางเครื่องมือวัด
คุณลักษณะของสิ่งที่่จะประเมิน วิธีการทางการวิจัยถูกน ามาใช ในการด าเนินการประเมินผล ทั้งการตั้ง
สมมุติฐาน การก าหนดวัตถุประสงคการสุมตัวอยาง และการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล นักทฤษฎีในกลุมนี้มี
ความเห็นที่เหมือนกันวา ในการประเมินแตละครั้งจะตองมีจุดมุงหมาย เปาหมาย หรือวัตถุประสงคนักประเมิน
มีบทบาทส าคัญในการท าความเข้าใจวาสารสนเทศใดที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ เพื่อใหการประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค  

กลุมที่ 2 กำรประเมินที่เน้นถึงกำรใหคุณคำของสิ่งท่่ีประเมิน (Valuing)  

นักทฤษฎีในกลุมนี้เชื่อว่า การประเมินเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่จะท าการประเมิน เพ่ือ
จุดมุงหมายในการพัฒนาสิ่งนั้นในการประเมินหรือก าหนดคุณคาของสิ่งใด นักประเมินจะท าการสรุปอางอิง
จากสิ่งที่สังเกตไดที่เปนตัวแทนของคุณคานั้น โดยใชวิธีการเชิงธรรมชาติคือหลักการตัดสินคุณคาดวยเหตุผล
และประสบการณสวนตัว หรือใชวิธีการเชิงระบบโดยน าผลที่ไดจากการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวบงชี้
คุณคาของสิ่งนั้นๆ แลว เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน การใหความส าคัญกับคุณคาของสิ่งที่จะประเมิน 
มุงเนนที่คุณคาของสิ่งที่ท าการประเมินทั้งคุณคาภายใน (Merit) และคุณคาภายนอก (Value or worth) คุณค
าภายในเปนสิ่งที่แฝงเร้นอยูในสิ่งนั้นตลอดเวลา ไมขึ้นอยูกับบริบท เชน คุณคาของทอง (คุณคาของความเป
นโลหะที่หายาก) คุณคาภายนอกขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธของสิ่งนั้น กับบริบท เชน เวลา เศรษฐกิจ สังคม เปนต้น 

กลุ่มที่ 3 กำรประเมินที่เน้นถึงกำรน ำผลกำรประเมินไปใชประโยชน (Use)  

นักทฤษฎีในกลุมนี้ใหความส าคัญตอการน าผลการประเมินไปใชประโยชนไมวาจะเปนการน าไปใชให
เกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่่ประเมิน หรือสนับสนุนการตัดสินใจ หรือน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาสิ่งที่มุง 
ประเมิน ผลการประเมินจึงเปนสิ่งส าคัญตอการใชผล นักประเมินจึงควรทราบแนวทางในตัดสินใจของผูตอง
การใชขอมูลเพ่ือท าการประเมินที่สามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชขอมูล การประเมินเป
นกระบวนการที่่ใหไดมาซึ่งสารสนเทศส าหรับผู มีสวนไดสวนเสียที่ส าคัญตอการวางนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการ เพ่ือใช้เป็นเปนแนวทางในการตัดสินใจ กระบวนการประเมินตองไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ มี
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การวางแผน ด าเนินการ จัดท ารายงาน และเพ่ือใหผลการประเมินไดถูกน าไปใชประโยชนจึงตองมีการเผยแพร
สารสนเทศของการประเมิน ดังนั้นนักประเมินจึงตองมีทักษะการ สื่อสารที่ดีเพื่อคัดเลือกประเภท รูปแบบ และ
การน าเสนอรายงานการประเมินที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ประเด็นในกำรประเมินแบงออกเปน 4 ประเภท ตำมอักษรภำษำอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model 
มีรำยละเอียด  ดังนี้ 

• การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินกอนการด าเนิน โครงการ 
พิจารณาหลักการและเหตุผล ความ จ าเปนที่ตองด าเนินโครงการ ประเด็นปญหาและความเหมาะสมของเปา
หมายโครงการ  

• การประเมินปจจัยน าเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ เปนไปได
ของโครงการ ความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรที่่จะใชในการด าเนินโครงการ  

• การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรองของการ
ด าเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ให การด าเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท  ี่ใชในโครงการ ภาวะผูน า การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน  ี้เปนประโยชนอยางมากตอการคนหา
จุดแข็ง (strengths) และจุดดอย (weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  

• การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไวรวมทั้งพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย 
หรือปรับเปลี่ยนของโครงการ 

การประเมินผลโครงการ โดยใชContext Input Process Product : CIPP มีจุดมุงหมายของการ
ประเมินผลโครงการ คือ  

• เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะยกเลิก โครงการหรือ
สนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหมๆ ซึ่งมี โอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย 
ดังนั้นถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้นส าเร็จ ตามที่ก าหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวก็ควรด าเนินการต
อไป     แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา ก็ควรยกเลิก  

• เพ่ือทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่ก าหนด วัตถุประสงค
และเปาหมาย หรือกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่ก าหนดไวเพียงใด 

 • เพ่ือปรับปรุงงาน หากน าโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมสามารถบรรลุ วัตถุประสงคที่
ก าหนดไวทุกขอ ควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการนั้นบกพรองในเรื่องใด 
และปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น  

• เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) ในการน าโครงการไปปฏิบัติผูบริหารโครงการตอง แสวงหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้นการประเมินผลจะ เปนการเปรียบเทียบทางเลือก กอนท  ี่ จะตัดสินใจเลือกทางเลือก
ใดมาปฏิบัติทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง 

นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ไดน าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้  
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1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจาก การประเมิน
สภาพแวดลอมท  ี่ไดน าไปใชในการก าหนดจุดประสงคของโครงการ ให สอดคลองกับแผนการด าเนินงาน  

2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decision) เปนการตัดสินใจที่ใชข
อมูลจากปจจัยน าเขาท  ี่ไดน าไปใชในการก าหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนของการด าเนินการของ
โครงการ  

3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decision) เปนการตัดสินใจที่ ใชขอมู
ลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุงแกไขการ
ด าเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุงแกไขการด าเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เปนการตัดสินใจเพ่ือใช ขอมูลจากการ
ประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น 

จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของการตัดสินใจ
ดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปความสัมพันธ ระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังแผนภูมิที่ 1 

 
จากประเด็นการประเมินและประเภทของการตัดสินใจ สามารถสรุปความสัมพันธระหวางประเภท

ของการประเมินกับประเภทการตัดสินใจและการน าไปใชประโยชนดังรูปแผนภูมิที่ 2 
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จากรูปแบบในการประเมินที่่หลากหลายไมวาจะเนนวิธีการ คุณคาของสิ่งที่ประเมินหรือการน าขอมูลจาก
การประเมินไปใช ซึ่งผูประเมินสามารถเลือกน าไปใชกับการประเมินในหลายระดับทั้งการประเมินนโยบาย 
แผนงานและโครงการ และเลือกใชใหเหมาะสมกับชวงระยะเวลาของการด าเนินงานนั้นๆ  

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากเป้าหมายของการด าเนินโครงการฯ คือ 

 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Green Growth) ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 

 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าให้ดีขึ้น  พร้อมเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย  

ดังนั้น สิ่งที่เป็นหัวใจของโครงการฯ นี้คือ “โมเดล” Social Collaboration with Collective 
Impact ที่เชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
(Community Centric Development) บนการท างานที่มีเป้าหมายร่วม (Shared Goal) เพ่ือสร้างผลลัพธ์
ร่วมกัน (Collective Impact) รายละเอียดของตัวแบบ  มีดังนี้ 

ตัวแบบท่ีเหมำะสมในกำรน ำมำประเมินผลภำพรวมของโครงกำรพัฒนำคุ้งบำงกะเจ้ำ  

Social Collaboration เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมอันมีลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อน ซึ่งไม่
สามารถจัดการได้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรโดยมุ่งเน้นการน า
ความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนมาบูรณาการในการท างานร่วมกันเพ่ือสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมร่วมกัน 

กระบวนกำรท ำงำนของ Social Collaboration ในไทย 

 ร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนา เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ร่วมกันก าหนดวิธีการวัดผลการด าเนินงาน โดยร่วมมือกันเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยประสานงานและร่วมมือกันทุกขั้นตอน 

 สื่อสารและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างคณะท างานและชุมชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน 

 ร่วมกันจัดตั้งคณะเลขานุการโครงการ เพ่ือบริหารภาพรวมและด าเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
มากที่สุด 

นอกจากนี้ การใช้ตัวแบบ Social Collaboration จะต้องท าการศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จจากการน าตัวแบบดังกล่าวข้างต้นไปใช้ สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของบางกะ
เจ้าได้ เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
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กรณีศึกษำ Social Collaboration  มีดังนี้ 

1. ประเทศเคนย่ำ  
กำรเพิ่มมูลค่ำจำกสิ่งที่มี 

เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาขั้นวิกฤตในแทบทุกด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม ยาเสพติดและแหล่ง
ท่องเที่ยวชื่อดังที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกอย่างซาฟารี ยังไร้แหล่งเงินทุนสนับสนุน ในขณะที่รัฐบาลไม่มี
ความสามารถในการชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาใหญ่อย่างการคอร์รัปชั่นที่
กลายเป็นผลกระทบด้านลบให้สังคมถูกแช่แข็งอย่างยาวนานหลายสิบปี 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ประเทศเคนย่า โดยรัฐบาลในสมัยนั้น ตื่นตัวในการเปลี่ยนดินแดนอันด้อยพัฒนา
ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพ่ือให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับต่ า พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้ระดับปาน
กลางภายในปี ค.ศ.2030 โดยวางแผนการเปลี่ยนแปลงชาติในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในประเทศมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 

แนวทางการพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่ของเคนย่าแผนนี้มีชื่อว่า “Kenya Vision 2030” ซึ่งได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาในปี ค.ศ.2008 โดยให้ความส าคัญในการพัฒนา 4 โครงสร้างที่เป็นเสาหลักของประเทศ 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลก าหนดเพ่ือการพัฒนาประเทศให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ในส่วนของเศรษฐกิจ ทางรัฐบาลมุ่งเน้นชูประเด็นที่มีโอกาสเป็นแหล่งรายได้
ใหญ่อย่างการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงมากของประเทศ เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อม
ใช้วิธีการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจและตอบ
โจทย์มากที่สุด รวมทั้งเน้นกลุ่มเป้าหมายระดับเอบวกที่มีรายได้สูงจากทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พร้อม
สัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของเคนย่า 

หลังจากด าเนินการพัฒนาประเทศตามแผน Kenya Vision 2030 ในทุกๆ ด้าน ผลความส าเร็จที่โดด
เด่นคือด้านการท่องเที่ยวในปี ค.ศ.2017 ที่ผ่านมา จ านวนนักท่องเที่ยวในเคนย่าเติบโตสูงขึ้นถึง 17 
เปอร์เซนต์ ส่งผลให้ตัวเลข GDP ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยผลลัพธ์เชิงบวกนี้ท าให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านต าแหน่ง รวมทั้งเกิดการยกระดับและต่อยอดด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก 
พื้นที่สำธำรณะแก้ปัญหำส่วนรวม 

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ก่อนที่โคเปเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก จะกลายเป็นตัวอย่างเมืองพ้ืนที่สีเขียวดั่ง
เช่นในปัจจุบัน น้ าในอ่าวของเมืองเกิดความเน่าเสียอย่างรุนแรงจนไม่สามารถใช้ส าหรับอุปโภคหรือบริโภคได้ 
สาเหตุของปัญหาในยุคนั้นคือ การพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝั่งอเมริกันที่นิยม
ใช้รถยนต์มากกว่าการเดินตามแบบฉบับดั้งเดิมของคนยุโรป ส่งผลกระทบให้เกิดการตัดต้นไม้จ านวนมากเพ่ือสร้าง
ถนนกลางเมือง 

สภาเมืองโคเปนเฮเกนไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงเร่งเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้น และเริ่มต้นด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ "A 
Metropolis for People" หรือเมืองสาธารณะส าหรับส่วนรวมเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
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อย่างไรก็ตาม สภาเมืองไม่ได้เน้นเพียงการก่อสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะส าหรับทุกคนเท่านั้น ยังมี
การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือเดินเล่นกันมากขึ้น รวมทั้ง
จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ สภาเมืองยังสร้างสรรค์ “Waterfront Design Catalogue” แค็ตตาล็อกภาพในรูปแบบ
หนังสือ ที่สามารถสั่งซื้อได้ที่สภาเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ แสดงให้เห็นแนวคิดและแรงบันดาล
ใจการดีไซน์สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในแนวทางการสร้าง 
(สร้างหรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง) ท่าเรือให้เป็นพื้นที่ริมอ่าวที่เหมาะส าหรับใช้งานในทุกโอกาส 

นโยบายการพัฒนาเมืองและวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ถูกก าหนดโดยสภาเมืองโคเปนเฮเกน ผ่านการวางแผน
วิจัยศึกษาแนวคิด และความเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ โดยมีฝ่ายจัดการเทคนิคและสิ่งแวดล้อมของสภาเมือง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชน ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริง 

ด้วยกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี้ ปัจจุบันพ้ืนที่รอบอ่าวโคเปนเฮเกนได้รับการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ใช้สอยและพักผ่อนส าหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในภาคเอกชน 
หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจของเมกะโปรเจกต์นี้คือ Kalvebod Wave และโครงการสร้างทางจักรยานข้ามคลอง
เชื่อมต่อและสะพาน 2 แห่ง ที่ชื่อ Bryggebroen และ Inderhavnsbroen เนื่องจาก 50 เปอร์เซ็นต์ ของ
ประชากรในโคเปนเฮเกนเลือกใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน และโครงการสะพานคนข้ามแห่งใหม่ในเขตเวิ้งอ่าว
ตอนในของนูฮาวน์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันเตรียมความพร้อมรับมือน้ าท่วมที่อาจเกิดจากผลกระทบของ
สภาวะโลกร้อน โดยจัดการให้ส่วนต่างๆ ของเมืองสามารถจัดการกับระบบน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองถือเป็นหนึ่งใน
กระบวนการส าคัญ เนื่องจากเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการรับฟังความต้องการและ
ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ริมฝั่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนมากที่สุด” 

3. เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  

ชุบชีวิตเมืองแห่งประวัติศำสตร์ด้วยพลังส่วนรวม 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอดีตและการมุ่งพัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ส่งผล
กระทบให้เมืองส าคัญอย่างเกียวโต สูญเสียเอกลักษณ์ในหลายๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
ในปีค.ศ 2007 เทศบาลเมืองเกียวโตจึงสร้างสรรค์แผนฟื้นฟูเมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ เพ่ือสร้างให้เกียวโต
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดังเดิม โดยวางแผนการพัฒนาระยะยาว 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 - 2020 
ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนชาวเกียวโตทุกกลุ่ม 

 แผนฟื้นฟูเมืองเกียวโตดังกล่ำวที่ทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดผังเมืองให้มีระบบ
ระเบียบ แบบแผน และมีเครือข่ำยภำคประชำสังคมที่เข้มแข็งท ำหน้ำที่ดูแลกำรบูรณะสถำปัตยกรรม
ทั้งหมดในเมือง โดยเน้นการก าหนดความสูงของอาคาร และออกกฎระเบียบควบคุมการใช้ป้ายโฆษณาหรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์อย่างเคร่งครัดทั่วทุกมุมเมือง รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ในบางพ้ืนที่  ให้มีความกลมกลืนกับ
สถาปัตยกรรมในอดีต เพ่ือให้เมืองเกียวโตอันเก่าแก่สามารถอยู่ร่วมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว 

 นอกจากนี้ แผนการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติหลายแห่ง อาทิ บริเวณแม่น้ าคาโมะท่ีเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเมือง ถูกออกแบบให้คนเกียวโตและ
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือสร้างความหลากหลายให้พื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูซากุระบาน ทุก
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ปีผู้คนในท้องถิ่นจะมาจับจองใช้สถานที่ริมแม่น้ า เพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ในการขายของในเทศกาลชมซากุระ 
ก่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมีจ านวนนักท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก 

 ปัจจุบัน เกียวโตกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ 
ผสมผสานบรรยากาศความเป็นโลกยุคโมเดิร์นได้อย่างลงตัวมากที่สุดในโลก ทั้งหมดนี้เกิดจากการชุบชีวิตเมือง
ด้วยพลังส่วนรวม ซึ่งท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและกลมกลืนกับตัวตนที่แท้จริงของชุมชนมากที่สุด 

7. สรุป (Conclusion) 
สรุปกำรประเมินผลภำพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีโครงกำรพฒันำคุ้งบำงกะเจ้ำ  

หากจะพิจารณาตามรายละเอียดและประเด็นปัญหาข้างต้น จะสามารถสรุปถึงความล้มเหลวของ
โครงการฯ มีสาเหตุส าคัญหลายประการ  ดังนี้  

1. ขาดการประเมินโครงการฯ ประกอบด้วย 

1.1 ขาดการประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation)  

1.2 ขาดการประเมินระหว่างด าเนินการโครงการ (Formative evaluation)  

1.3 ขาดการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)  

1.4 ขาดการประเมินประสิทธิภาพ  

 2. การประเมินโครงการฯ ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีที่เหมาะสม ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างมากมายที่จะตามมา  

 3. แม้ว่าจาก “โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกระเจ้า” มาเป็น โครงการ “Our khung 
Bangkachao” ในปัจจุบัน จะมีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การด าเนินงาน เพ่ือเป้าหมาย
ร่วมกัน (Share Goal) แต่เป็นการด าเนินโครงการฯ ที่บริษัทเอกชนรายใหญ่สุด คือ ปตท . เข้ามาเป็นตัวหลัก
ในกรด าเนินงานต่างๆ และมีภาคีเครือข่ายอีก 34 องค์กรเข้ามาร่วม สิ่งส าคัญที่ได้กล่าวถึงในบทสัมภาษณ์
บุคคลส าคัญในบางกะเจ้า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สรุปว่า การด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวนั้น ขาด
การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ทั้ง 6 ต าบลของบางกะเจ้าอย่างแท้จริง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการท าเพ่ือ
เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (Share Goal) 

4. ขาดความต่อเนื่องของโครงการฯ กล่าวคือเมื่อเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ เดิมเริ่มเกิดความล้มเหลว 
ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการใหม่ๆ อีกไปเรื่อยๆ ไม่หาทางแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อขาดความ
ต่อเนื่องของโครงการฯ ก็จะท าให้ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณในการด าเนินงานต่างๆ ของชาวบ้านบาง
กะเจ้าก็ถูกพับไปด้วย ชาวบ้านหมดก าลังใจที่จะพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าให้เกิดความยั่งยืน 

5. ขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของกลยุทธ์การด าเนินงานที่โครงการฯ ระบุไว้คือพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือสร้างผลลัพธ์ร่วม 
(Collective Impact) โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนจากทุก
ภาคส่วนอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงและบูรณการภายใต้เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (Share Goal) น าไปสู่ต้นแบบ
การสานพลังความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ  



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

626 
 

6. ขาดตัวชี้วัดของโครงการฯ ได้แก่ ตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะท างานทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะท างาน
พ้ืนที่สีเขียว คณะท างานการจัดการน้ า คณะท างานจัดการขยะ คณะท างานส่งเสริมอาชีพ คณะท างานการ
ท่องเที่ยว คณะท างานการศึกษาและวัฒนธรรมและคณะท างานอ านวยการและการสื่อสาร เพ่ือที่จะน าไปสู่
การศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ขาดการวางแผน การติดตามและประเมินผลของโครงการฯ กล่าวคือ หลักกำรติดตำมและประเมิน
โครงกำร การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นค าที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตาม
การประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน/โครงการทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วย ให้ทราบความเหมาะสมของการด าเนินงาน
และการบรรลุความส าเร็จของงาน/โครงการนั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่
แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่ เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและ
หลักการติดตาม และประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถ
ก ากับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงวงจรการ
ด าเนินโครงการ ล าดับขั้นของแผน ความหมายของการติดตามและประเมินโครงการและความสัมพันธ์ระหว่าง
การติดตามและการประเมิน 1. วงจรการด าเนินโครงการ การด าเนินโครงการใดๆ ต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส่วน ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning หรือ Project Design) เป็นการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกบัโครงการ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์อันน าไปสู่การก าหนด รายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ  2) การด าเนินงาน 
(Implementation) เป็นขั้นตอนของการบริหารงานเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนของการ
วางแผน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของโครงการ  3) การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตาม
ก ากับการด าเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
หรือไม ่

 
8. การจะด าเนินโครงการฯ ให้ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยตัวแบบทฤษฎีกำรน ำ

นโยบำยสำธำรณะไปสู่กำรปฏิบัติ  

การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation) หรือการบริหารนโยบายโดย 
ชี้ให้เห็นถึงการกระท าที่อาศัยกลไกทางการบริหารมาท าให้นโยบายถูกปฏิบัติหรือด าเนินงานอย่างจริงจังโดย  
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องค์การที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและ
แนวทาง เพ่ือปรับปรุงนโยบาย แผนงานและโครงการให้ดีขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงสมรรถนะขององค์การ พฤติกรรม
ขององค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล การใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล ตลอดจนความ
ร่วมมือของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสภาพแวดล้อมและตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ระบุไว้ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ ได้แก่ ฝ่ายนิติ บัญญัติ ฝ่ายบริหารหรือระบบราชการ กลุ่มกดดัน องค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคม 
(Nimpanich, 2004 : 139; Jantarasorn, 2011 : 297)  

การน านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญหลายประการทั้งนี้นโยบายสาธารณะมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ อาจส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ตัดสินใจนโยบายรวมถึงหน่วยงานผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการตลอดจนถึง  ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน า
นโยบายไปสู่ การปฏิบัติ จึงมีการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง โดยได้รับ
ความ สนใจจากกลุ่มนักรัฐศาสตร์และนักรัฐประศาสนศาสตร์ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1970 (Nimpanich, 
2004 : 137-138) อย่างไรก็ดีตัวแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจ าแนกออกเป็น 3 
กลุ่ ม ใหญ่  ได้ แก่  ( 1) ทฤษฎี ก า รน าน โ ยบาย ไปปฏิบั ติ จ ากบนลงล่ า ง  ( Top-down Theories of 
Implementation) ท ฤ ษ ฎี ก า ร น า น โ ย บ า ย ไป ป ฏิ บั ติ จ า ก ล่ า ง ขึ้ น บ น  ( Bottom-up Theories of 
Implementation) ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสม  (Hybrid Theories of Implementation) 
รายละเอียดจะน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติจำกบนลงล่ำง (Top-down Theories of Implementation) 
แนวทางตามทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับความสามารถของผู้ก าหนดนโยบายในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
นโยบายอย่างชัดเจน รวมไปถึงการติดตามก ากับดูแลและควบคุมการนน านโยบายไปปฏิบัติส าหรับสมมติฐาน
ของ ทฤษฎีนี้ คือ (1) การน านโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง (2) เน้นที่
กระบวนการทางการเมืองตามทฤษฎีระบบ (3) มักไม่สนใจผลกระทบของผู้น านโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อการ
ให้บริการตามนโยบาย   (4) นโยบายเป็นปัจจัยน าเข้า (inputs) และการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นผลผลิต 
(outputs) และ (5) แนวการศึกษาที่เน้นบทบาทการใช้อ านาจของผู้น าส าหรับผลงานของนักวิชาการที่จัดอยู่
ในกลุ่มนี้ได้แก่ ผลงาน ของเพรสแมน (Pressman) และวิลดาฟสกี (Wildavsky) ในปีค.ศ.1973 ผลงานของ
แวน มีเตอร์(Van Meter) และแวน ฮอร์น (Van Horn) ปี ค.ศ.1975 ผลงานของบาร์แดช (Bardach) ปีค.ศ.
1977 และผลงานของซาบาเตียร์(Sabatier) และ แมซเมเนียน (Mazmanian) ปี ค.ศ.1979, 1980 และ 
1983 ฯลฯ 

1. ตัวแบบกระบวนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของแวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น  

1.1. แนวคิดพ้ืนฐานของตัวแบบ ตัวแบบนี้พัฒนาโดย Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl 
E. (1976 : 445-488) ได้กล่าวถึงตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เมื่อปี ค.ศ. 1975 เรื่อง “The 
Policy Implementation Process A Conceptual Framework” โ ด ยมี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ถึ ง
กระบวนการของการ  น าน โ ยบาย ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ไ ด้ ตั้ ง ชื่ อ ตั ว แบบนี้ ว่ า  “A Model of the Policy 
Implementation Process” ตัวแบบนี้ เป็นการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้ตัวแบบทั่วไป ซึ่งเป็น
ผลงานของแวน มีเตอร์ (Van Meter) และแวน ฮอร์น (Van Horn) ที่พัฒนามาจากตัวแบบการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองของอีสตัน (Easton) ผนวกกับการน าผลการศึกษาทางทฤษฎีองค์การที่ส่งผลหรือเกี่ยวข้องกับผลการ



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

628 
 

ปฏิบัติงานมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ตัวแบบนี้แม้จะไม่ใช้เป็นความพยายามแปรโดยตรงที่จะประสานตัวแบบต่าง 
ๆ ตามห้าแนวทางข้างต้นก็ตาม แต่กรอบของตัวแบบก็ ได้รวมตัวแปรบางส่วนของตัวแบบอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
มากพอที่จะช่วยให้การศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะที่กว้างกว่าตัวแบบอ่ืน 

1.2. องค์ประกอบที่ส าคัญของตัวแบบ ตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ และมาตรฐานนโยบาย (Policy Standards and Objectives) ทรัพยากรนโยบาย 
(Policy Resources) การสื่ อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมการ เสริมแรง ( Inter-Organizational 
Communication and Enforcement Activities) ลักษณะหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ (The Characteristics 
of Lamenting Agencies) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (Economic, Social and Political 
Conditions) และความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ (The Disposition of Implementers) 

1.3. จุดเด่นของตัวแบบ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น ได้ตั้งข้อสังเกตในการน าตัวแบบไปใช้อธิบาย  
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ 3 ประการ คือ (1) กระบวนการสื่อสาร ถือได้ว่าเป็น
ตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมการ
ส่งเสริมลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ และการยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติ (2) ปัญหาด้าน
ความสามารถ แวน มีเตอร์ และ   แวน ฮอร์น ได้กล่าวว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้หรือไม่  

ปัญหาด้านความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปร 4 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบายการสื่อสาร
และกิจกรรมส่งเสริมลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง (3) ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ยอมรับในสิ่งที่ต้องท า ปัญหานี้จะเกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริมลักษณะของหน่วยงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ และสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

 

 
2. ทฤษฎีเชิงบูรณำกำรของกำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ  

2.1 แนวคิดพ้ืนฐานของตัวแบบ ตัวแบบนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร  
(2011) โดยการสังเคราะห์ผลงานของนักวิชาการโดยใช้ทฤษฎีนิรนัย (Deductive Theory) และทฤษฎีอุปนัย 
(Inductive Theory) แล้วบูรณาการผลของการศึกษาน ามาพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เรียกว่า ทฤษฎีเชิง
บู รณาก า รข อ ง ก า รน า น โ ยบ ายส า ธ า ร ณ ะ ไปป ฏิ บั ติ  ( An Integrated Theory of Public Policy 
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Implementation) โดยสรุปแล้วเป็นตัวแบบทางทฤษฎีที่มีโครงสร้าง และปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรที่ มีลักษณะ
ของการเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ เป็นตัวแบบที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) และมีพลวัตร (Dynamic)  

2.2 องค์ประกอบของตัวแบบ ตัวแบบนี้ประกอบไปด้วยมิติ (Dimension) 3 ด้าน คือ ด้านเวลา 
(Times) ด้านสภาพแวดล้อม และสถานที่ (Contexts) และด้านสถานการณ์ทางเทคโนโลยี (Technological 
Circumstances)  

2.3 จุดเด่นของตัวแบบ ตัวแบบนี้นับว่าเป็นการสังเคราะห์ตัวแปรที่ที่มีความส าคัญของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติมาบูรณาการทั้งทฤษฎีนิรนัย (Deductive Theory) และทฤษฎีอุปนัย (Inductive 
Theory) หลอมรวมมาเป็นตัวแบบที่ยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม 

 
9. ข้อเสนอแนะ  มีดังนี้ 

1. การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ถือเป็นหนึ่งใน
กระบวนการส าคัญ เนื่องจากเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการรับฟังความต้องการและ
ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือการพัฒนาโครงการฯ ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนมากท่ีสุด 

2. ควรมีการก าหนดสัดส่วนบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาคีเครือข่าย จ านวน 34 องค์กร เพ่ือที่จะไม่เกิด
ความสับสนและไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานโครงการฯ 

 3. ควรมีการศึกษาตัวแบบหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินโครงการการจัดการพ้ืนที่เฉพาะของ
ประเทศต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น น ามาเปรียบเทียบเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

4. ควรมีการวางแผน การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการฯ อย่าง
จริงจัง การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินโครงการฯ เพราะเป็นการติดตามก ากับการด าเนินโครงการฯ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จ
ของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือที่จะประเมินผลได้ว่าโครงการฯ ดังกล่าวนั้น ประสบ
ความส าเร็จ                    หรือล้มเหลว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง
ให้การด าเนินโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง   

ดังนั้น สิ่งที่ เป็นหัวใจของโครงการฯ นี้คือ “โมเดล” Social Collaboration with Collective 
Impact ที่เชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
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(Community Centric Development) บนการท างานที่มีเป้าหมายร่วม (Shared Goal) เพ่ือสร้างผลลัพธ์
ร่วมกัน (Collective Impact) อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน 

ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐ องค์การส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. , เทศบาล , อบต. 
, กลุ่มนายทุน นักอนุรักษ์ รวมไปถึงประชาชนในพ้ืนที่ จะต้องหันมาทบทวนนโยบายกันเสียใหม่ เพ่ือก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันว่า “เราจะพร้อมใจกันปกป้องคุ้งบางกะเจ้า” ให้เป็นดินแดนที่มีมนต์ขลังทางด้าน
ธรรมชาติและพ้ืนที่สีเขียวสืบไป  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 
2564 ซึ่งเป็นการศึกษาถึงสาระส าคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยมุ่งศึกษาเฉพาะยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตร รวมทั้งการศึกษาปัญหาและเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ เนื่องด้วยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น “พ้ืนที่พัฒนาพิเศษ
ระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพ่ือการส่งออกและแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ” 
ในทางกลับกันพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุก
พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา  
 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าเอาแนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ( Intergovernmental Relations) และแนวคิดการจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ (Area – based Approach) มาศึกษาถึงการด าเนินการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 
ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
 ผลของการศึกษาปรากฏว่า แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก 1 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรได้รับ
งบประมาณมาโดยตลอด การด าเนินงานส่วนใหญ่ขาดการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ได้แก่ เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพ่ือการส่งออก แต่การใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะงานตาม
หน้าที่ปกติและการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กันในแต่ละจังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของศักยภาพ
และสภาพปัญหาที่ต้องพัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรในแต่ละจังหวัด ดังนั้น กลุ่มจังหวัดควรสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสินค้าเกษตรเป้าหมายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด 
ท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการลงทุนและการส่งเสริมแรงงานภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น  
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ค ำส ำคัญ: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

Guidelines for the Development of Agricultural Strategies Case Study of the  
Eastern Provinces 1 

  
Miss Phornphan Kitisuthatham118 

Thammasat University 
Email address: kitisuthatham@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
 The development of Eastern Region 1, including Chachoengsao, Chonburi, and Rayong 
Provinces, as part of the Eastern Economic Corridor Development Plan 2017-2021 (B.E. 2560-2564) 
was studied, focusing on specific agricultural strategies and evaluating problems and recommendations 
for integrated spatial provincial development plans. As part of the Eastern Province Group 1 
development plan, one goal is to develop "special development areas at an Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) level with safe food and fruit production sources for export and international 
standard tourist attractions." However, agricultural areas in the Eastern Province 1 region tended to 
decrease continuously in almost all areas, from 2002 onwards. 
 Qualitative research was used along with concepts of provincial administration and integrated 
provincial groups, intergovernmental relations, and area-based approach management to study the 
implementation of the Eastern Province Group Development Plan 1 through documentary study and 
field research in Chachoengsao, Chonburi, and Rayong.  
 Results were that in Eastern Province Group Development Plan 1, agricultural strategy has 
been consistently budgeted. Most operations lack strategic focus upon creating competitiveness by 
developing quality, safe agriculture for export. Budget use by provincial groups is a normal job function, 
with budget equally divided among the three provinces. Budget allocation is not based upon potential 
or problems requiring development and improvement in agricultural strategy for each province. These 
findings suggest that Eastern Region Group 1 should create competitiveness, especially by determining 
target agricultural products generating income for provincial groups, boosting investment confidence 
among farmers and promoting agricultural labor. 
 
 
 
 
                                                           
118 Dr.Amporn Tamronglak Thammasat University/ amporntamrong@gmail.com 
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บทน ำ 
การบริหารราชการตามรูปแบบการปกครองไทย มีการแบ่งพ้ืนที่การบริหารงานตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยปัจจุบันแบ่งการบริหารงานออกเป็น      
3 รูปแบบ คือ การบริหารราชการส่วนกลางซึ่งมีรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจ การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคเป็นรูปแบบการการปกครองแบบแบ่งอ านาจ และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบการ
ปกครองแบบกระจายอ านาจ โดยการบริหารราชการดังกล่าวนี้จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น   
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน119 

ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. 2545 ในรัฐบาลสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการปฏิรูประบบราชการให้มี
การพัฒนาและทันสมัย โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ให้จัดโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ โดยมีเจ้าภาพตาม
กลุ่มภารกิจความรับผิดชอบ (Cluster) เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากส่วนราชการในระดับจังหวัดจะบริหารงานขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาภายในกระทรวง
หรือกรมที่ส่วนราชการสังกัด ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง และจากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เห็นชอบ
ให้มีการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดยปรับเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนและศักยภาพใน
พ้ืนที่เป็นส าคัญ และต่อมาได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยเล็งเห็นว่า การบริหารงานในระดับจังหวัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติได้ จึง
ต้องมีการท างานร่วมกันของหลายจังหวัด โดยเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และร่วมกันก าหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนา รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดเพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขันแก่จังหวัดภายใน
กลุ่มจังหวัดต่อไป คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 
เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด 19 กลุ่มจังหวัด และต่อมามีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 และวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบให้ปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ โดยปรับจาก 19 กลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่มจังหวัด และก าหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สามารถยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้เอง 120 อีกทั้ง
ให้กลุ่มจังหวัดต้องจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 เพ่ือแก้ไขปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการเสนอของบประมาณโดยไม่ต้องด าเนินการขอ
งบประมาณผ่านกระทรวงหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนัยส าคัญคือ การก าหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีสถานะเป็นส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 มาตรา78 (2) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
                                                           
119 พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๔ 
120 เร่ืองเดียวกัน มาตรา ๕๒ วรรคสาม  
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พ.ศ. 2551 ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจึงมีลักษณะการด าเนินการคล้ายกับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติลงมาในระดับแผนงาน โครงการ 
จนกระทั่งผลผลิตของกิจกรรมเป็นส าดับสุดท้าย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไม่ใช่การบริหารงานแบบเน้น
โครงสร้างการบริหารหรือเน้นการพัฒนาตามแต่นโยบายของส่วนราชการก าหนด แต่เป็นการเน้นการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส าคัญ โดยยึดลักษณะเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อกันหรื อเป็นการ
รวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานหรือข้อพิจารณาเบื้องต้น
การจัดกลุ่มจังหวัดใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกัน หรือเกื้อหนุนต่อกัน
เป็นแนวการพิจารณาขั้นที่สอง และประการสุดท้ายพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต 
การค้า และการลงทุนเพ่ือมูลค่าเพ่ิม และการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนที่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างจังหวัด สาเหตุที่ให้ความส าคัญกับการเป็นเขตพ้ืนที่
ติดต่อกันนั้น มาจากสมมุติฐานที่ว่าจังหวัดที่อยู่พ้ืนที่ติดกันจะมีลักษณะทางภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยม ใกล้เคียงกันมีการแบ่งตามลักษณะของพ้ืนที่เศรษฐกิจและสังคมที่มีความใกล้เคียงกัน มีพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ติดต่อกัน มีจุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่
คล้ายคลึงกันจะท าให้ง่ายกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการดังกล่าวข้างต้น พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในหลากหลายมิติ อาทิ ปัญหา
ด้านโครงสร้างการบริหาร,ปัญหาด้านบุคลากร, ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ แต่การ
ศึกษาวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ฉบับทบทวน (งบประมาณ 
พ.ศ. 2563) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
โดยศึกษาเฉพาะกรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดให้เป็น “พ้ืนที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออกและแหล่ง
ท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ” ในทางกลับกันพ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 สาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มากกว่า 700,000 ไร่ รวมทั้งความผันผวนของราคาสินค้าทาง
การเกษตรและสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่มีความไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน และ
การขาดแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ท ากินให้แก่กลุ่มนายทุนไปเป็นจ านวน
มากเนื่องจากได้ราคาดี รวมทั้งการรุกล้ าของพ้ืนที่เมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่
เกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ 
ราคาประจ าปี พ.ศ. 2558 ในภาคเกษตรกรรม (1,192,671 ล้านบาท) ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 (1,310,996 
ล้านบาท) จ านวน – 118,325 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.02 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 ในภาคเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2558 (57,044 ล้านบาท) ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 (75,256 ล้านบาท) 
จ านวน – 18,212 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ฯ ลดลง
ค่อนข้างมากตามล าดับ คือ ในปี พ.ศ. 2558 (50,244 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2554 (68,027 ล้านบาท) 
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จ านวน – 17,783 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.14 สาเหตุมาจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง สับปะรด การส่งออกลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และในภาพรวมตั้งแต่    
ปี พ.ศ. 2557 – 2559 121  

โดยผู้วิจัยได้เกิดประเด็นปัญหาว่า แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2564 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรได้รับงบประมาณมาโดยตลอด จากการพิจารณา
กิจกรรมหลักในโครงการ พบว่า การด าเนินงานส่วนใหญ่ ขาดการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ได้แก่ เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสินค้าเกษตร
เป้าหมายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย กุ้ง ไก่ และพืชพลังงานทดแทน แต่การ
ด าเนินงานโดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะงานตามหน้าที่ปกติและการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ในแต่ละจังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของศักยภาพและสภาพปัญหาที่จะต้อง
พัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงในกระบวนการสินค้าเกษตรเป้าหมายในแต่ละจังหวัด ดังนั้นการบริหารงานที่มีลักษณะ
บูรณาการระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดผ่านการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 1 จึงถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและอาจเป็นแนว
ทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ   

1. เพื่อศึกษาสาระส าคัญและความสัมพันธ์ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  

ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสาระส าคัญและคุณภาพแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
2. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาเฉพาะช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

(แผนพัฒนา 3 ปี) พ.ศ. 2562 – 2564  
3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
4. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรเป้าหมายในการศึกษาวิจัย คือ 
 (1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด)  
 (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออก 1 และผู้แทนจากส่วนราชการที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1  

 
ทบทวนวรรณกรรม  
การศึกษารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย และงานเขียนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1. แนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 2. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 3. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

                                                           
121 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (พ.ศ. 2562 – 2564) 
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 4. แนวคิดการจัดการเชิงพ้ืนที่ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในพื้นที่ 
การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพ่ือศึกษาบทบาท อ านาจหน้าที่ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างจังหวัดและอ าเภอในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาพ้ืนที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนมากที่สุด โดยผสมผสานกับแนวคิดการจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area-
based Approach) เนื่องจากเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดวิธีการ 
ท างานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ  
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ประกอบด้วย 
ควำมเป็นมำ  

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่  3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2560 โดยประกอบด้วย 18 กลุ่มจังหวัด และ 6 ภาค กลุ่มจังหวัดในส่วนของภาคตะวันออกประกอบด้วย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และก าหนดให้จังหวัดชลบุรี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 จะท าหน้าที่ในการประสานงานเพ่ือเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลภายใต้ความร่วมมือของทุกภาค เสริมสร้างการบูรณาการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือของกลุ่มจังหวัด โดยท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 ในภาพรวมการใช้ที่ดินทาง
การเกษตร 5,559,214 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.05 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัดของพื้นที่การ
ใช้ที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด มากที่สุดคือจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 42.58 รองลงมาได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี และระยอง คิดเป็นร้อยละ 29.29 และ 28.11 ตามล าดับ    
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

จังหวัด พ .ศ . 2561 พ .ศ . 2559 พ .ศ . 2556 พ .ศ . 2553 
ฉะเชิงเทรำ 2,368,815 2,367,596 2,371,440 2,368,858 

ชลบุรี 1,561,590 1,628,574 1,697,908 1,709,836 
ระยอง 1,508,258 1,539,213 1,592,695 1,596,903 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน  

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 

2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ 1,981,429 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.49 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,672,851 ล้านบาท) จ าแนกเป็นผลิตภัณฑ์มวล
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รวมของจังหวัดระยอง 862,613 ล้านบาท จังหวัดชลบุรี 809,480 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา
309,336 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่า 

1,924,385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มฯ (1,981,429 ล้านบาท) และ
ร้อยละ 15.41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกเกษตรประเทศ (12.480,180 ล้านบาท) และเป็นร้อยละ 
14.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,672,851 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขาอุตสาหกรรม และ
สาขาท าเหมืองแร่และเหมืองหินในจังหวัดชลบุรี 406,302 ล้านบาท จังหวัดระยอง 648 ,133 ล้านบาท 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 210,119 ล้านบาท รวม ,264,554 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
57,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (1,981,429 ล้านบาท) และ
ร้อยละ 4.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรประเทศ (,192,971 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ของทั้งสามจังหวัด ใกล้เคียงกันคือ จังหวัดชลบุรี 19,343 ล้านบาท 
จังหวัดระยอง 16,777 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา 14,124 ล้านบาท 
ข้อมูลกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 

1 ด้ำนเศรษฐกิจในภำพรวม 
1.1 อัตราการขยายตัวหรือลดลงของเศรษฐกิจและขนาดของเศรษฐกิจจากสถิติของส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี  พ.ศ. 
2558 ของกลุ่มจังหวัดฯ 1,981,426 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ (13,672,851 ล้านบาท) อยู่ในล าดับที่ 1 ของ 18 กลุ่มจังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) อัตราการ
เจริญเติบโตระยะ 5 ปี (ปี 2554 – 2558) จากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 1,662,034 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2558 จ านวน 1,981,429 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 319,395 ล้านบาทหรือร้อยละ 
19.21 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญคือ ภำคเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลงในปี 2558 (57,044 ล้ำน
บำท) จำกปี 2554 (63,341 ล้ำนบำท) จ ำนวน -6,297 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ -9.94 ขณะที่ภาคนอก
เกษตรผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2554 (1,586,778 ล้านบาท) ถึงปี 2558 (1,924,385 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน
เป็นล าดับ จ านวน 337,607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.27 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในสาขาอุตสาหกรรม สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา สาขาการขนส่ง 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีของกลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับ 624,555 บาท ขณะที่ระดับประเทศเท่ากับ 
203,356 บาท   

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดชลบุรีมีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 809,480 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี 491,971 บาท จังหวัดระยองมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 862,613 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี 982,500 บาท จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 309,336 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ มวลรวม จังหวัดต่อคนต่อปี         
399,194 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของประเทศ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2558 
ในภาคเกษตร (1,192,671 ล้านบาท) ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 (1,310,996 ล้านบาท) จ านวน -118,325 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.02 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ในภาคเกษตร ปี 2558 
(57,044 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2554 (75,256 ล้านบาท) จ านวน -18,212 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
24.2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ฯ ลดลงค่อนข้างมากตามล าดับ คือ ในปี 2558 (50,244 
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ล้านบาท) ลดลงจากปี 2554 (68,027 ล้านบาท) จ านวน -17,783 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.14
สาเหตุมาจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง สับปะรด การส่งออก
ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลก 
ตำรำงท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2554-2558 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม พ .ศ . 2554 พ .ศ . 2558 ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง 

ภำคกำรเกษตร 1,310,996 1,192,671 -9.02 
ภำคนอกกำรเกษตร 9,995,911 12,480,180 21.27 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 11,306,907 13,672,851 19.21 

ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ตำรำงที่ 3 : ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  ณ ราคาประจ าปี  
พ.ศ. 2554 - 2558 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม พ .ศ . 2554 พ .ศ . 2558 ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง 

ภำคกำรเกษตร 75,256 57,044 -24.20 
ภำคนอกกำรเกษตร 1,586,778 1,924,385 21.27 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,662,034 1,981,429 19.21 

ที่มำ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 
2. ภำคกำรเกษตร 

2.1 มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเกษตร จากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 แบบปริมาณ
ลูกโซ่ แต่ละจังหวัด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านเกษตรต่างกันไม่มากนัก ยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทรามี
มูลค่าต่ ากว่าจังหวัดอ่ืนๆ กลุ่มจังหวัดฯ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราคล้ายคลึงกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2556 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลดลง
เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ท าให้ส่งออกได้น้อย ส าหรับจังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก 
ตำรำงท่ี 4 ตารางมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร หน่วย : ล้ำนบำท 

จังหวัด พ .ศ . 2554 พ .ศ . 2555 พ .ศ . 2556 พ .ศ . 2557 พ .ศ . 2558 
ฉะเชิงเทรำ 11,750 11,322 11,423 11,636 9,852 

ชลบุรี 12,466 12,041 12,474 13,044 13,540 
ระยอง 15,481 13,563 12,878 12,825 12,385 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นแหล่งผลิตอาหาร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัดในภาค
เกษตร ณ ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 120,880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ รายได้อยู่ในล าดับที่ จากสาขาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม รวมทั้งเป็น
สาขาการผลิตที่รองรับแรงงานจ านวนมากของกลุ่มจังหวัดฯ แม้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม การ
ล่าสัตว์ และป่าไม้ในพ้ืนที่ มีสัดส่วนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาลงไปในรายพ้ืนที่จะเห็นว่า สาขาเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้าง
เศรษฐกิจของพ้ืนที ่



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

640 
 

3. ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ 
พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุก

พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดฯ สาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจาก ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และภาคตะวันออก 1 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มากกว่า 7 แสนไร่ รวมทั้งความผันผวนของ
ราคาสินค้าทางการเกษตรและสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่มีความไม่แน่นอนท าให้เกษตรกร เกิดความไม่มั่นใจใน
การลงทุน และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต ท าให้มีเกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ท ากินให้แก่กลุ่ม
นายทุนไปเป็นจ านวนมากเนื่องจากได้ราคาดี รวมทั้งการรุกล้ าของพ้ืนที่เมืองและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจต่างๆ 
เข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนที่นา และไร่ ในขณะที่พ้ืนที่ทุ่งหญ้า และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลกลับมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เพราะปัจจุบันเกษตรกรเริ่ม
นิยมหันมาท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้งบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพ่ิม
มากขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  มังคุด ทุเรียน ฯลฯ เพ่ือการส่งออกแทนการท านาและท าไร่เพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากมีมูลค่าทางการผลิตสูงราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งมีนโยบายของรัฐบาลในการเปิด
การค้าเสรีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้แนวโน้มการปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายในพ้ืนที่มีแนวโน้ม การขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
1 ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
4. ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร        

4.1 ปัญหำสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสำหกรรม มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงเป็นปัญหา
จากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนใหญ่พบในจังหวัดที่มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มตกค้างสะสมมากข้ึน และจ านวนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

4.2 ปัญหำปริมำณน้ ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร จากการเพิ่มขึ้นของรอบการผลิตภาคเกษตรการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพ่ิมขึ้นของชมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าในหน้าแล้งรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในส่วนของภาคเกษตร พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่ เกษตรของภาค
ตะวันออกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  

4.3 ปัญหำด้ำนก ำลังแรงงำน ภาวะขาดแคลนก าลังแรงงานภาคเกษตรและทักษะก าลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ ต่ าไม่สอดรับกับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ อันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากร
ที่มีแนวโน้มผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง สัดส่วนการศึกษา สัดส่วนผู้มีงาน
ท าที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาค่อนข้างน้อย และที่ส าคัญกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

4.4 ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น   
 4.5 กำรผลิตด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ยังคง
ใช้แรงงานเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม      
 4.6 กำรท่องเที่ยวกระจุกตัวในบำงจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความ
พร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที่ อาทิ ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ปัญหา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมจากน้ าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล หมักหมม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลาย และถูกบุกรุกเพ่ิมขึ้นจากการประกอบธุรกิจบริการด้านการ ท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 
5. ศักยภำพ และทิศทำงกำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1        
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ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก ( Industrial  heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่า
อากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุ
ภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่
เชื่อมโยงเมียนมาร์- ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ ไก่  
ข้าว สุกร กุ้ง และผลไม้ อาทิ มะม่วง ทุเรียน มังคุด เป็นต้น รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ย วระดับนานาชาติ 
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ พัทยา บางแสน เกาะล้าน เกาะเสม็ด 

ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑ จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้า
บริการ ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย 
ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการใหม่มูลค่าสง เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง”  

  
บทสรุป 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่า แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก 1 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
ได้รับงบประมาณมาโดยตลอด การด าเนินงานส่วนใหญ่ขาดการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ได้แก่ เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพ่ือการส่งออก แต่การใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะ
งานตามหน้าที่ปกติและการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กันในแต่ละจังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บน
พ้ืนฐานของศักยภาพและสภาพปัญหาที่ต้องพัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรในแต่ละจังหวัด 
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ควรสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด
สินค้าเกษตรเป้าหมายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด ท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการลงทุนและการ
ส่งเสริมแรงงานภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกำศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้

ศึกษาขอระลึกถึงและขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก เริ่มจาก ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย ซึ่งท่านได้ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อีกท้ังยังกระตุ้นเตือนให้ผู้ศึกษาได้
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อ้ำงอิง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 3/1 มาตรา 4 และมาตรา 52 วรรคสาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 (พฤศจิกายน 2561) ส านักงาน
 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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นโยบำยกำรศึกษำ 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษำโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครตรัง  
 

ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 

Email address: wisuttinee.t@psu.ac.th; wisuttinee.taneerat@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 
4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (โรงเรียน
จ านวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 
research) เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการส านักการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 2) ผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 8 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 แห่ง 4) นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีการจดบันทึกภาคสนาม 
และบันทึกเทป หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็นส าคัญ 

ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการศึกษา 4.0 เป็นแนวนโยบายที่ส าคัญในระดับชาติ ในส่วนของนโยบาย
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ได้มีการน ามายึดเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญดังนั้น 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน ผู้บริหารของเทศบาลนครตรังจึงได้มีการน านโยบายการศึกษา 4.0 มาใช้
เป็นแนวทางหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล มีการ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การคิด การค านวณ และทักษะของนักเรียนและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
รัฐบาลชื่อดังในจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลนครตรัง ที่
ต้องการมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    ส่วนในด้านประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 
4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังนั้ น พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้นเป็นล าดับ โดยเทศบาลนครตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จากคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) นอกจากนี้ เทศบาลนครตรังยังมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สนับสนุนให้น าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ทุกโรงเรียน รวมทั้ง
มีการต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้มีโอกาสใน
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ :  นโยบายการศึกษา 4.0, ยุคพลิกผัน, โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were to a) study the education 4.0 policy of schools in Trang 
City Municipality and b) study the effectiveness of the education 4.0 policy, which is used to 
promote and support the teaching and learning of schools in Trang City Municipality. (8 schools and 
1 child development center). This research was a qualitative research which collects information 
from key informants by dividing people into 5 groups 1) Director-General of Education Department 
2) Director of Schools and Head of Child Development Center 3) Teachers, Education personnel of 
schools in Trang City Municipality 8 schools and 1 child development center 4) Students and 5) 
Student's parent. Data collection by using in-depth interview method with field record and tape 
recording then analyzed data by content analysis and summary of issues. 

The findings revealed that education 4.0 policy was an important policy guideline at the 
national level.  As for the education policy of schools under regulation of the local government, 
they has been adopted as an important development. Therefore, to keep up with the changing in 
disruptive era. The municipal executive board of Trang City Municipality have adopted education 
4.0 policy as the main guideline to promote and support teaching and learning through the use of 
digital technology. They was ongoing support for language learning, reading, thinking, calculation and 
skills of students and teachers. In order to improve the quality of life of students and raise the 
school standard to be comparable with private schools and famous government schools in Trang. 
There was in accordance with the education development strategy of Trang City Municipality to 
focus on creating excellence to be ready for the ASEAN Community.  For the effectiveness of the 
education 4.0 policy case of Trang City Municipality, the learning achievement of students has 
gradually improved. Trang City Municipality was a local government organization that has received 
an Outstanding Educational Achievement Award, Academic year 2018 from the increased exam 
scores of the student’ Tessaban 2 – Watkapang Surin School. Moreover, The municipal executive 
board of  Trang City Municipality also allocated budgets for educational equipment and technology, 
supporting the use of information technology media as teaching and learning in various subject. 
Including the extension of a child development center to “kindergarten in a dream”. And promoting 
the teachers and educational personnel of the school to have the opportunity to continuously 
develop their knowledge.  
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Education 4.0 policy, Disruptive era, City municipality school 
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บทน ำ 
เมื่อกล่าวถึงนโยบาย  Thomas R. Dye (2016) ได้กล่าวไว้ว่า  “นโยบายสาธารณะ (Public policy) 

คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า”  ดังนั้น  หากสิ่งใดก็ตามท่ีรัฐได้ตัดสินใจเลือกแล้ว  สิ่งเหล่านั้น
ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผลกระทบย่อมมีต่อประชาชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ส าหรับนโยบายใน “การพัฒนาคน” หรือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็น
อีกนโยบายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
รวมทั้งโลกใบนี้ เนื่องจากมนุษย์จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาที่ส าคัญอย่างยิ่ง จาก
หลักฐานที่ส าคัญในอดีต จะเห็นได้ว่า พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่เป็นผลงานชิ้นส าคัญ เช่น ปิระ
มิด ก าแพงเมืองจีน เป็นต้น ท าให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากน้ ามือของมนุษย์
แทบท้ังสิ้น (Stephen P. Robbins, David  A. DeCenzo and Mary Coulter, 2016, pp.5)  

อย่างไรก็ดี เมื่อวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  การให้ความส าคัญกับ
การศึกษาจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกประเทศต่างก าหนดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ จนมี
การน าเอาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาทางการศึกษา เช่น การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ PISA (Programme for International Student Assessment : PISA) ซึ่งเป็น
โปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล ที่ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้
เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA 
จะเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วม PISA มากกว่า 80 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการประเมิน
การรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ส าหรับรอบการประเมิน PISA 2018 ของ
ประเทศไทยที่มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเข้าร่วมการ
ประเมินในรอบนี้ ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 
OECD 487 คะแนน) ด้านคณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และด้านวิทยาศาสตร์ 
426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ด้านการอ่านมี
คะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 3 คะแนน และ 4 คะแนน 
ตามล าดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 

นอกจากนี้  จากการประเมิน PISA 2018 ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ประกำรแรก 
ผลการประเมินชี้ว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ในระดับสูงได้ หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ได้ ประกำรที่สอง นักเรียนไทยทั้งกลุ่มที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ ามีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน ซึ่งใน 
PISA 2018 เป็นการประเมินการอ่านเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหล่งข้อมูลเดียวและหลายแหล่งข้อมูล  อีกทั้ง
สื่อที่นักเรียนได้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ของโลกและสอดคล้องกับการใช้ข้อมูลในชีวิตจริงของผู้คนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทย
จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและยกระดับ
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป และประกำรที่สำม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทย



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

646 
 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษาไทยจึงต้องมีการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) 

ด้วยเหตุดังกล่าว  การเน้นการจัดการศึกษาแบบเชิงรุกจึงเป็นสิ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนที่ส าคัญ   โดยที่
การศึกษาตามแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 นั้น จุดเน้นอยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ใหม่ๆ (สุนันท์  สีพาย และ ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2561)  เพื่อให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิด
ใจ สติปัญญา รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น  แนวทาง
ในการพัฒนาที่ส าคัญจึงเน้นพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนในระดับปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม  มี
การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิต เป็นต้น เพราะฉะนั้นด้วยแนวทางดังกล่าว  ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญที่รัฐบาลได้น ามาใช้เพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ได้ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563)  

แต่ทั้งนี้  ภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในปัจจุบัน ที่มี “Disruptive technology” เข้ามา
เกี่ยวข้อง นั่นก็คือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาเพ่ือฆ่าหรือแทนที่สิ่งเดิม   ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าทุกสังคมล้วนได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งทางด้านแวดวงการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน อาทิเช่น ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่อยากรู้ผ่านสื่อดิจิทัลมากมายที่มีอยู่หลากหลายแหล่ง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน
ของ PISA 2018 โดยที่ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น  การจะสร้างเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ได้นั้น เป็นความท้าทายที่ส าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2562)  

ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ไว้ใน มาตรา 54 ไว้ว่าให้ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ดังนั้น  ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก็ตาม  แต่เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของ
การศึกษา 4.0 ซึ่งอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน ดังนั้น การที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของชาติให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้นั้น จึงต้องมีความพร้อมในทุกมิติทั้ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  เพราะฉะนั้นการที่ทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญ
ในการบริหารเพ่ือการพัฒนา จะต้องมีระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดผลตามกรอบของ
แนวทางดังกล่าวได้ ส าหรับทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 คือ จะต้องเน้น
สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ยากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เด็ก
และเยาวชนมีความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทาย นั่นคือ ความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  แต่
ถ้าเด็กและเยาวชนพยายามหลีกหนีสิ่งท้าทายไปหาสิ่งที่ยากล าบากน้อยกว่า หรือใช้ความพยายามน้อยกว่า ถือ
ว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยไม่ประสบความส าเร็จ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561) 
 ส าหรับเทศบาลนครตรังก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีความพยายามในการก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาให้พร้อมต่อการพัฒนาคนให้พร้อมส าหรับศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับการศึกษา
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ตามแนวทางของนโยบายการศึกษา 4.0 จึงได้ก าหนดแนวทางต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง จ านวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้ 

- โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
- โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
- โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
- โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
- โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
- โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 

 
ดังนั้น  ทางผู้ศึกษาจึงได้ด าเนินการศึกษา เรื่อง “นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน 

กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง” ขึ้น  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้
สภาวะยุคพลิกผันของท้องถิ่นในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงการบรรลุสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายการ
จัดการศึกษา   
4.0 ที่ทางเทศบาลตรังได้น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ในระดับชาติ 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

1) เพ่ือศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  

2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
จากการศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรังนั้น  ท าให้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการศึกษา 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่
สอดคล้องกับการพัฒนาชาติโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 เข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนนโยบาย ในลักษณะของ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation) เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายที่ถูก
ก าหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ เพ่ือช่วยในการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแนวทาง
นโยบายการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เพ่ือจะได้น าผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ก าหนดไว้ (Documentary research) คือ ผู้
ศึกษาด าเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมไว้ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ อีกด้วย 
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 2. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field 
Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นรายบุคคลจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษาของเทศบาลนครตรัง 2) ผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 3) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 8 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
1 แห่ง 4) นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) โดยมีการจดบันทึก
ภาคสนาม และบันทึกเทป หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุป
ประเด็นส าคัญ 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ จ านวน 60 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษาของเทศบาลนครตรัง จ านวน 1 คน 2) ผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง จ านวน 9 คน 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 8 แห่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง จ านวน 18 คน  4) นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 16 คน และ 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จ านวน 16 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ และสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยประกอบด้วย  3 ตอนและระหว่างการ
สัมภาษณ์ได้ใช้การบันทึกเสียงประกอบขณะท าการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยท าการนัดวัน เวลา ที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ และด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ได้นัดไว้จนครบประเด็นค าถาม  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และสรุปประเด็น โดยการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์ 
กรอบแนวคิดการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดง
ความส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ประมวลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและ
ผล เป็นลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องหรือไม่  
สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 60 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า  นโยบายการศึกษา 4.0 เป็นแนวนโยบายที่ส าคัญในระดับชาติ  ในส่วนของนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ได้มีการน ามายึดเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  ที่ได้ก าหนดให้มีระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
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2558 - 2563 โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู่นครตรังเมืองแห่ง
ความสุข” โดยเฉพาะในประเด็นทางด้านการศึกษานั้น  ทางเทศบาลนครตรังมีความต้องการมุ่งเน้นและสร้าง
ความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    ดังนั้น เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน ผู้บริหาร
ของเทศบาลนครตรังจึงได้มีการน านโยบายการศึกษา 4.0 มาใช้เป็นแนวทางหลักในการส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดการการเรียนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การคิด 
การค านวณ และทักษะของนักเรียนและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องในทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด  เพ่ือเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
รัฐบาลชื่อดังในจังหวัดตรัง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kimbrough, Ralph B. and Nunnery, Michael Y. 
(1988) นอกจากนี้  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังในหลายๆ โรงเรียน เป็นการผลิต
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พร้อมจะเรียนรู้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น  การส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสนับสนุนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  จึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้นในล าดับต่อไป (Katrina Meyer, 2010)  
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 60 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า  ส่วนในด้านประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 4.0 ที่น ามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังนั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนดีขึ้นเป็นล าดับ โดยเทศบาลนครตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จากคะแนนสอบของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์) ที่เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ นอกจากนี้ เทศบาลนครตรังยังมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนให้น าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อการเรี ยนการสอนในวิชาต่างๆ 
ทุกโรงเรียน รวมทั้งมีการต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการบริหารจัด
การศึกษาของ Campbell R.F., Corbally. J.E. and Nystrand. R.O. (1983) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคน
ภายใต้ยุคเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันนี้นั้น  ก าลังคนถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  (มาฆะ ภู่จินดา, 2562)  ดังนั้น  การที่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดของเทศบาลนคร
ตรังจะสามารถด าเนนิงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายในเชิงของการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ  จึงจ าเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีศักยภาพถึงพร้อมตามนโยบายการศึกษา 4.0 ด้วย
เช่นเดียวกัน 
 
บทสรุป 

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  เป็นต้นมา ที่ได้มี
การเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานั้น  จะเห็นได้ว่า แนวทางในการก าหนดนโยบายของประเทศไทย
ได้หันมาให้ความส าคัญกับการศึกษามากยิ่งขึ้น  ซึ่งสามารถสะท้อนภาพได้อย่างเด่นชัดจากนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ที่น ามาสู่การก าหนดเป็นนโยบายการศึกษา 4.0 ที่ได้มีจุดเน้นอยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ แต่การด าเนินนโยบายภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive era) 
อย่างเช่นปัจจุบันนั้นเป็นภารกิจอันท้าทายที่ส าคัญที่สุดอีกภารกิจหนึ่ง  ดังนั้น  เทศบาลนครตรังในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับพ้ืนที่ในชุมชน และหน้าที่ทางด้าน
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การศึกษาก็เป็นอีกหน้าที่ที่ส าคัญ จึงเป็นภารกิจที่มีความยากขึ้นเป็นทวีคูณ แต่อย่างไรก็ดี  จากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครตรังก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาและพยายามท าให้การศึกษาเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญ และสามารถสะท้อนมายังการได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ในท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) อธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการ
วางแผนกลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตก 2) วิพากษ์ขั้นตอนที่ส าคัญมากที่สุด ในการวางแผนยุทธศาสตร์หรือแผน
กลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตก และ 3) วิพากษ์การน าแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุ ทธ์ของ
ตะวันตกมาใช้ในประเทศไทยว่าควรจะต้องมีการประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
อย่างไร บทความนี้ได้มีการน าแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ John M. Bryson (2011) เป็นกรอบการ
วิพากษ์ Bryson ได้ระบุว่า ขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์นั้นมีอยู่ 10 
ขั้นตอน ประกอบไปด้วย (1) การเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการยอมรับ (2) การระบุออกมาเป็นค าสั่งหรือ
ข้อบังคับขององค์การ (3) การท าให้ค่านิยมและภารกิจขององค์การเกิดความชัดเจน  (4) การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ (5) การระบุประเด็นกลยุทธ์ (6) การก่อรูปกลยุทธ์ (7) การ
ทบทวนและ              การประกาศใช้แผนกลยุทธ์ (8) การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคตของ
องค์การ                                       (9) การน ากลยุทธไปสู่การปฏิบัติ และ (10) การทบทวนกลยุทธ์และ
การทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ พบว่า ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่
ภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย             
และเมื่อน ากรอบดังกล่าวมาประยุกต์กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐไทย จึงต้องมีการสลับขั้นตอน
ใหม่ คือ (1) ขั้นตอนที่ 2 การระบุออกมาเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ เปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 1 และ (2) 
ขั้นตอนที่ 7 การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์เปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 8 และ (3) การสร้างวิสัยทัศน์
อาจเกิดขึ้นพร้อมกันกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น หรือเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ก่อนที่จะประกาศแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การทราบ 
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ค ำส ำคัญ: การวางแผนเชิงกลยุทธ์, แนวคิดตะวันตก, ภาครัฐ 
1. ส่วนน ำ 

ส าหรับในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจหลาย
สถาบันได้การน าวิชาที่เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีความเชื่อว่า วิชาดังกล่าวนั้น
มีความส าคัญอย่างมากต่อการเป็นนักบริหารหรือนักวางแผน ซึ่งในปัจจุบันองค์การต่ างๆจะต้องมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ขององค์การ ท าให้วิชาดังกล่าวได้รับความนิยมและจัดว่าเป็นวิชาที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งการฝึกอบรมในหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
(นบส. 1) ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับบุคคลที่
จะขึ้นด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าของทุกส่วนราชการ ยกเว้น ข้าราชการต ารวจ ทหาร                 
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวก่อน จึงจะนับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมส าหรับการ
สมัครสอบในต าแหน่งนักบริหารระดับสูง ซึ่งก็ได้มีวิชาดังกล่าวในการฝึกอบรมด้วย (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2562)  
  แสดงให้เห็นว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญอย่างมากในภาครัฐยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามใน
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้น องค์ความรู้ที่ได้มีการน าใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การฝึกอบรม โดยส่วนใหญ่เป็นแนวคิด ทฤษฎีจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะแนวคิดทางฝั่งตะวันตก 
ซึ่งได้มีการน ามาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่ในการวิพากษ์เกี่ยวกับขั้นตอนของ
การวางแผนกลยุทธ์ว่าขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะเหตุใด และการน ากรอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์มาใช้ในภาครัฐของประเทศไทยนั้นจะต้องมีการปรับรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ
อย่างไร ถือว่ายังมีการวิพากษ์ในประเด็นดังกล่าวไม่มากนัก การน าเสนอบทความทางวิชาการในประเด็นที่
กล่าวมาก็มีจ ากัดเช่นกัน  

เพราะฉะนั้น ส าหรับบทความฉบับนี้ ผู้เขียนจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายขั้นตอนต่างๆ ของ
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือ การวางแผนกลยุทธ์ วิพากษ์เกี่ยวกับขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่สุดในการ
วางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ โดยวิพากษ์แนวคิดของนักวิชาการตะวันตก และวิพากษ์การน าแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยว่าควรจะต้องมีการประยุกต์ใช้ในลักษณะใด ซึ่งผู้เขียนได้มีการน าแนวคิด
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ John, M. Bryson, (2011) ซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือ Strategic planning for 
public and nonprofit organization มาใช้เป็นกรอบในการวิพากษ์  
2. วำงแผนกลยุทธ์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
 2.1 ล ำดับขั้นตอนของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

วางแผนกลยุทธ์ที่ Bryson (2011: 30-52)  ได้อธิบาย ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะไปที่กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ และองค์การไม่แสวงหาก าไรนั้น มีขั้นตอนทั้งหมด 10 ขั้นตอน เป็นกระบวนการที่แนะน า
เพ่ือให้เกิดการคิด การปฏิบัติ และการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่สุดของการวางแผนกลยุทธ์ 
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ เกิดการมีส่วนร่วมในองค์การ เกิดมุมมองใหม่ 
โดยการด าเนินการทั้งสิบขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง (actions) แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (results) และแสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ (learning) แต่การจะเกิดสิ่งเหล่านั้นได้นั้นจะต้องให้ความส าคัญที่การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การประเมิน 
และการเรียนรู้ที่อาจปรากฏขึ้นมาของแต่ละล าดับขั้นตอนในกระบวนการดังกล่าว เช่น ในการน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลอาจไม่ต้องรอให้จนกระทั่งจบกระบวนการหรือบรรลุเป้าหมาย แต่ควรที่จะ
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บูรณาการส่วนต่างๆของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ เช่น มีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์เป็น
ระยะ ส าหรับล าดับขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 กำรเริ่มต้น และกำรสร้ำงให้เกิดกำรยอมรับบนกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
ขั้นตอนแรกนี้ เป็นขั้นตอนหลักที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์อย่างมาก เพราะจุดประสงค์ของ

ขั้นตอนนี้จะเป็นการยอมรับการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในเรื่องที่เป็นหลักส าคัญซึ่งอยู่
ภายในและภายนอกองค์การ โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ   อย่างยิ่งกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของ
องค์การภาครัฐ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์บางครั้งอาจเริ่มจากบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องริเริ่มกระบวนการ
เสียก่อน โดยหนึ่งในผู้ที่จะเริ่มการเจรจาล าดับแรกจะต้องระบุให้ได้ว่า บุคคลหลักที่ตัดสินใจนั้นเป็นใคร 
จากนั้นในล าดับต่อไปจะต้องพยายามระบุบุคคล กลุ่ม หน่วย องค์การที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สองจะต้อง
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้นให้ได้ว่าเป็นใครบ้าง โดยนิยามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ บุคคล กลุ่ม 
องค์การ ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ เช่น พลเมือง ผู้เสียภาษี สหภาพ พรรคการเมือง ประชาคม
เศรษฐกิจ พนักงานลูกจ้าง ภาคธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญอย่างมากต่อกระบวนการแห่ง
ความส าเร็จของภาครัฐ อย่างไรก็ตามเป็นอันตรายอย่างมาก ถ้าหน่วยงานภาครัฐจะเน้นไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
องค์การภาครัฐจะต้องให้ความสนใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืนๆด้วยเช่นกัน การวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้องค์การสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจ าเป็นที่ต้องมีภารกิจที่แตกต่างกันกับบางกลยุทธ์
ที่แตกต่างกัน เพ่ือใช้กลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรระบุออกมำเป็นค ำสั่งหรือข้อบังคับขององค์กำรที่ชัดเจน  
(ค าสั่งหรือข้อบังคับท่ีองค์การได้ระบุไว้)  

        ค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เนื่องจากองค์การจะต้อง
เผชิญกับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงข้อจ ากัด ความคาดหวัง แรงกดดัน และต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่บีบบังคับต่างๆ แต่เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่องค์การส่วนน้อยจะทราบถึงค าสั่งหรือข้อบังคับเหล่านั้นอย่าง
ถูกต้องและแม่นย า โดยอาจทราบหรือไม่ทราบว่ามีค าสั่งหรือข้อบังคับที่เป็นทางการ และมีบุคลากรจ านวนไม่
มากที่ได้อ่านและเข้าใจค าสั่งหรือข้อบังคับเหล่านั้น สมาชิกในองค์การน้อยมากที่เคยอ่านสาระส าคัญของ
กฎหมายหรือ   การออกฎหมาย นโยบาย กฤษฎีกา กฎบัตร มาตราของกฎหมาย และสัญญา เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ คือ โครงร่างของค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ และการที่เกิดสิ่งเหล่านี้เนื่องจากองค์การส่วนใหญ่มี
พ้ืนฐานความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า ดังนี้ 1) ค าสั่งหรือข้อบังคับไม่ได้มีการระบุอย่าง
ชัดเจน หรือไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอะไร ค าสั่งหรือข้อบังคับมีความแตกต่างจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติ 2) อาจมีความ
เชื่ออย่างแน่วแน่ว่ามีข้อจ ากัดในการปฏิบัติมากกว่าความเป็นจริงที่เป็น 3) อาจมีการคาดคะเนว่าถ้าไม่ได้บอก
ให้ชัดเจนว่าให้ปฏิบัติอะไร ก็จะไม่ยอมรับในการปฏิบัติสิ่งนั้น 

การวิเคราะห์ค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ และการระบุออกมาเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การก็มีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรท ำให้ค่ำนิยมและภำรกิจขององค์กำรเกิดควำมชัดเจน  

  ภารกิจขององค์การและค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การจะเป็นจุดส าคัญที่เปรียบเหมือน
หนทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายของที่องค์การต้องการมากที่สุด ซึ่งรัฐบาล ผู้แทนรัฐ องค์การไม่แสวงหาก าไร
จะต้องระบุให้ได้ว่าอะไรที่เป็นความจ าเป็น และความต้องการของสังคมและการเมืองที่องค์การจะต้องค้นหาให้
พบแล้วเพ่ิมเติมเข้าไป การระบุภารกิจขององค์การให้เกิดความชัดเจนจึงมีความส าคัญอย่างมาก โดยความ
ชัดเจนดังกล่าวจะเกิดจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ของภารกิจขององค์การ และวิเคราะห์งานของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

654 
 

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินสภำพแวดล้อมที่อยู่ภำยในและภำยนอกองค์กำร เพื่อวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 

ในการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การควรมีการวางแผนการท างาน
เป็นทีมและควรที่จะส ารวจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์การ เพ่ือที่จะระบุโอกาสและ
ความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญ และควรที่จะต้องส ารวจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในองค์การ
ด้วย เพ่ือที่จะระบุจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ โดยพ้ืนฐานแล้ว ปัจจัยที่อยู่ภายนอกองค์การจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ ส่วนปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ
ได้ ซึ่งโอกาสและความท้าทายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ส่วนจุดแข็ง จุดอ่อนเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับปัจจุบันมากกว่าอนาคต  

รวมไปถึงควรที่จะมีการติดตามเรื่องของสิ่งที่มาบีบบังคับ ( force) องค์การ และแนวโน้ม 
(trends) ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้นักวางแผนและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจมองเห็น
โอกาส และความท้าทายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่องค์การส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่อุปสรรค
มากกว่าที่จะให้ความจริงจังในเรื่องความท้าทายและมองข้ามโอกาสที่แท้จริง ซึ่งความท้าทายนี้อาจเกิดขึ้นได้
ในปัจจุบันเช่นกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ความท้าทายและจุดอ่อนร่วมกันอาจจะกลายเป็นโอกาสในการสร้าง
จุดแข็งและปรับปรุงสมรรถนะอีกด้วย 
   นอกจากนี้ องค์การอาจจะต้องจ าลองสถานการณ์หรือวาดภาพอนาคต ( scenarios)         
เพ่ือส ารวจทางเลือกในอนาคต หากมีการจ าลองสถานการณ์หรือวาดภาพอนาคต (scenarios) ที่ดี จะท าให้
สามารถคาดการณ์ถึงการถูกบีบบังคับจากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง และสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
ที่มีอิทธิพล ซึ่งองค์การจะมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือไม่ โดยหน่วยงานภาครัฐในอนาคตจะถูกบีบบังคับให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง การระบุจุดแข็งและจุดอ่อน องค์การอาจจะต้องติดตามเกี่ยวกับทรัพยากร (ปัจจัยน าเข้า) กลยุทธ์
ปัจจุบัน (กระบวนการ) และสมรรถนะ (ผลผลิต) ซึ่งองค์การภาครัฐส่วนใหญ่จะมีปริมาณข้อมูลข่าวสารที่
จ านวนมาก หรือมีปัจจัยน าเข้าจ านวนมาก แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร ประกอบกับองค์การส่วนใหญ่น้อยมากที่มี
แนวคิดของปรัชญาองค์การ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรม ที่มีความชัดเจน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนแต่มีผลต่อการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การทั้งสิ้น  
  ขั้นตอนที่ 5 กำรระบุประเด็นกลยุทธ์  

  การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีจะต้องสามารถระบุประเด็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อง( fit) ระหว่าง
องค์การกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยอาจพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การควบคู่
กันไปด้วย 

  ขั้นตอนที่ 6 กำรก่อรูปกลยุทธ์  
   กลยุทธ์สามารถที่จะถูกนิยามในรูปแบบของจุดประสงค์ นโยบาย โครงการ การปฏิบัติ        
การตัดสินใจหรือการจัดสรรทรัพยากรที่องค์การได้นิยามไว้ว่าเป็นอะไร ท าอะไร และท าไมต้องท า ซึ่งกลยุทธ์
ในแต่ระดับก็มีความแตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับล่าง ระดับหน้าที่ และกลยุทธ์ในระดับกรอบของเวลา องค์การ
จึงจะต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อด าเนินการกับประเด็นที่ได้มีการระบุไว้ให้ได้ 

ส าหรับมุมมองการพัฒนากลยุทธ์นั้นมีอยู่จ านวนมาก แต่มีอยู่สองมุมมองที่ส าคัญท่ีใช้กัน 
โดยทั่วไป  
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1.การพัฒนากลยุทธ์แบบ 5-Part Process  
เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการนิยามทางเลือกจากการปฏิบัติ และความใฝ่ฝัน หรือวิสัยทัศน์ 

เพ่ือที่จะทบทวนประเด็นเชิงกลยุทธ์  
2. การพัฒนากลยุทธ์ โดยการเลือกกลยุทธ์ระหว่างกลยุทธ์กับโครงสร้างองค์การที่มี 

ความสัมพันธ์กัน วิธีการนี้เป็นการพัฒนากลยุทธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของวิธีที่เรียกว่า  SODA method 
ขั้นตอนที่ 7 กำรทบทวนและกำรประกำศใช้แผนกลยุทธ์  

  เมื่อถึงตอนที่น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอาจต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้มีการเตรียมไว้เพ่ือรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือถูกก าหนดขึ้นอย่างเป็น
ทางการแล้ว เมื่อถึงตอนที่ได้มีการน าไปใช้จริง อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ทบทวนใหม่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
   ขั้นตอนที่ 8 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์องค์กำรหรือกำรอธิบำยอนำคตขององค์กำร  
   องค์การสามารถท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ด้วยการระบุการ
แก้ไขปัญหา และจ าแนกการแก้ไขประเด็นกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีต้องสามารถท าให้บุคลากรในองค์การเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นเหมือนหรือตรง
กับภาพท่ีผู้น าในองค์การเห็น 
         ในบางองค์การอาจจะเริ่มกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จากข้อความของวิสัยทัศน์ แม้ว่า
ข้อความในวิสัยทัศน์อาจมีรายละเอียดที่น้อยมากก็ตาม ซึ่งข้อความในวิสัยทัศน์อาจมาจากความคิดเห็นของผู้
อุปถัมภ์ เป็นข้อความที่บอกถึงความส าคัญให้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่าง หรืออาจเป็นการแนะน าให้ปฏิบัติบาง
สิ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้วิสัยทัศน์อาจถูกใช้เพ่ือสนับสนุนการระบุประเด็นเชิง   กลยุทธ์ หรือเพ่ือ
เป็นแนวทางในการค้นหากลยุทธ์ หรือกระตุ้นให้มีการปรับแผนกลยุทธ์ หรือเป็นแนวทางที่พยายามแปลงกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจที่จะพัฒนาข้อความในวิสัยทัศน์ให้ไปสู่การเป็นกลยุทธ์อาจจ าเป็นจะต้องให้
รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางของผลลัพธ์ที่คิดว่าจะเกิดขึ้น การที่จะพัฒนาวิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีความหมายที่
ส าคัญ  มีรายละเอียดเพียงพอ และมีผู้ที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องมีพลั งหรือ
อ านาจมากพอในการผลักดันวิสัยทัศน์ให้เกิดผลที่เป็นจริงได้ด้วย 
   ขั้นตอนที่ 9 กำรน ำไปปฏิบัติ  
   เพียงแค่สร้างการวางแผนกลยุทธ์ให้ส าเร็จอย่างเดียวถือว่ายังไม่เพียงพอ แต่จะต้องปรับ
ระบบทั้งหมดโดยใช้กลยุทธ์เป็นตัวน าชีวิต และให้องค์การยึดถือเป็นค่านิยมซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักขององค์การ 
การคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาแผนการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่แท้จริง 

ในขั้นตอนนี้จะต้องด าเนินการร่วมกันกับขั้นตอนที่ 7 เนื่องจากในขั้นตอนที่ 7 นั้นเป็นการ
ทบทวนและการปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม องค์การจะต้องสร้างแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่จะต้อง
มีผู้ที่สนับสนุนที่เพียงพอกับเวลา เงิน การบริหาร การสนับสนุนการบริการ และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยที่จะท าให้เกิดความ
มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ความส าเร็จอย่างมากของการแปลงกลยุทธ์ไปสู่          
การปฏิบัติและสถาบันที่น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะท าให้เกิดหลักการของระบอบใหม่ คือ ชุดของหลักการที่
ชัดเจน บรรทัดฐาน กฎ ขั้นตอนของการตัดสิน ซึ่งระบอบใหม่นั้นจะมีประโยชน์อย่างมากและจะต้องถูก
น าไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 10 กำรทบทวนกลยุทธ์และกำรทบทวนกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 
   กระบวนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเมื่อได้ด าเนินการไปถึงระยะเวลาหนึ่ง องค์การควร
ที่จะมีการทบทวนกลยุทธ์และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร ปฏิบัติตามกลยุทธ์เดิม ยุติกลยุทธ์ที่
ใช้อยู่ หรือมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ประสบความส าเร็จในการน าไปใช้อาจจะต้องถูกยกเลิกไป 
และถูกแทนที่ด้วยกลยุทธ์ใหม่ โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ควรที่จะต้องมีการทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน หรือ
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบๆ แผนกลยุทธ์นั้นๆด้วยประสิทธิผลในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อองค์การได้เกิด        
การเรียนรู้วิธีการที่มองเห็นปัญหาที่ส าคัญมากว่าเกิดอะไรขึ้น และเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ การทบทวนแผน
กลยุทธ์แน่นอนว่าจะค้นพบได้จากการที่สามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารได้ มีการตอบรับผลย้อนกลับมา 
(Feedback) และเรียนรู้บทวิเคราะห์ที่จ าเป็นเพื่อการเรียนรู้ที่จ าเป็น 
   กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ Bryson (2011) ได้กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นโครงร่างที่จะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐได้ ซึ่งกระบวนการต่างๆ อาจดูเหมือนมีลักษณะ
เป็นเส้นตรง  แต่ในการปฏิบัติจริงนั้น กระบวนการแต่ละขั้นจะต้องมีการด าเนินการย้อนกลับไปมา 
(interactive) ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเส้นตรงเหมือนกับโครงร่างที่ได้หยิบยกมาอธิบาย และก็ต้องคิดทบทวนอีก
ครั้งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกหรือก าหนดกลยุทธ์ในครั้งสุดท้าย ปกตินั้นในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติจะเริ่ม
ด าเนินการก่อนที่แผนกลยุทธ์ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
    ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จะต้องย้อนกลับไปมาได้ (interactive) จะต้องมีความยืดหยุ่น 
(flexible) และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติได้ด้วย ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติ และการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการสรุปสาระส าคัญขั้นตอน
ต่างๆ ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดนักวิชาการประเทศตะวันตก เพ่ือให้มีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่
ผู้เขียนจะวิพากษ์เพ่ือน าเสนอมุมมองทางวิชาการอีกมิติหนึ่ง 
 2.2 กำรวิพำกษ์ข้ันตอนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์หรือแผนเชิงกลยุทธ์ 
  จากสาระที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าทุกขั้นตอนนั้นจะมีความส าคัญแตกต่างกันออกไป ในมุมมองของ
ผู้เขียนการจะพิจารณาว่าขั้นตอนนั้นจะส าคัญมากน้อยเพียงใด อาจจะต้องพิจารณาก่อนว่าขั้นตอนใดที่เป็น
หัวใจหรือแก่นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า หัวใจหรือแก่นของการวางแผนกล
ยุทธ์ คือ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพราะกลยุทธ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้
หรือจะไม่มีความเป็นกลยุทธ์เลย หากไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ 
แต่จะกลายเป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานที่ท าเป็นประจ าเท่านั้น  

ดังนั้น จึงมีความคิดว่า กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนที่ส ำคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมิน
สภำพแวดล้อมที่อยู่ภำยในและภำยนอกองค์กำร เพื่อวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคหรือ
ควำมท้ำทำย เพราะว่า การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เป็นขั้นตอนที่ท าให้กลยุทธ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวแบบพ้ืนฐานที่เรียกว่า  SWOT Model หรือ 
SWOC Model C ย่อมาจาก Challenge โดย Mintzberg (1994 อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร , 2549) ได้
กล่าวว่า “หัวใจส าคัญ คือ กลยุทธ์ ก าหนดขึ้นมาจากการพิจารณาโอกาส และข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมที่
น่าจะมีผลต่อองค์การ โดยถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key success factors) และการประเมินจุดแข็ง 
จุดอ่อนภายในองค์การเพ่ือกลั่นกรองสมรรถนะที่โดดเด่นขององค์การ โอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็นความ
ได้เปรียบ โดยอาศัยจุดแข็งภายใน และข้อจ ากัดที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องหลบเลี่ยง ขณะที่จุดอ่อนก็ต้องปิดและ
แก้ไขให้ได”้ 
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จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การเพ่ือจะก ำหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับสมรรถนะขององค์การ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นๆ ซึ่งหากองค์การภาครัฐหรือองค์การไม่แสวงหาก าไร ละเลย ไม่ให้ความ
สนใจ ไม่ให้ความจริงจังในการด าเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ก็จะท าให้ได้กลยุทธ์ที่   ไม่มีความเป็น
กลยุทธ์ แต่เป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่งหรือวิธีการด าเนินงานปกติเท่านั้น  

ในขั้นตอนที ่4 นี้ Bryson (2011) ได้อธิบายไว้ว่าในการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์การนั้นจะต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง  เริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่
ต้องประเมินในเรื่องของทรัพยากร ประกอบไปด้วย บุคลากรในองค์การว่าเป็นอย่างไร มีเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่ มีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ข้อมูลข่าวสารมีอะไรบ้าง 
วัฒนธรรมองค์การเป็นอย่างไร เป็นต้น รวมไปถึงประเมินกลยุทธ์ที่ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน ทั้งภาพรวมของ
องค์การ หน่วยงานที่ด าเนินการ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
  นอกจากนี้ อาจต้องการประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน ตั้งแต่ตัวชี้วัด ประวัติศาสตร์องค์การ ผลลัพธ์
การด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การอีกด้วย 
  ในส่วนของการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะเป็นการพิจารณาถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น สภาพ
บังคับที่ต้องด าเนินการตาม เช่น เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา กฎหมาย เป็นต้น 
หน่วยงานที่เป็นคู่แข่ง หรือหน่วยงานที่อาจต้องร่วมกันด าเนินการ เป็นต้น เพ่ือที่จะวิเคราะห์โอกาสและความ
ท้าทาย  
  นอกจากนี้ในขั้นตอนที่ 4 หากพิจารณาจากหนังสือของ Bryson หน้า 33 ที่เขียนออกมาเป็นแผนผัง
วงจรการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทั้ง 10 ขั้นตอนจะพบว่า มีการลากเส้นปะระหว่างขั้นตอนที่ 10 การทบทวนกล
ยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มายังขั้นตอนที่ 4 และเชื่อมไปยังขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประเมินหรือการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4 นั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่
ส าคัญอ่ืนๆด้วย เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้มีลักษณะแบบเส้นตรงและในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การจะต้องมีการทบทวนกลยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่
เคยด าเนินการมาแล้ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเริ่มต้นการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนแรกด้วย 
 นอกจากนี้ในรายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมนั้น ล้วนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะน าไปประกอบกันเป็นประเด็นกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 5 และการก่อรูปกลยุทธ์ใน
ขั้นตอนที่ 6 ต่อไป หำกไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 นี้จะไม่สำมำรถท ำให้เกิดประเด็นเชิงกลยุทธ์
ที่แหลมคมในขั้นตอนที่ 5 ได้ เพราะไม่ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างรอบครอบคลุมเพียงพอ 
เมื่อไม่ให้ความส าคัญในขั้นตอนที่ 4 นี้ก็จะส่งผลกระทบต่อไปในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 6 
ซึ่งจะท าให้การก่อรูปกลยุทธ์ไม่สามารถเกิดข้ึนได้เช่นกัน (ดูภาพประกอบ 1) 
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      โอกาส และ  ความท้าทาย 
  
 
             จุดแข็ง และ  จุดอ่อน 
   
   
 
 
 

ภาพประกอบ 1 
 
   ในขั้นตอนที่ 4 Bryson (2011 : 38-42) ยังได้เน้นย้ าอีกว่า กระบวนที่เกี่ยวกับการประเมิน
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การจะท าให้สามารถระบุสมรรถนะองค์การได้
อย่างชัดเจนขึ้นหรือสามารถบอกสมรรถนะหลักขององค์การได้ ซึ่ง เม่ือสำมำรถระบุสมรรถนะองค์กำรได้
ชัดเจนกำรก ำหนดกลยุทธ์ก็จะยิ่งมีควำมชัดเจนและเหมำะสมกับองค์กำรยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าในขั้นตอนที่ 
4 นั้นมีความส าคัญอย่างมากว่ามีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ว่าจะออกมาในลักษณะใด ชัดเจนหรือคลุมเครือ 
  กรณีตัวอย่ำง 
   ขอยกตัวอย่างเพ่ือจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่
อยู่ภายใน ภายนอกองค์การ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย เป็นขั้นตอน
ที่มีความส าคัญที่สุด หากไม่ให้ความส าคัญในขั้นตอนนี้ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้  เช่น 
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์การภาครัฐ มีการจัดท ายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย  การยุติปัญหาเอดส์ 
พ.ศ.2560-2573 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ให้สามารถ
ยุติได้ภายในห้วงเวลาที่ก าหนดตามปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุมระดับสูงสหประชาชาติ 
(Political Declaration on HIV 2016) เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีการก าหนด
เป้าหมายที่จะยุติปัญหาโรคเอดส์ที่เรียกว่า “Ending AIDS” ให้ได้ภายในปีค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) โดยให้ทั่ว
โลกร่วมกันด าเนินการตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 (พ.ศ.2559) เป็นต้นไป  ซึ่งในยุทธศาสตร์ดังกล่าวกระทรวง
สาธารณสุขของไทยได้มีการก าหนดเป้าหมายไว้ 3 เป้าหมายด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) การลดจ านวนผู้ติด
เชื้อรายใหม่ให้เหลือไม่เกิน 1,000 คนต่อปี 2) การลดจ านวนการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากเอดส์ให้เหลือไม่
เกิน 4,000 คนต่อปี และ3) การขจัดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้ร้อยละ 90  
  โดยก่อนหน้ำที่ยุทธศำสตร์นี้จะส ำเร็จออกมาได้ จนได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2560 นั้น มีองค์ประกอบที่ส ำคัญมำจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน ภำยนอก     
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงองค์กำร
ภำคี เครือข่ำย  เช่น มีการวิ เคราะห์จุดแข็งในประเด็นเรื่องบุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน                     

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน สภาพแวดล้อม

ภายใน 

ขั้นตอนท่ี 6 ไม่เกดิการก่อรูปกล

ยุทธ์ 

ขั้นตอนท่ี 5 ไม่เกดิประเด็นกลยุทธ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินสภาพแวดล้อม

ภายนอก 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และมียารักษาที่มี
คุณภาพแต่ราคาถูกเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและมีหน่วยงานให้การสนับสนุนในการด าเนินการอย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรม  มีการวิเคราะห์จุดอ่อนว่ายังไม่มีระบบที่สามารถท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอ วี จ านวนถึง 
149,469 คน เข้ารับการรักษาและรับยาต้านไวรัสเอชไอวี จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งสิ้นจ านวน  437,700 คน 
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ยังมีชีวิตมีจ านวน 288,231 คน (คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์, 2560) มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น การวิเคราะห์
โอกาสที่ฝ่ายการเมืองให้การสนับสนุนอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 จากการที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้คน
ไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้านไวรัสและตรวจเลือดได้ปีละ 2 ครั้งในโรงพยาบาลของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในทุกสิทธิ์การรักษา (หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ) มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีอายุขัยเท่ากับคนทั่วไป เป็นต้น (ประพันธุ์ ภานุภาค , 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย , 2555) มีภาคีเครือข่ายทั้งทางวิชาการและกลไกที่จะร่วม
ขับเคลื่อนทั้งองค์การภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ความท้าทายที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่สหประชาชาติได้ก าหนดภายในปี 2573 อีกด้วย 
 ขั้นตอนของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรดังกล่าว จึงน ำมำสู่กำร
สร้ำงเป็นกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ไว้นั้น ซึ่งจะท าให้เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้บรรลุเป้าหมายตาม
เจตจ านงที่ตั้งไว้ได้ เช่น กลยุทธ์การเร่งรัดและจัดชุดบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ประชากร และกลุ่มเสี่ยงฯ ,    
กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาและรักษา, กลยุทธ์การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาฯ เป็นต้น  

 นอกจากนี้ในข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันก็จะพบว่า การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ
ส่วนใหญ่ยังคงมีการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งบางองค์การอาจจะ
ไม่ใช้ตัวแบบ SWOT/SWOC Model ก็ตาม แต่โดยหลักการวิเคราะห์ก็อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าลักษณะการ
วิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์การ ก็คล้ายคลึงกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอกองค์การเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนในการจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักงานอัยการสูงสุด, 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์, 
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร, ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นคณะท างานในขั้นตอนของการจัดท ายุทธศาสตร์
ได้มีการออกแบบกิจกรรมหนึ่งขึ้น ด้วยการให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆร่วมกันระดมความคิดเห็นหรือระดม
สมองเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค/ความท้าทายของหน่วยงานตนก่อน เมื่อด าเนินการใน
ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้ไปท าการพิจารณาเพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆต่อไป แม้กระทั่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ก็ยังให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด รวมถึงความเสี่ยงเพ่ือก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ในด้านต่างๆด้วยเช่นกัน (ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579), 2560) 

การวิเคราะห์ในขั้นตอนที่  4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ             
เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย จะท าให้องค์การนั้นน าข้อมูลไป
ประกอบการสร้างกลยุทธ์ในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST 
Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข  (WO Strategy)  และกลยุทธ์เชิงรับ  (WT Strategy) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม ค่านิยมสาธารณะ และปรากฏการณท์ี่อาจเกิดข้ึนในอนาคตที่คาดการณ์ไว้  
 สรุปได้ว่า ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอกองค์การ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุด หากไม่ให้ความส าคัญใน
ขั้นตอนนี้หรือไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้หรือหาก
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เกิดขึ้นได้ ก็อาจจะไม่มีความชัดเจนมากนัก สอดคล้องกับที่ Mintzberg กล่าวว่า กลยุทธ์ ก าหนดขึ้นมาจาก
การพิจารณาโอกาส และข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมที่น่าจะมีผลต่อองค์การ  ส่วน Bryson ก็ย้ าว่า กระบวนที่
เกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การจะท าให้สามารถระบุ
สมรรถนะองค์การได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งเมื่อสามารถระบุสมรรถนะองค์การได้ชัดเจน กำรก ำหนดกลยุทธ์ก็จะมี
ยิ่งมีควำมชัดเจนและเหมาะสมกับองค์การยิ่งขึ้น แนวคิดดังกล่าวสามารถสร้างออกมาเป็นภาพประกอบดังนี้ 
(ดูภาพประกอบ 2) 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
                
ภาพประกอบ 2 
 
 
 
2.3 กำรประยุกต์แนวคิดกำรวำงแผนยุทธศำสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของตะวันตกกับบริบทของประเทศไทย 

Bryson ได้เสนอกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐตามบริบทของประเทศตะวันตก ดังนั้น
เมื่อน ามาใช้กับองค์การภาครัฐของประเทศไทยอาจจะต้องมีการปรับรายละเอียดในกระบวนการบางส่วน
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะท าให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันและ
อนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนตามมา  
  ขั้นตอนของการวางแผนที่ควรจะปรับเปลี่ยนบางกระบวนการ ได้แก่ การปรับย้ายจากขั้นตอนที่ 2 
สลับเปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนที่ 1 และสลับขั้นตอนที ่7 เป็นขั้นตอนท่ี 8 นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมจุดของกระบวนการ
เกิดวิสัยทัศน์เพ่ิมเติมอีกหนึ่งจุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกันกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น (จุด
ที่ต้องปรับจะมีสีแทบทึบ) โดยมีขั้นตอนใหม่ดังนี้ (ดูภาพประกอบ 3) ส่วนเหตุผลของการปรับรายละเอียดใน
กระบวนการ มีดังนี ้

1) กำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรจำกขั้นตอนที่ 2 (Mandates) สลับเป็นขั้นตอนที่ 1 แทน
ขั้นตอนเดิมนั้น  

        เนื่องจากว่าประเทศไทยในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2560 ก าหนดว่า 
“ให้รัฐต้องจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ

ไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่ได้มีกำรด ำเนินกิจกรรม    

ในขั้นตอนที่ 4 

การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ภายใน ภายนอก

องค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคหรือความท้าทาย 

ไม่มีกำรก ำหนดกลยุทธ์เกิดขึ้น/                 

กลยุทธ์ไม่มีควำมชัดเจน 

ให้ควำมส ำคัญหรือมีกำรด ำเนินกิจกรรม             

ในขั้นตอนที่ 4 

การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ภายใน ภายนอก

องค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคหรือความท้าทาย 

มีกำรก ำหนดกลยุทธ์เกิดขึ้น/                    

กลยุทธ์มีควำมชัดเจน 
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ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” เมื่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ท าให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มี
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้น โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องมี      
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทุกกระทรวง
รวมถึงองค์การอิสระก็จะแผนกลยุทธ์รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้หากองค์การภาครัฐไทยไม่ด าเนินการก็จะมีการ
ก าหนดโทษไว้ด้วย  
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กำรประยุกต์กรอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐตำมบริบทของประเทศตะวันตกมำใช้ในประเทศไทย  

 
ภาพประกอบ 3 
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  ดังนั้นในการวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐประเทศไทยนับจากนี้ไปเป็นระยะเวลา 20 ปีอย่างน้อยองค์การ
ภาครัฐต่างๆ ก็จะต้องถูกรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้น ส่งผลให้องค์การตั้ งแต่บนสุดของประเทศคือ รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง                                   
กรม หน่วยงานราชการต่าง ไล่เรียงลงไปถึงระดับท้องถิ่นก็จะต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผน                              
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ดูภาพประกอบ  4 ด้านล่าง) ฉะนั้น
ในขั้นตอนที่ 1 ของกำรวำงแผนกลยุทธ์ซึ่ง Bryson ได้ก ำหนดว่ำเป็นเรื่องของ Initiate Agreement                      
เม่ือน ำมำใช้ในประเทศไทยอำจต้องเปล่ียนไปเป็นขั้นตอนที่ 2 และมีการสลับกระบวนกำรเดิมในขั้นที่ 2 
(Mandates) ให้เปลี่ยนมำเป็นขั้นที่ 1 แทน (ดูภาพประกอบ 3) ขั้นตอน Mandates ในกระบวนการนี้ไม่ถือว่า
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีองค์การจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการวางแผนกลยุทธ์หรือไม่ใช่
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการประเมินสภาพแวดล้อมในขั้นตอนที่  4 แต่มีสภำพบังคับด้วยตัวของมันเอง ซึ่งไม่ว่า
องค์การจะมีการวิเคราะห์ Mandates หรือไม่ก็ตาม องค์การก็จะต้องเริ่มต้นจากส่วนนี้และท าตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  เพราะฉะนั้นในการวางแผนกลยุทธ์ในภาครัฐไทยขั้นตอนแรกจะเริ่มต้นที่ สภาพบังคับจากค าสั่ง 
(Mandates)  ซึ่งในที่นี้ก็คือ ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่ากระบวนการเริ่มต้นนั้นได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนหรือไม่ เนื่องจากมีผลในทางกฎหมายให้ต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว                           
ซึ่งเมื่อกระบวนการขั้น Mandates ได้ถูกน าไปเป็นขั้นตอนแรกของการของการวางแผนยุทธศาสตร์ก็จะท าให้
องค์การภาครัฐนั้นก็จะมีการท าเป็นค าสั่งเพ่ือแจ้งให้บุคลากรในองค์การนั้นๆ ทราบในล าดับต่อไป ส่วนขั้นตอนที่ 2 
ที่มีการปรับเปลี่ ยนกระบวนการใหม่ เป็น  Initiate Agreement นั้น เมื่อจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรื อ                                 
มีการวางแผนกลยุทธ์ก็ยังคงด าเนินการตามหลักการเดิม คือ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เช่นเดิม  
     ภาพ 4 
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 2) กระบวนกำรที่เพิ่มเติมจำก Bryson 
  ในบริบทขององค์การภาครัฐไทยนั้น การเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์หรือการสร้างวิสัยทัศน์มีแนวโน้มที่

จะเกิดขึ้นได้สองจุดของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ คือ จุดที่หนึ่งเกิดอย่างคู่ขนานไปพร้อมกันกับกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น (ในจุดนี้เป็นกระบวนการที่เพ่ิมเติมจากของ Bryson)  เนื่องจากเมื่อมีค าสั่งให้
ต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์จากสภาพบังคับดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารองค์การภาครัฐนั้นๆ ก็
จะเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การขึ้นมาทันที ท าให้วิสัยทัศน์เกิดข้ึนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ ในขั้นตอนนี้เมื่อผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการในขั้นตอนต่อ ไป คือ                     
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งแผน  กลยุทธ์ที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะเริ่มด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปของการวางแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการยอมรับบนกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ การท าให้ค่านิยมและภารกิจขององค์การเกิดความชัดเจน การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอก
องค์การ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  การระบุประเด็นกลยุทธ์ การก่อรูปกลยุทธ์ การ
ทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ้นสุดที่กระบวนการใน
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การทบทวนกลยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  แล้วจึงย้อนกลับมาที่
กระบวนการแรกและกระบวนการอื่นๆ ต่อไป 

ส่วนการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์หรือการสร้างวิสัยทัศน์จุดที่สองเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนที่  6  (การก่อรูปกล
ยุทธ์)เสร็จสิ้น ส่วนนี้เป็นกระบวนการที่ Bryson ได้น าเสนอ ซึ่งเดิมนั้นวิสัยทัศน์จะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 8 แต่เมื่อ
น ามาใช้กับภาครัฐของไทยอาจต้องมีการสลับขั้นตอนใหม่ โดยรายละเอียดจะอธิบายต่อไป 

3) กำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรจำกขั้นตอนที่ 7 สลับเป็นขั้นตอนที่ 8  
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนที่ 7 เดิม คือ การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ ส่วน

ขั้นตอนที ่8 เดิม คือ การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคตขององค์การ  
  เนื่องจากในข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากการด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของการ
วางแผนกลยุทธ์จนได้มาถึงขั้นตอนการก่อรูปกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนต่อไปในขั้นที่ 7 จะต้องเป็นการน า
ข้อมูลมาก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งอาจเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่บุคลากรในองค์การร่วมกันก าหนดขึ้นกับผู้บริหาร หรืออาจเกิด
จากการที่ผู้บริหารก าหนดขึ้นมาเองก็ตาม กระบวนการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ในส่วนนี้ จึงไม่ใช่ขั้นตอนที่ 8 ตามที่ 
Bryson ได้น าเสนอซึ่งวิสัยทัศน์เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ แต่กระบวนการอธิบาย
อนาคตขององค์การ (การก าหนดวิสัยทัศน์) จะต้องเป็นขั้นตอนที่เกิดก่อนการแจ้งหรือการประกาศให้ทราบ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ เพราะการจะแจ้งหรือประกาศให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขององค์การนั้น จะต้อง
รวมการน าเสนอวิสัยทัศน์ขององค์การไปพร้อมกันด้วย เพราะองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์จะต้องมีอย่างน้อยคือ 
การกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงผู้รับผิดชอบ เป็นต้น  

นอกจากนี ้วิสัยทัศน์ถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะอธิบายถึงภาพอนาคตขององค์การ วิสัยทัศน์
จึงเป็นแกนหลักในกำรที่จะสร้ำงกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ให้ออกมำเชื่อมประสำนกัน   เพ่ือใช้กลยุทธ์นั้น                     
เป็นเครื่องมือในการท าให้ภาพในอนาคตขององค์การเกิดขึ้นจริงได้ตามที่คาดหวัง  เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์เสร็จสิ้น
เรียบร้อยจึงค่อยด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การแจ้งหรือการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การทราบ      
โดยทั่วกัน แต่หากมีการแจ้งหรือประกาศให้ทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ก่อนแล้ว จึงมาด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์
ภายหลังก็อาจสร้างความสับสนให้แก่บุคลากรในองค์การได้ว่า วิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดมาจากการ
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ด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่เกิดมาภายหลังจากที่มีการทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์แล้ว  ซึ่งไม่
ว่าวิสัยทัศน์จะเกิดขึ้นจากการร่วมกันระดมความคิดของบุคลากรในองค์การร่วมกับผู้บริหารหรืออาจเกิดจากการที่
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดเพียงคนเดียวก็ตาม การเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ก็จะเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
ก่อนที่จะประกาศแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การทราบ  
   กรณีตัวอย่ำง กำรเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ก็จะเกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์  
ก่อนที่จะประกำศแผนกลยุทธ์ 
   ข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐไทยส่วนใหญ่  เช่น กรมปศุ
สัตว์มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) กรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2560-2564) ได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นจากการระดมสมองของบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ 
ภายในกรม และเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นน าวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของกรมให้เป็นผู้พิจารณาแล้ว จึงน ามาประกอบอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ เมื่อแผนยุทธศาสตร์เสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงมีการประกาศแจ้งให้บุคลากรในองค์การทราบ ซึ่งส่วนใหญ่องค์การภาครัฐของไทยก็จะมี
วิธีการปฏิบัติในแนวปฏิบัติเดียวกัน จากนั้นจึงด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ
เมื่อได้น าไปสู่การปฏิบัติแล้วก็จะมีการทบทวนว่ากลยุทธ์ที่ได้ด าเนินการไปนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นตามขั้นตอนการ
วางแผนกลยุทธ์ในกระบวนการที่ 10 ซ่ึง Bryson  (2011) ได้เสนอไว้ว่า       

   “กระบวนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเมื่อได้ด าเนินการไปถึงระยะเวลาหนึ่ง 
องค์การควรที่จะมีการทบทวนกลยุทธ์และทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร ว่าจะด าเนินกลยุทธ์
เดิม ยุติกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ หรือมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ประสบความส าเร็จในการน าไปใช้อาจจะต้อง
ถูกยกเลิกไปและแทนที่ด้วยกลยุทธ์ใหม่ โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ควรที่จะต้องมีการทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน
หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบๆ แผนกลยุทธ์นั้นๆ ด้วย ประสิทธิผลในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อองค์การได้เกิดการ
เรียนรู้วิธีการที่มองเห็นปัญหาที่ส าคัญมากกว่าเพียงแค่มองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น และจะต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ ด้วย รวมถึงการเกิด Feedback และจะต้องเรียนรู้จากบทวิเคราะห์ด้วย” 
   เพราะฉะนั้นกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐตามบริบทของประเทศตะวันตก เมื่อ
น ามาใช้ในภาครัฐไทยจึงต้องมีการสลับขั้นตอนใหม่ โดยให้ขั้นตอนที่ 7 เดิมเปลี่ยนมาเป็นขั้นตอนที่ 8 และให้
ขั้นตอนที่ 8 เดิมเปลี่ยนมาเป็นขั้นตอนท่ี 7 ใหม่ (ดูภาพประกอบ 5)  
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ภาพประกอบ 5 

 
3) สรุป 
  ตามแนวคิดของ Bryson ได้น าเสนอ 10 ล าดับขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการ
วางแผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 1) การเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการยอมรับบนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
2) การระบุออกมาเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ (ค าสั่งหรือข้อบังคับที่องค์การได้ระบุไว้) 3)การท าให้
ค่านิยมและภารกิจขององค์การเกิดความชัดเจน 4)การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอกองค์การ เพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 5)การระบุประเด็นกลยุทธ์ 6)การก่อรูปกลยุทธ์ 7)การทบทวนและ
การประกาศใช้แผนกลยุทธ์ 8)การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคตขององค์การ 9)การน าไปปฏิบัติ 
และ 10)การทบทวนกลยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
  ส าหรับขั้นตอนท่ีมีความส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอก
องค์การ และเมื่อน ากรอบ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส าหรับภาครัฐตามบริบทของประเทศตะวันตกมาใช้ในภาครัฐ
ไทย จึงต้องมีการสลับขั้นตอนใหม่ คือ การปรับย้ายจากขั้นตอนที่ 2 (Mandates) การระบุออกมาเป็นค าสั่งหรือ
ข้อบังคับขององค์การสลับเปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนที่ 1 แทน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ก าหนดว่า “ให้รัฐต้องจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” 
ท าให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี ขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ทุกกระทรวงรวมถึงองค์การอิสระต้องมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์รวมด้วยเช่นกัน 
  ดังนั้น ในการวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐประเทศไทยนับจากนี้ไปเป็นระยะเวลา 20 ปีอย่างน้อยองค์การ
ภาครัฐต่างๆ ก็จะต้องถูกรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้น ส่วนขั้นตอนที่ 2 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการ
ยอมรับบนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ( Initiate Agreement) แทน เพราะเมื่อจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือมี
การวางแผนกลยุทธ์ก็ยังคงด าเนินการตามหลักการเดิม คือ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ื อให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เช่นเดิม  

ขั้นตอนท่ี 7 (เดิม) 

การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอนท่ี 8 (เดิม) 

การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคต

ขององค์การ 

ขั้นตอนท่ี 7 (ใหม่) 

การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคต

ขององค์การ 

 

 

ขั้นตอนท่ี 8 (ใหม่) 

การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ 
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  นอกจากนี้ยังได้มีการสลับขั้นตอนที่ 7 การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่ 8 แทน 
เนื่องจากขั้นตอนในเรื่องของการก าหนดวิสัยทัศน์จะต้องเป็นขั้นตอนที่เกิดก่อนการแจ้งหรือการประกาศให้ทราบ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ เพราะการจะแจ้งหรือประกาศให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขององค์การนั้น จะต้อง
รวมการน าเสนอวิสัยทัศน์ขององค์การไปพร้อมกันด้วย เพราะองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์จะต้องมีอย่างน้อยคือ 
การกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงผู้รับผิดชอบ เป็นต้น และการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ของไทยมี
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนได้อย่างคู่ขนานไปพร้อมกันกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น  
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บทคัดย่อ 
 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองสระบุรี (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี และ
(3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
        การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ 
พนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน 587 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาคร้ังนี้ จ านวน 238 คน ค านวณโดยใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ สุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
        ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรีอยู่
ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ 
คุณธรรม/จริยธรรม (R2 = 960)  การกระจายอ านาจ (R2 = 0.947) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (R2 = 0.888) 
การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (R2 = 0.665) ประสิทธิผล (R2 = 0.501) ความเปิดเผย/โปร่งใส (R2 = 
0.322) การตอบสนอง (R2 = 0.309) และนิติธรรม (R2 = 0.040) 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี คือ การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม การกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การตอบค าถาม
และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน การรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เสนอปัญหา แก้ไข
ปัญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ การให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ การเผยแพร่และให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบสม่ าเสมอ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน และการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ:  การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสระบุรี 
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ABSTRACT 
 

      The purpose of this research is to (1) study the level of success in strategic management 
according to the good governance principles of Saraburi Municipality (2) analyze the factors that 
affect the success of the strategic management according to the good governance principles And 
Saraburi Municipality, and (3) propose guidelines for the development of strategic management 
according to the good governance principles of saraburi Municipality.   
       This research uses an integrated research methodology, consisting of quantitative research 
and qualitative research. The population is 587 employees of Saraburi Municipality. The sample 
of this study consisted of 238 people, calculated by using the formula of Taro Yamane sampling 
by using probability by stratified Random sampling using Proportional probability principles The 
instruments used in the study were questionnaires and structured interview forms. The statistics 
used in the data analysis were the mean, standard deviation. T-test Stepwise Multiple regression 
analysis And qualitative data analysis using content analysis methods. 
         The results of the research are as follows: 1) The average level of success in strategic 
management according to the good governance principles of Saraburi Municipality is at a high 
level. 2) Factors affecting the success of strategic management according to the principles 
Governance of Saraburi municipality is the principles of good governance. Morality/Ethic (R2 = 
0.960), Decentralization (R2  = 0.947), Accountability (R2 = 0.888), Participation/Consensus 
Oriented (R2  = 0.665),  Effectiveness(R2  = 0.501), Transparency (R2 = 0.322),  Responsiveness(R2 

= 0.309),  Rule of Law(R2 =0.040), 3) Development strategy, strategic management according to 
the good governance of Saraburi municipality, is to develop personnel with awareness and 
responsibility in the operation. Duties shall be conducted with morality, morality and ethics, 
decentralization, responsibility for decisions and actions for them. Workers at various levels 
appropriately. Answering questions and explaining when there is a doubt in performance Listening 
to opinions gives an opportunity for people to participate in proposing problems, solving 
problems, and checking the result of operations. Development of executives with a strategic vision 
Disclosure of necessary and reliable information to the public on a regular basis. Providing quality 
service And the dissemination and dissemination of knowledge about laws, rules, and regulations 
to the public on a regular basis. Systematic and standardized operating procedures And the 
management and achieving the objective/goals of the action plan.  
 
 
 
 
 
Keywords : The Development of Strategic Management, Saraburi Municipality 
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บทน ำ 

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 และได้มีประกาศให้ใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2580) จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ทางตะวันออกของภาคกลางมีจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์หลาย
ด้าน ทั้งเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯมีโครงข่ายถนนและรถไฟที่สามารถเชื่อมโยงกันภายในประเทศ 
มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เทศบาลเมืองสระบุรีจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่นของ
ประเทศต่อไป การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็คือบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งจะยังคงให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จนท าให้ประชาชนมีความยอมรับนับถือ และสามารถเชื่อม่ันได้ว่า ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
เข้ามาท าหน้าที่บริหารท้องถิ่น มีความตั้งใจเข้ามาท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้ามา
เพ่ือตักตวงผลประโยชน์เพ่ือตนเองและพวกพ้องการสร้างธรรมาภิบาล คือ การสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการวางระบบไว้อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณา
ด าเนินการเสริมสร้างระบบที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
แท้จริง เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน การบริหารที่มีความโปร่งใส การ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างสะดวกและทั่วถึง การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการท างาน และการจัดท าบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
        1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
          2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
        3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
        1. น าผลจากการศึกษาไปปรับปรุงและการพัฒนาการด าเนินงานการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
        2. เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรีน าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารยุทธศาสตร์ 
        3. เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลอ่ืนน าผลจากการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล              
        4. ผู้ที่สนใจสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นกรอบการวิจัยของเทศบาลในจังหวัดอ่ืนๆได้ 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
        1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษา ระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล และน าเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
        2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เป็นการศึกษา การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองสระบุรี 
        3. ขอบเขตด้านประชากร 
            3.1 เชิงปริมาณ คือ ประชากรพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน 587 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่ม
ตัวอย่างมาจ านวน 238 คน  
            3.2 เชิงคุณภาพ คือ สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดและรองนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน 3 คน  
        4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  
        5. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา คือ หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ 
            5.1 ตัวแปรอิสระ คือ หลักธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย 
10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการกระจายอ านาจ หลักการมี
ส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม  
            5.2 ตัวแปรตาม คือ กรอบแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์  
สมมติฐำนกำรศึกษำ 
        1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
มีมากกว่าร้อยละ 70 
        2. ปัจจัยประสิทธิภาพ ปัจจัยประสิทธิผล ปัจจัยการตอบสนอง ปัจจัยภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได้ ปัจจัยความเปิดเผย/โปร่งใส ปัจจัยนิติธรรม ปัจจัยความเสมอภาค ปัจจัยการกระจายอ านาจ ปัจจัยการมีส่วน
ร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ และปัจจัยคุณธรรม/จริยธรรม อย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

672 
 

กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ 
               ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 21-22) และวิรัช วิรชันิภาวรรณ (2554 : 73) 

  
ระเบียบวิธีวิจัย 
        1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        2. วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
            2.1 เชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองสระบุรี 
จ านวน 587 คน ท าการสุ่มตัวอย่างมาจ านวน 238 คน โดยใช้หลักการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
1. ประสิทธิภาพ 

 ประหยัดเกิดประสิทธิภาพที่คุ้มค่าลดขั้นตอนและระยะเวลา 
2. ประสิทธิผล 

 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน 
3. การตอบสนอง  

 บริการได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ 
4. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 

 ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน 
5. ความเปิดเผย/โปร่งใส 

 เปิดเผยโปร่งใสปฏิบัติงานด้วยความซี่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา 
6. นิติธรรม 

 ใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
7. ความเสมอภาค 

 ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยก 
8. การกระจายอ านาจ 

 กระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ 
9. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 

 มีส่วนร่วมและความพยายามแสวงหาฉันทมติ 
10. คุณธรรม/จริยธรรม  

 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นอย่างมี คุณธรรม และจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพัฒนำกำรบริหำรยุทธศำสตร์ 
1. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของ                                    
หน่วยงาน 
2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 
3. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
4. การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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            2.2 เชิงคุณภาพ ประชากร คือ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองสระบุรี 
จ านวน 3 คน  
            2.3 เครื่องมือการศึกษา เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้ศึกษาสร้างข้ึนจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
            2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการขอหนังสือ
จากสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากพนักงานของเทศบาลเมืองสระบุรี ส่งแบบสอบถามไปถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และด าเนินการเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน 238 ชุด และ
สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน 3 คน  
            2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
และการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดย
หาค่าเฉลี่ย (�̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยการบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) และการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการพิจารณาเนื้อหา
แยกแยะค าตอบที่ได้มาท าการจัดกลุ่มค าตอบเพ่ือหาข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นผลข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการแยกแยะค าตอบที่ได้มาท าการจัดกลุ่มค าตอบและวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบเพ่ือหาข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองสระบุรี  
ผลกำรวิจัย 
        1. ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ต่อความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรร
มาภิบาลในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ( �̅� = 3.96) เมื่อพิจารณารายขั้นตอนพบว่า 
ความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด คือการวางแผนยุทธศาสตร์ (�̅� = 
3.99)  รองลงมา คือการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ (�̅� =3.97) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (�̅� 
= 3.96) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (�̅� = 3.93) ตามล าดับ 
        2. ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (�̅� = 4.00) เมื่อพิจารณาปัจจัยเรียงตามล าดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ หลักคุณธรรม/จริยธรรม (�̅�= 4.08) รองลงมา คือ 
หลักการตอบสนอง (�̅� = 4.04) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (�̅� = 4.04) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ (�̅� = 4.03) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (�̅� = 4.02)  หลักนิติธรรม (�̅� = 
4.02)  หลักประสิทธิผล (�̅� = 4.01) หลักความเสมอภาค (�̅� = 4.00) หลักการกระจายอ านาจ (�̅� = 3.94) 
และล าดับสุดท้าย คือ หลักประสิทธิภาพ (�̅� = 3.81)     
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        3. ระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเท่ากับ 3.96 เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test ได้ค่า sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า .05 
(sig.(2-tailed) < 0.05) แต่ค่าของ t เท่ากับ 37.00 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยืนยันสมมติฐาน Ha จึง
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองสระบุรี อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน  
        4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ คุณธรรม/จริยธรรม (R2 = 0.960)  การ
กระจายอ านาจ (R2 = 0.947) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (R2 = 0.888) การมีส่วนร่วม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติ (R2 = 0.665) ประสิทธิผล (R2 = 0.501) ความเปิดเผย/โปร่งใส (R2 = 0.322) การ
ตอบสนอง (R2 = 0.309) และนิติธรรม (R2 = 0.040)    
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
        1. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่าระดับความส าเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจรูญศักดิ์ ชูยงค์ (2556) ได้ศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ระดับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาปฏิบัติ ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าระดับความส าเร็จของการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์  กรณีที่พบความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างความชัดเจนของยุทธศาสตร์กับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหาร
จัดการของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความส าเร็จ เนื่องจากยุทธศาสตร์เป็นแนวทางหรือ
วิธีการที่องค์การหรือหน่วยงานจะด าเนินการเพ่ือท าให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้บรรลุผล สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้ก าหนดขอบเขต 
แบบแผนและแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centered) ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล ได้แก่ การปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความเป็นจริง (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6)ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ และ (7) มีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ และสอดคล้องกับ นพดล อุดมวิศวกุล (2560) แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติมี
กระบวนการที่ส าคัญได้แก่ กระบวนการก่อรูปและการก าหนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ กระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะ และกระบวนการพิจารณาผลสะท้อนกลับของ
นโยบายสาธารณะ และสอดคล้องกับวิรัช วิรัชนิภาวรรณ  (2554) การบริหารยุทธศาสตร์ มีกระบวนการ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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        2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี  ได้แก่ คุณธรรม/จริยธรรม  การกระจายอ านาจ ภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ประสิทธิผล ความเปิดเผย/โปร่งใส 
การตอบสนอง และนิติธรรม  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสระบุรี สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัย
และไม่มีความจ าเป็น (2) ประสิทธิผล ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน 
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3) การตอบสนอง  
ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริหาร 
และมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม (4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัด
วางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆที่
อาจจะเกิดขึ้น (5) เปิดเผย/โปร่งใส ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย (6) หลักนิติธรรม ได้แก่ ในการ
ปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ (7) ความเสมอภาค 
ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่ม
บุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย (8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้อง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการ
ด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ (9) การกระจายอ านาจ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม และ(10) 
คุณธรรม/จริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
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ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ ( I AM READY) ได้แก่ (I –Integrity) ซื่อสัตย์
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (A – Activeness) ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ (M – Morality) มี
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม (R – Responsiveness) ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง (E – 
Efficiency) มุ่ ง เน้นประสิทธิภาพ (A – Accountability) ตรวจสอบได้  (D – Democracy) ยึดมั่น ในหลัก
ประชาธิปไตย และ(Y – Yield) มุ่งผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับ เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) การวิจัยเรื่อง “ตัวแบบธรร
มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศ” เป็นการวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)  ที่มุ่งเน้นพัฒนาตัวแบบธรรมาภิบาลส าหรับน าไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ เทคนิคและปัจจัยแห่งความส าเร็จธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าดังนี้ (1) 
ปัญหาหลักนิติธรรม คือ ขาดความรู้ความเข้าใจ (2) ปัญหาหลักคุณธรรม คือ ขาดศีลธรรมจริยธรรม (3) ปัญหา
หลักโปร่งใส คือขาดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (4) ปัญหาหลักการมีส่วนร่วม คือ ขาดการมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบควบคุม (5) ปัญหาหลักความรับผิดชอบ คือ ขาดความรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่การงาน (6) ปัญหา
หลักความคุ้มค่า คือ ขาดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (7) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ขาดการส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (8) ปัญหาหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ขาดการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ (9) ปัญหา
หลักการบริหารจัดการ คือ ขาดการน าเทคนิคการจัดการสมัยใหม่มาใช้ และ(10) ปัญหาหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คือ ขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ 
 
สรุป 
        1. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ การบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพดี  การด าเนินการตาม
แบบแผนและการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ สร้างความเชื่อม่ันความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความหวัง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เปิดเผยตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ตรวจสอบได้ ใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม การให้บริการ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน  การมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมคิดแนวทาง แก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ และมีบุคลากรที่มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ อย่างมีศีลธรรม
และจริยธรรม  
         2. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ เลือกผู้น าที่เป็นคนดี มีคุณธรรมมาบริหารสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการพัฒนาเทศบาล ยึดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก
ด้าน ผู้บริหารมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการท าให้บุคลากรทุกระดับท างานอย่างมีความสุข 
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ประชาชนมีความประทับใจในการได้รับบริการหรือแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรน าหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ มาใช้ในการบริหาร
จัดการทุกอย่างได้ครบถ้วน สังคมนั้นๆ จะสงบสุข และได้รับบริการพัฒนาได้อย่างเสมอภาค มีความสุขทั้งภาค
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ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และควรน าหลักคุณธรรม/จริยธรรม มาบริหารยุทธศาสตร์แบบมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 
ข้อเสนอแนะ 
        การบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ควรเป็นดังนี้ 
        1. หลักคุณธรรม/จริยธรรม ควรมุ่งเน้นโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และผู้บริหารให้ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
        2. หลักการกระจายอ านาจ ควรมุ่งเน้นโดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆได้อย่างเหมาะสม การกระจายอ านาจให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ
ในสังคม  
        3. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ควรมุ่งเน้นโดยการสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติงาน การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด ความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น และการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ  
         4. หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ควรมุ่งเน้นโดยการรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา แก้ไขปัญหาและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด าเนินงาน ความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
         5. หลักประสิทธิผล ควรมุ่งเน้นโดยการพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ การติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน และการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ  
        6. หลักความเปิดเผย/โปร่งใส ควรมุ่งเน้นโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา สามารถให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง และการวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไป
โดยง่าย  
        7. หลักการตอบสนอง ควรมุ่งเน้นโดยการสามารถสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการให้บริการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และสามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างได้  
        8. หลักนิติธรรม ควรมุ่งเน้นโดยการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ 
ให้ประชาชนได้รับทราบสม่ าเสมอ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ และ
การใช้อ านาจตามหลักนิติธรรมในการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
        9. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
และการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ ควรมุ่งเน้นโดยการใช้ประเด็น การเปิดเผยโปร่งใสปฏิบัติงานด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การบังคับใช้กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม การมีส่วนร่วมและความพยายามแสวงหาฉันทามติ การบริการได้
อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ การกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการ ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน การประหยัดเกิดประสิทธิภาพที่คุ้มค่าลด
ขั้นตอนและระยะเวลา และการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน   
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ (2) 
เสนอยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 15 คน โดยผู้ศึกษาเป็นผู้สัมภาษณ์เอง และการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล
ต ารวจ จ านวน 15 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการวิเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาเอกสาร และข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ มีจุด
แข็ง คือเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบ จุดอ่อน คือการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ด้านโอกาส นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการ บูรณา
การขององค์กรในด้านงบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพัฒนาบุคลากร ด้าน
อุปสรรค นโยบายทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลต่อแผนงานประจ าให้ต้องท าแผนเร่งด่วนและต้องปรับแผน
ปกติตาม (2) ข้อเสนอยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลต ารวจ 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารแบบบูรณาการสู่การพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้
มาตรฐานและทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสร้างสรรค์หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน หอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ 
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ABSTRACT 
 

 This study to (1) study and analyze the environment of Coronary Care Unit, Police General 
Hospital (2) propose strategies for the Coronary Care Unit, Police General Hospital. 
 The study was a qualitive research. Population comprised all 15 Registered Nurse of 
Coronary Care Unit, Police General Hospital. Focus group technique was applied to 15 Registered 
Nurse involved with general policy making of the department. Instrument used was structured 
interview form data was analyzed by using content analysis. 
 The results showed that: (1) the strength of Coronary Care Unit, Police General Hospital 
was a systemic a structural work process, the weakness was insufficient services to respond to 
patient’s needs, the opportunities were the government policy agreed to support the integration 
of organization annual budget, services and human resource development, the threat was the 
various political policy changed which often affected daily routine plans of the organization and 
caused urgent need to change and adjust the organization strategies accordingly ( 2)  five 
recommended strategies were: the first strategy: integrated administrative development of 
Coronary Care Unit, Police General Hospital, the second strategy: the development of service 
standardized and comprehensive to overall, the third strategy: technological development of the 
overall service, the forth strategy: the development creation of Coronary Care Unit, Police General 
Hospital to increase excellent services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Operational strategy, Coronary Care Unit, Police General Hospital 
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บทน ำ 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบันสภาพการณ์ของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยมีการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปสังคม การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ และการกระจายอ านาจการปกครองสู่องค์กรท้องถิ่น ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงในยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญความต้องการคุณภาพสินค้าและการบริการ
ของลูกค้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความต้องการเป็นเลิศด้านการบริการ ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของภาครัฐ และส่วนของภาคเอกชนต่างมุ่งที่จะแข่งขันกันในเรื่องการสร้างคุณภาพด้านการบริการ เพ่ือให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก ทั้งยังเห็นได้ชัดเจนว่าบุคลากรทุกหน่วยงานนั้นมีการตื่นตัวในด้าน
การให้การบริการอย่างกว้างขวาง การแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาส่งเสริมการให้บริการ และถือหลักการบริการที่ดี
ต่อทุกคนที่เข้ามาใช้บริการคือปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยการปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริการซึ่งหมายถึง
การอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือให้ความกระจ่าง การให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืนซึ่งคุณภาพนั้น
เกิดจากการให้บริการ ที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวัง หากผู้ใช้บริการได้รับบริการที่
เป็นไปความคาดหวัง ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความศรัทธาเชื่อมั่นและใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือเข้ารับ
การบริการในครั้งต่อไป 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management รวมถึงแนวคิดเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์ได้ให้
ความส าคัญ และต้องการให้ระบบราชการ เป็นระบบที่มุ่งตอบสนองต่อการเรียกร้องของประชาชนผู้รับบริการมาก
ขึ้น จากพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 3/1 มีบทบัญญัติก าหนดให้การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงการภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งคือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก 
 โรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์การสุขภาพที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ในด้านการรักษา พยาบาล การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมของบุคลากรในทีมสุขภาพซึ่งร่วมมือ
ประสานงานกัน ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่ผู้รับบริการมีการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลมุ่งปรับปรุงคุณภาพ มี
การปรับปรุงพัฒนาภายในองค์การ และบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องมองภาพรวมของการท างานทั้งหมดอย่างเป็น
ระบบ จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
บริการสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยท าให้ประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้น และพยายามศึกษาข้อมูลเพ่ือเลือก
บริการที่คิดว่าดีที่สุดส าหรับตนเอง 
 โรงพยาบาลต ารวจเป็นโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีฐานะเป็นกองบัญชาการ ตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ ๔๙๒/๑ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด 
๖๕๐เตียง ให้บริการผู้ป่วย ๗ สาขาหลัก ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์กุมารเวชกรร
รม ตาและหูคอจมูก ให้แก่ต ารวจ ครอบครัว และประชาชน เฉลี่ย๕๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี และผู้ป่วยใน ๒๐,๐๐๐ 
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ครั้งต่อปี บริการหลัก (Main Services) ของโรงพยาบาลต ารวจ คือ๑. การให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการ 
ครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ๒. การให้บริการ
ด้านนิติเวชวิทยา๓. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์๔. เป็นฝ่ายอ านวยการด้านการแพทย์ให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ รพ.ตร. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๒๔๓ คน แบ่ง ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้(สถิติปีพ.ศ. ๒๕๕๖)แพทย์และ
ทันตแพทย์ ๒๐๑ คนพยาบาล ๘๙๙ คนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล ๔๒ คนสหวิชาชีพ ๑๓๐ คนผู้ช่วยพยาบาล/
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ๙๗ คน โรงพยาบาลต ารวจได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
ก าหนดวิสัยทัศน์โดยโรงพยาบาลต ารวจ “เป็นสถาบันการแพทย์ต ารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากลเพ่ือสุขภาพที่ดี
ของต ารวจและประชาชน” (World Class Medical Service for Excellent Health of Police and Civil) 
 กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลต ารวจ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการก าหนดมาตรฐาน พัฒนาระบบหรือ
แนวทางการด าเนินงานของพยาบาล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเพ่ือให้
ผู้บริหารการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของพยาบาลให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระบบ
หัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤต จ านวน 5 เตียง โดยมีอายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด 
เป็นผู้ดูแลหลัก ร่วมกับทีมสหสาขา และคลอบคลุมการบริการทางการแพทย์ด้านการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม 
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาคุณภาพบริการโดย
มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอด
เลือด โรงพยาบาลต ารวจ จึงมีความสนใจที่จะเสนอยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและ
หลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือท าให้โรงพยาบาลต ารวจ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้ และผลที่ได้จะเป็นข้อมูล
ให้กับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ การก าหนดกรอบนโยบาย การ
วางแผนการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล เพ่ือ
ธ ารงรักษาความเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามเป้าหมายส าคัญของโรงพยาบาล และน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงาน
และโรงพยาบาลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ 
2.2 เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด 

โรงพยาบาลต ารวจ 
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย ใช้แนวคิด STEP Model และแนวคิด 2S4M 

ในขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หรือตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
หรือนักยุทธศาสตร์อาจเรียกว่า “การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis)” ซึ่งทั้งนี้ หลักวิชาการท่ีน ามาใช้
ในการวินิจฉัยองค์การคือการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) นั่นเอง SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือน าผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) มาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือการ
วางแผนและพัฒนาองค์การต่อไป (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2557) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอาจแบ่งได้เป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ จะน ามาซึ่งการระบุถึงโอกาสและภัยคุกคามต่อหน่วยงาน
นั้นๆ นักวิชาการมักน าหลัก STEP Analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ยุติธรรม, 2555) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) ด้านการเมือง (Politic) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน (Task Environment) เช่น ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้รับบริการ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลเบื้องบน สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
จะท าให้นักยุทธศาสตร์สามารถก าหนด โอกาส (Opportunities: O) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats: T) 
ขององค์การได้อย่างชัดเจน  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่งผลต่อการเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานตนเอง  
โดยมีแนวคิดที่ส าคัญตามทัศนะของนักวิชาการหลากหลายแนวคิด ทั้งนี้ผู้เขียนขอเสนอแนวคิด 2S4M ซึ่งได้แก่ 
ด้านโครงสร้าง (structure)ด้านการบริการ (Service)ด้านคน (Man)ด้านเงิน (Money)ด้านวัสดุ (Material)ด้าน
การบริหาร (Management) โดยหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในดังกล่าวจะท าให้สามารถก าหนด จุดแข็ง 
(Strengths: S) และ จุดอ่อนหรือข้อจ ากัด (Weaknesses: W) ขององค์การได้อย่างครบถ้วน  

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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เงิน )Money( 
วัสดุ )Material( 
การบริหาร 
)Management( 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

TOWS 

MATRIX 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

ของ 

หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและ

หลอดเลือด 
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4.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Form) สัมภาษณ์พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 15 คน และเก็บข้อมูลในการประชุมวิเคราะห์องค์กร จากการใช้เทคนิค SWOT และ
ตาราง TOWS MATRIX ของพยาบาลที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ 
จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลต ารวจ  

5.สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปกำรวิจัย 

สรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยำบำลต ำรวจจำก
กำรสนทนำกลุ่ม 
 จุดแข็ง (strength)  
 S1 หน่วยงานมีโครงสร้างการท างานี่เป็นระบบ มีผังรายละเอียดของงานแต่ละงานและผู้รับผิดชอบแต่ละ
งานชัดเจน มีการแบ่งภาระงาน ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน้าที่อย่างชัดเจน 
 S2 หน่วยงานมีคณะท างานที่มีศักยภาพในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  
 S3 มีการให้บริการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพให้บริการที่เท่าเทียมกัน และมีกระบวนการควบคุมก ากับ
และประเมินผล การบริการโดยมีการจัดเก็บข้อมูลปัญหาหลังการให้บริการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 S4 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการอย่างชัดเจนโดยก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

S5 มีงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนทั้งจากเงินงบประมาณ ผู้มีอุปการะคุณ และมีงบประมาณกองกลาง
ของหน่วยงานภายใน 
 S6 มีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และมีวัสดุอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย 
เช่น เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจแบบเคลื่อนที ่
 จุดอ่อน (Weakness) 
 W1 การให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากผู้มารับบริการมีจ านวนมาก ผู้ให้บริการมีจ านวน
น้อยและมีภาระงานอ่ืนร่วมด้วย เช่น งานประชุมและการท างานคุณภาพต่าง ๆ 
 W2 โครงสร้างสถานที่ในการให้บริการคับแคบไม่สามารถให้บริการได้เต็มที ่
 W3 อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานในความ
รับผิดชอบมาก มีการโยกย้ายต าแหน่ง เกษียณอายุ หรือลาออก แต่การบรรจุทดแทนก าลังคนล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการ ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้งาน ที่มีอยู่บางอย่างใช้งานมานาน มีการช ารุดบ่อย การซ่อมหรือการซื้อ
ทดแทนเป็นไปด้วยความล่าช้าและหลายขั้นตอน 

W4 ระดับการศึกษาหรือประสบการณ์ของบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เช่น ผู้ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลจบ
ใหม่ และยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 
 W5 วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 

โอกำส (Opportunity) 
 O1 นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมมากข้ึน 
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 O2 ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้นท าให้ผู้รับบริการหันมาใช้บริการภาครัฐเพ่ิมมากขึ้นท าให้ผู้มารับ
บริการเพิ่มมากขึ้น 
 O3 สังคมให้การยอมรับและเชื่อถือในการบริการแก่ผู้รับบริการ และเป็นที่รับฝึกอบรมและดูงาน 
 O4 เป็นสถานที่ฝึกอบรมท าให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน ามาพัฒนางานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

O5 การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและโรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ 
 อุปสรรค (Threat) 
 T1 นโยบายการเมืองที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อแผนงานประจ าของหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลต ารวจ เช่น แผนงานที่แทรกเข้ามาโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
 T2 สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผลกระทบต่อการวางแผนงานที่ขาด
ความยืดหยุ่น 
 T3 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาแพง มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ท าให้การจัดซื้อจัดหาไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด 
 T4 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลกะทบต่อการพัฒนาบุคลากร 
 จำกผลกำรศึกษำกรอบยุทธศำสตร์ได้แนวคิด ดังนี้ คือ 
 แนวคิดที่ 1 แนวคิดการบริหารแบบบูรณาการสู่การพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลต ารวจเป็นการจับคู่ระหว่าง S 1,2,3,4,5,6 กับ O 1,2,3,4,5 
 โดยอาศัยจุดแข็งองค์กรที่หน่วยงานมีโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบ คณะท างานมีศักยภาพในการ
ท างาน และมีภาคีเครือข่ายร่วมท างาน ด้านโอกาส พบว่ารัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการบูรณาการของ
องค์กร ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านงานบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การบริการเครือข่าย และ
การพัฒนาบุคลากร ผู้รับบริการต้องการการบริการมากขึ้นและเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้หอผู้ป่วย ไอ.
ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจยังเป็นที่รับฝึกอบรมและดูงาน ท าให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งน ามาพัฒนางานองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ภาครัฐ โรงพยาบาลต ารวจ เข้ามามีส่วนร่วมกัน 
สิ่งเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาแบบ
บูรณาการของระบบบริหารและบุคลากร 
 แนวคิดท่ี 2 แนวคิดการพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงเป็น
การจับคู่ระหว่าง S 1,2,3,4,5,6 กับ O 1,2,3,4,5 
 โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจุดแข็งพบว่าหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ มีจุด
แข็งเรื่องโครงสร้าง ภาระงานและการพัฒนาบุคลากร อัตราก าลัง การจัดสรร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการท างาน มีคณะท างานที่มีศักยภาพในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีการบริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวม มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการอย่างชัดเจน โดยก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอาศัยโอกาสที่นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการบูรณาการขององค์กรในด้าน
งบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและ
โรงพยาบาลต ารวจเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ที่ต้องการการบริการมากขึ้นและเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น และความต้องการต่องานตติยภูมิมากขึ้น ท าให้หอ
ผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจต้องพัฒนางานด้านนี้ด้วย การเป็นสถาบันการสอนที่ท าให้
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ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน ามาพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการขององค์กรให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริม
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวมให้ทั่วถึง 
 แนวคิดที่ 3แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นการจับคู่
ระหว่าง S 1,2,5,6 กับ T 2,3 
 โดยอาศัยจุดแข็งขององค์กร ที่หน่วยงานมีคณะท างานที่มีศักยภาพในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีการ
บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน
ทันสมัย แต่มีอุปสรรคคือ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมมากส่งผลกระทบท าให้ผู้มารับบริการไม่ให้
ความส าคัญในการพัฒนา ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองเบื้องต้นต่อตนเอง เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีด้านนี้ราคาค่อนข้างแพง และมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ท าให้การจัดซื้อจัดหาไม่ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีงบประมาณที่จ ากัด ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า และความ
รวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อลดหรือจ ากัดจุดอ่อนที่บุคลากรน้อย และภาระงานมาก 
 แนวคิดที่ 4แนวคิดการพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจสู่ความเป็นเลิศ
เป็นการจับคู่ระหว่าง W 1,3,4,5 กับ T 1,2,3,4 
 เป็นแนวคิดในการลบจุดอ่อนคือการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากผู้รับบริการมีจ านวน
มาก ผู้ให้บริการมีจ านวนน้อย อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ การบรรจุก าลังคนทดแทนล่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้งาน การซ่อมหรือการซื้อทดแทน
เป็นไปด้วยความล่าช้าและหลายขั้นตอน พ้ืนที่การให้บริการและงบประมาณ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีด้านนี้ราคาค่อนข้างแพง ท าให้การจัดซื้อจัดหาไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากงบประมาณ
ที่จ ากัด และการฟ้องร้องที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาที่จะสร้างสรรค์หอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู.หัวใจและหลอด
เลือด โรงพยาบาลต ารวจสู่ความเป็นเลิศ จึงควรต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และเพ่ิมคุณภาพระบบ
บริการให้ดีขึ้น   
 กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยพบว่า หอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ อยู่ใน
สถานะที่เป็น SO คือมีจุดแข็งและมีโอกาส โดยการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาวิ เคราะห์สังเคราะห์ โดยผู้วิจัยและ
เสนอข้อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ อยู่ในสถานะที่เป็น SO 
คือมีจุดแข็งและมีโอกาส คือเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบ นโยบายของรัฐให้การสนับสนุน
การบูรณาการขององค์กรในด้านงบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งน ามาใช้พัฒนา ลดจุดอ่อนที่การให้บริการของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล
ต ารวจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ และหลีกเลี่ยงอุปสรรคของหน่วยงานที่นโยบายการเมืองมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ มีผลต่อแผนงานประจ าของหน่วยงาน ท าให้ต้องท าแผนเร่งด่วนและต้องปรับแผนปกติ 
น ามาอภิปรายผล มีประเด็น ดังนี้ 
 5.2.1 ด้ำนกำรบริกำร ใช้การบริหารงานแบบบูรณาการซึ่งในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร ความรู้ 
ความสามารถ เทคโนโลยี และวิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยรวมกันท าหน้าที่อย่าง
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวอาศัยจุดแข็งของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ ที่เป็น
หน่วยงานที่มีโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบ การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการอย่างชัดเจน มีการก าหนด
ตัวชี้วัดในการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้สมรรถนะและปริมาณงานส่วนบุคคล โดยนโยบาย
ของรัฐบาลให้การสนับสนุนการบูรณาการขององค์กรในด้านลบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล 
ปัญหา อุปสรรค ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และด าเนินการให้เป็นไปตามที่ ตัดสินใจได้อย่างครบวงจร และ
สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเป็นการบริหารแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจและหลอด
เลือด โรงพยาบาลต ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553:210-223) กล่าวว่าควรตรวจสอบ
การสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมาปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย หรือทบทวนประเมินเป้าหมายต่าง ๆ สู่ทิศทางใหม่ ที่ตรงกับสภาพเป็นจริงเพื่อให้ได้ผลในทางปฏิบัติที่ดี 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

688 
 

 5.2.2 ด้ำนกำรพัฒนำ หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ ผู้บริหารมีนโยบายให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร โดย 
สอดคล้องกับ อรุณี สายคง (2551:9)ได้ให้ทัศนะถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อม และก้าวทันความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถปฏิบัติงานตามาตรฐาน
และจรรยาวิชาชีพ ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาจึงก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างสรรค์หอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และเพ่ิมคุณภาพ
ของระบบงานมุ่งสู่มาตรฐานการบริการสุขภาพ โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งด้านการบริหาร บริการ 
วิชาการและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักสมรรถนะและพัฒนาขีด
ความสามารถ ผลักดันวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม และการท างานเป็นทีม เข้าสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับคุณค่าร่วมการ
พัฒนาระบบการท างานสู่ความเป็นเลิศ ผลักดันให้มีการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน ามาพัฒนางาน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงพยาบาลต ารวจที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ต ารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากลเพ่ือสุขภาพที่ดี
ของต ารวจและประชาชน  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) บุคลากรควรศึกษาผลการวิจัยครั้งนี้ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และตระหนักถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจะได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 
  2) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและ
หลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ โดยน ายุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ เป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ .
ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ 
  3) ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลต ารวจ ให้มีความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธศาสตร์ของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด 
โรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อให้ทราบความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์ในแต่ละแห่ง 
  2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. 
หัวใจและหลอดเลือด  
  3) ควรศึกษาถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหอผู้ป่วย ไอ .ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด อย่าง
ละเอียดครอบคลุมทุก ๆด้านเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

6.บรรณำนุกรม 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553)การคิดเชิงกลยุทธ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร 
                 ซัคเซส มีเดีย 
ขนิษฐา ชิคชัง (2553) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลนาด้วง 
                  อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย” ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
                  การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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จตุรงค์ ดีสมโชค (2550) “ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม” 
                  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปรัชญาภรณ์ ประทีปทอง (2546) “การพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล 
                   สงขลา: กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าสิทธิบัตรประกันสังคม” ปริญญาศิลปะสาสตรมหาบัณฑิต 
                   สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2553)การจัดการเชิงกลยุทธ์ กรุงเทพมหานคร ถังทรัพย์ การพิมพ์ 
วัฒนากร ค าพันธ์ (2553) “การจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโคกครามพัฒนาอ าเภอ 
                   บางปลาม้า ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                   สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิโรจน์ หามณี (2551)“การจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาส านักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย” ปริญญาศิลปศาสตรมหหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร 
          การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542)การบริหารเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร 
                    ธีรฟิล์ม ไซแท็กซ์ 
เสนาะ ติเยาว์ และคณะ (2551)หลักการบริหาร กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สุภโชค กลมกลาง (2553)“ยุทธศาตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อ 
  วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา” ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
  ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส านักงาน ก.พ. (2546) “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย” 
ส านักงาน ก.พ. (2547) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน” 
อนันต์ ทองเกล็ด (2552) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลกองบิน 41” การศึกษาค้นคว้า 
                    อิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ 
                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อรุณี สิรินิยม (2553) “แนวทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรหลัก 
                    องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” การศึกษา 
                    ค้นคว้าอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อลงกรณ์ ศรีวะรมย์ (2552)“ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธร” 
  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7.ภำคผนวก 
1. แบบสัมภาษณ์ เรื่อง สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายในของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด  
โรงพยาบาลต ารวจ 
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กำรบริหำรท้องถิ่น 1 
 

กำรวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
: กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะเขือ อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

 
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย122 
เพ็ญศรี มีสมนัย123 

Email address: cmisomnai@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของอบต.หนองมะเขือ 2) 
ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของอบต.หนองมะเขือ 3) หาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีของ อบต.หนองมะเขือสู่ความยั่งยืน การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบตามวัตถุประสงค์รวมทั้งสิ้นจ านวน 33  รายประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนและ
เครือข่าย การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจ าแนกและจัดระบบ
ข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลส าเร็จในการบริหารจัดการของ อบต.หนองมะเขืออยู่ในระดับดีมาก 2) ปัจจัย
แห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การร่วมมือกันท างานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการท างาน พนักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานสูง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ  3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.
หนองมะเขือสู่ความยั่งยืนประกอบด้วย การเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมการด าเนินงานโดยยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และการให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ าย
ตลอดจนองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ : การบริหารการจัดการที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ การถอดบทเรียนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
                                                           
122 รองศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
123 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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Lesson Learned of Local Government Organization with Good Governance Principles  
in the Fiscal Year 2018: A Case Study of Nongmakhua Local Administrative Organization  

at Phol District in Khonkaen Province 
 

Chaloemphong Misomnai, Associate Professor Dr., Phensri Misomnai, Mrs. 
Email address: cmisomnai@gmail.com 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were 1)  to study the achievement of applying good 
governance principle of Nongmakhua Local Administrative Organization 2) to study success factors 
of applying good governance principle of Nongmakhua Local Administrative Organization 3)  to 
recommend guidelines for good governance development of Nongmakhua Local Administrative 
Organization to the sustainability.  This research was a qualitative research by using focus group 
and interviewing as tools. The informants were selected according to the set objectives at the 
total of 33 informants, which comprised of administrators, members of Sub-district Administrative 
Organization Council, employees of Sub-district Administrative Organization Council and people 
and network organizations. The method of data examination was triangulation. Data analysis 
composed of typology and taxonomy, content analysis and analytic induction. 
 The findings revealed that 1)  the achievement of applying good governance principle of 
Nongmakhua Local Administrative Organization was at high level 2)  the success factors of 
Nongmakhua Local Administrative Organization indicated that the concrete and clear vision of 
administrators, the collaboration between administrator team and legislative branch with people 
centered basis,  employee with high capability, skill, experience, expertise as well as the 
participation from various sectors were essential 3) the guidelines for further development were 
the focus on national policy implementation (B.E. 2018-2037), followed the Eleventh National 
Economic and Social Development Plan ( B.E. 2017-2021), the Government Policy,  the 
Development Strategy of Khonkaen Province  with the focus on strategic plan, organizing, leading 
as well as monitoring and controlling as of the laws, regulations strictly and put the important on 
people’s solving and needs on the basis of people participation and people networking covering 
domestic and outside the area.  
 
 
 
 
 
Keywords: Good governance, Nongmakhua Local Administrative Organization, Lesson learned  
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บทน ำ 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพันธกิจหลักประการหนึ่ง

คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอ านาจของประเทศ และจาก
นโยบายของ ก.ก.ถ. ที่ก าหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เริ่มมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับชาติที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและ
ประกาศยกย่องผลส าเร็จในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และได้รับการจัดสรรเงินรางวัลจ านวน ๗๙ แห่ง หนึ่งในจ านวนนี้มีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้การบริหารงานของหม่อมหลวงเดชชัย  สุประดิษฐ์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และการด าเนินงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่น าโดยนางรัตนา อุดมทรัพย์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือและพนักงานทุกคนทุกฝ่ายมีผลงานการบริหารจัดการที่ดีและด าเนิน
โครงการนวัตกรรมที่ดีมากและมีผลสัมฤทธิ์สูง 

จากผลการด าเนินการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อบต.หนองมะเขือมีศักยภาพในการด าเนินงานภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น  
ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภททั่วไป เป็นองค์การที่สามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโดยมี
ผลการด าเนินงานที่อยู่ในระดับที่ดีเลิศถือว่าเป็นองค์กรที่มีผลการบริหารจัดการที่ดี(best practice)และสามารถ
ด าเนินงานโครงการนวัตกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการแสดงว่า อบต.แห่งนี้สมควรจะวิจัย
ถอดบทเรียนถึงแนวทางและวิธีการบริหารเพ่ือเป็นแบบอย่างส าหรับองค์การที่ต้องการต้นแบบเพ่ือใช้เปรียบเทียบ
(benchmarking) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่องค์การที่ดีเลิศ ดังนั้นในการวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ทราบได้ว่าการบริหารจัดการที่ดีและโครงการ
นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือประสบความส าเร็จเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง 
และควรจะพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่ดีและการด าเนินโครงการนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิผลอย่างไรจึงจะท าให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน 
ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยถอดบทเรียนการวิจัยถอดบทเรียนเป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามหลัก
วิธีวิทยาโดยใช้วิธีการทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ได้ประสบพบเห็น
แล้วท าความเข้าใจ สรุปความรู้ วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ถือเป็น
การทบทวนวิเคราะห์หลังหารปฏิบัติ(after action review)  ในการด าเนินการวิจัยถอดบทเรียนนี้ผู้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยถอดบทเรียนจาก Key informants และ มีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ด าเนินการในรูปแบบของการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติ การสัมภาษณ์เชิงลึก AAR วิธีการ Maximize Variation: 
เพ่ิมการสะท้อนความจริงในมุมมองที่หลากหลาย ด้วยวิธีการ เช่น เพ่ิมพ้ืนที่ เพ่ิมกลุ่มคน เพ่ิมประเด็นการซักถาม 
เพ่ิมวิธีการเก็บข้อมูล เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ใช้วิธีการ Minimize Errorเพ่ือลดอคติด้วยวิธีการ เช่น ตรวจสอบ 
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กับทฤษฎี จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น  
การวิจัยถอดบทเรียนนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยภายในขอบเขตและเกณฑ์ของการบริหารจัดการที่ดีที่

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนดประกอบด้วย ๑) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ
และกระจายอ านาจให้ชุมชน ๓) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ๔) การ
จัดการแบบมืออาชีพ ๕) ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ๖) ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุของ อบต. หนองมะเขือ โดยพิจารณาจาก ๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม ๒) 
ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม ๓) ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม และ ๔) ความสามารถในการถ่ายทอด
โครงการนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๑. เพ่ือศึกษาผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

๓. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่นสู่ความยั่งยืน 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.ขอบเขตเนื้อหำ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ โดยมุ่งเน้นที่  ก) 
การศึกษาเกี่ยวกับผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี ข) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี และ ค) 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีสู่ความยั่งยืน 
  2) ด้านการด าเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะเขือ โดยมุ่งเน้นที่ ก) การศึกษาผลส าเร็จการด าเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะเขือ ข) การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะเขือ และ ค) แนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะเขือ 
 2.ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดพ้ืนที่วิจัย/สนามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

3.ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ(key informant) ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย ก) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ ข) ประธานสภา
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ ค) พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ ง) 
ประชาชนที่เป็นนักเรียนในโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จ) ผู้แทนเครือข่ายและองค์กรในภาคส่วนอ่ืนทั้งใน
และนอกพ้ืนที่รวมจ านวน 33 คน 

4.ขอบเขตระยะเวลำ ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 
15 พฤศจิกายน 2561 และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่วิจัย 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1)  ทราบเกี่ยวกับระดับผลส าเร็จและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ  และโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะเขือ 
 2)  ทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะเขือ  และการด าเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ 
 3) ทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการด าเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นสู่ความยั่งยืน 
 4)  ทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือในฐานะที่เป็นต้นแบบส าหรับองค์การที่มี
การบริหารจัดการที่ดี (best practice) จนได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี ๑ ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริการจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประเภททั่วไป กลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรนี้ (benchmarking) 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นศึกษาผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยการถอดบทเรียนซึ่งเป็นกระบวนการทบทวน สรุปเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ประมวลผลลัพธ์
เชื่อมโยงหลายมิติทั้งภายในและภายนอก สะท้อนสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง แสวงหาบทเรียนที่ดีที่สุด หรือ
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด(best practice) เพ่ือให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆ  ค่านิยมใหม่ๆ น าไปสู่การสร้างสรรค์ปฏิบัติการใหม่ๆ 
ที่ดีข้ึนในครั้งต่อไปซึ่งก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ คือ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ เครือข่ายและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์ (purposive sampling) มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญรวมจ านวน 33 คน 
          ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร (documentary study) 
โดยศึกษาทบทวนแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องถิ่น หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 2) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ ( field study) โดยการสังเกตและจดบันทึก การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่ม (group discussion and focus group) 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีและการด าเนินงานโครงการนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การ
วิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (inductive 
analysis) เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและโครงการ
นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ 

เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยถอดบทเรียน (Lesson 
learned) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการด าเนินงานดีเลิศมีเครื่องมือในการวิจัยคือ 1) แบบส ารวจและ
แบบบันทึก 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบสนทนากลุ่ม โดยที่แบบส ารวจและแบบบันทึกข้อมูลจะใช้
เพ่ือการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการที่ดีและด าเนินงานโครงการโรงเรี ยนผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ ส่วนแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก( in depth interview)  การ
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สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม(group discussion) เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบส ารวจและบันทึกเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารผลการบริหารและด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นจะลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. เครือข่ายและประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ  

กำรตรวจสอบข้อมูล การวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธี ในการ
ตรวจสอบสามเส้า(triangulation) ในด้านต่างๆ ได้แก่1) การตรวจสามเส้าด้านข้อมูล 2)การตรวจสามเส้าด้าน
ผู้วิจัยหรือผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy) 
จากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และในตอนท้ายจะท าการวิเคราะห์สรุปอุปนัย ( inductive 
analysis) เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและโครงการ
นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ 
กำรสรุปผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
 1. ผลส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร ส าหรับผลส าเร็จในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นเกิดจากการด าเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและการยึดถือกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และการกระจายอ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง 
การปรับปรุงภารกิจ การลดขั้นตอน และการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
และการให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ
ประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน สามารถสรุปผลส าเร็จในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ตามพันธกิจของ อบต.หนองมะเขือในด้านต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
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หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมเกณฑ์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นง 

กำรสรุปผลกำรวิจัย 

๑  (ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม  -ด าเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใสและยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงาน  
-มีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือซักซ้อมแนวปฏิบัติในการท างานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 -การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒  (การมีส่วนร่วมขอ งประชาชน 
เครือข่ายความร่วมมือและกระจาย
อ านาจให้ประชาชน 

-มีกการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 -จัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับ อปท.อ่ืน เพ่ือจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  

--มอบหมายให้ภาคประชาชนเป็นผู้ด าเนินก ารแทนในการบริการสาธารณะในบางด้านเพ่ือสร้างพลังอ านาจให้กับ
ประชาชน 

๓  (การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และ
การอ านวยความสะดวกให้ประชาชน 

-มีการปรับปรุงและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  
-อ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่  

-จัดให้มีพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นและมีระบบอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในหลากหลายช่องทาง  
๔  (การจัดการแบบมืออาชีพ  -เน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังโดยยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

-๒๔มีพัฒนารายได้ของตนเพ่ิมข้ึนร้อยละ   
-ยึดมั่นการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นตามระ บบคุณธรรม 

๕  (ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการประชาชน 

-ได้ด าเนินการโครงการส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด  
- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและแจ้งให้สภาท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบ  

-สามารถตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ไม่น  ้อยกว่าร้อยละ 80 
๖  (ความพึงพอใจของประชาชน  -๓ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการสาธารณสุข และด้านการบริ

การทางสังคมและสวัสดิการโยสถาบันการศึกษาภายนอก 
-การน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปใช้ปรับปรุง แก้ไข หรือต่อยอดการด าเนิน งานในปีงบประมาณ

ต่อไป 
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2) ปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยด้านตัวบุคคลได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. ที่มุ่งมั่นผลส าเร็จในการบริหารจัดการ 

อบต. พนักงาน อบต.มีปริมาณพอเหมาะกับงานและมีความรู้ความสามารถในการท างานสูง และภาคประชาชน
และเครือข่ายให้การสนับสนุนและร่วมมือในทุกๆ ครั้งที่มีการร้องขอจาก อบต.   

2) ปัจจัยด้านองค์การและระบบงาน อบต. มีการจัดองค์การที่มีโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับภารกิจ 
มีการบริหารงานบุคคลที่ยึดมั่นในหลักการบริหารของระบบคุณธรรม และยึดมั่นในระบบการด าเนินงานของทาง
ราชการ พร้อมกับการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและพ้ืนที่
ปฏิบัติการของ อบต. 

3) ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) ปัญหำด้ำนกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้ 
ก. อบต.ยังไม่สามารถที่จะด าเนินการตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ริเริ่มโดยภาค

ประชาชนได้อย่างที่ควรจะเป็น เช่น อาจต้องการให้จัดท าข้อบัญญัติต่างๆ เพ่ือแสวงหารายได้ในแนวทางใหม่ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ อบต. ได้กว้างขวางข้ึน  

ข.สภา อบต. ไม่ได้มีการตราข้อบัญญัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่ให้อ านาจด าเนินการแก่ 
อบต.ในหลายด้าน เช่น ไม่มีการตราข้อบัญญัติของ อบต.ให้จัดหารายได้เพ่ิมเติมจากภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษี
ที่ดินที่จัดเก็บอยู่แล้ว  

(2) ปัญหำด้ำนภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรประชุมประชำคมเพื่อ
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น อบต.ยังไม่สามารถจัดการให้ประชาชนเข้ามาร่วมประชุมประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนา 
อบต.ได้เกินกว่าร้อยละ 31 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อบต. โดยมิต้องใช้วิธีการบังคับหรือกะเกณฑ์ แต่ให้เป็นไป
ตามความสมัครใจ 

(3) ปัญหำกำรปรับลดทบทวนภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน อบต. หนองมะเขือยังไม่
สามารถปรับลด หรือทบทวนการด าเนินภารกิจให้บริการประชาชนโดยวิธีการจ้างเหมาภาคเอกชน และ/หรือว่าจ้าง 
อปท. อ่ืน หรือมอบหมายหน่วยงานรัฐด าเนินการบริการสาธารณะแทนอย่างที่ควรจะเป็น  

4) แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้การบริหารจัดการการด าเนินงานให้บริการสาธารณะ
กับประชาชนเต็มประสิทธิภาพ อบต. หนองมะเขืออาจใช้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ 

 (1) กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน โดยการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ของประชาชน และแนวทางและวิธีการในการเสนอข้อบัญญัติของ อบต.ที่ริเริ่มโดยฝ่าย
ประชาชน พร้อมกันนั้นควรจัดให้มีการอบรมสมาชิกสภา อบต. เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และ/หรือ
จัดอบรมให้แก่พนักงาน อบต.ให้มีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางเพ่ือการปฏิบัติงานการบริการประชาชนหรือเพ่ือ
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

 (2) แนวทำงกำรพัฒนำเกี่ยวกับภำคประชำชนและเครือข่ำย อบต. ควรรณรงค์ส่งเสริมและจูง
ใจให้ประชาชนมองเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. ด้วย
ความสมัครใจ 

(3)  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับลดทบทวนภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน  อบต. จะต้อง
ทบทวนการด าเนินการปรับลดทบทวนภารกิจในการให้บริการประชาชนเพ่ือเป็นการลดภาระในเรื่องงานบริการ
สาธารณะโดยการน าเรื่องเหล่านี้เข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหาร อบต.  
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5. โครงกำรนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลหนองมะเขือ  โครงการนวัตกรรมนี้เป็นโครงการที่ ริเริ่ม
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

6. วัตถุประสงค์  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน 6 ประการคือ 1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 2) 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 3) เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุ  4) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่า ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสังคม 6) เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ด ารงสืบทอดต่อไป 

7.สภำพทั่วไปของพื้นที่ ก่อนหน้าที่จะจัดท างบประมาณประจ าปี  2560 นั้น อบต. หนองมะเขือได้ท า
การส ารวจประชากรพบว่ามีประชากรที่มีอายุเกิน  60  ปีจ านวน  619  คน คิดเป็นร้อยละ  15.40  ของ
ประชากรในต าบลหนองมะเขือ  จากสภาพปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยมีผู้สูงอายุรุ่นแรก
เข้าร่วมกิจกรรมในนี้จ านวน 92 คน 

8.ประเด็นปัญหำ จากสถานการณ์ด้านประชากรในปัจจุบันของ อบต.หนองมะเขือที่พบว่าจ านวน
ประชากรวัยผู้สูงอายุในต าบลหนองมะเขือมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ อบต.ต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น  ครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุเองเมื่อมีอายุยืนยาวขึ้นก็ยิ่งต้อง
เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ รวมถึงมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังต่าง ๆ ความพิการหรือทุพพล อบต.หนองมะเขือจึงท าการยกระดับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเองซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า 
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

9. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำและปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ 
9.1 กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ ในเบื้องต้น อบต.ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขึ้น โดยเชิญ

วิทยากรจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  
๒๕๔๖  และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นน าตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้บริหาร พนักงานและผู้น าในหมู่บ้านเดินทาง
ไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สูงอายุและเมื่อได้กลับมาจึงริเริ่ม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2560  เป็นต้นมา  
ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

9.2 ปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ ในการด าเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองมะเขือที่
ประสบความส าเร็จเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1) ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.  โครงการนี้เกิดจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  พนักงาน ผู้น าในหมู่บ้านและตัวแทนผู้สูงอายุในต าบลหนองมะเขือรวมทั้งภาคีเครือข่าย
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าควรจัดท า
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  

2) พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองมะเขือ การด าเนินโครงการนี้ อบต. ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ พนักงานมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ(accountability) ในการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
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3) ภำคประชำชนและเครือข่ำย ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการยกมาตรฐานในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเกิดจากครอบครัวของผู้สูงอายุให้การสนับสนุน 
ชุมชนและหมู่บ้านช่วยกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นประกอบกับภาคีเครือข่ายทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ รวมทั้งบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน เช่นพระภิกษุเจ้าอาวาสวัด เนกขัมมาภิรมย์ 
คณะครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และก านันและผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองมะเขือต่าง
ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดียิ่ง  

10. ปัญหำและอุปสรรคของนวัตกรรม ปัญหาส าคัญที่ถือว่าเป็นภัยอุปสรรคและอาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุก็คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยในปีงบประมาณ 
2560 อบต. ได้ใช้งบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นวงเงิน
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินการให้บริการด้านอ่ืนๆ ของ อบต. อีกทั้งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็น
ค่าใช้จ่ายประจ า(fixed cost) ที่เกิดขึ้น หากมีการด าเนินโครงการต่อเนื่องแล้วจะเป็นภาระด้านงบประมาณของ 
อบต.ในระยะยาว การที่มีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานค่อนข้างสูง 

11.บทสรปุของควำมส ำเร็จและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 11.1 บทสรุปของควำมส ำเร็จ  ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะเขือปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้ 

1) ด้านสุขภาพกาย ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง  กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วย  ลดระยะเวลาการพ่ึงพาผู้อื่น  อายุยืน 
  2) ด้านจิตใจ  ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงา มีจิตใจกระชุมกระชวย  รู้สึ กสดชื่น ภาคภูมิใจและ
ตระหนักในคุณค่าในความสามารถของตนเอง และมีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
  3) ด้านสังคม  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย  รวมทั้งได้รับการยอมรับใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้เรียน 
  4) ด้านจิตปัญญา ผู้สูงอายุรู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและโลก ส่งผลให้  
สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
  5) ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพ
สร้างงาน  สร้างรายได้  ช่วยเหลือตนเองต่อไป 
    6) ทางด้านครอบครัวและชุมชนลดภาระการพ่ึงพิง  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจาก
การเจ็บป่วย  ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่เป็นภาระของครอบครัว  มีการ
ด าเนินชีวิตอย่างอิสระตามศักยภาพของแต่ละคนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามค า
กล่าวที่ว่า “สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้”   
 11.2 แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน การเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ อบต.
หนองมะเขือนั้นจะน าเอาปัญหาและอุปสรรคมาเสนอแนวทางแก้ไขได้แก่ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน และ ๒) ปัญหาเกี่ยวกับภาคประชาชนและเครือข่ายมาเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนส าหรับ อบต.หนองมะเขือ ดังนี้ 
  1) กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน  
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(๑) สามารถแก้ไขได้โดยการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ของประชาชน และแนวทาง
และวิธีการในการเสนอข้อบัญญัติของ อบต.ที่ริเริ่มโดยฝ่ายประชาชนในระหว่างการประชุมประชาคมเพ่ือร่วมกัน
คิด ร่วมกันพัฒนา อบต. 

 ในส่วนที่สภา อบต. ยังไม่ค่อยได้มีการตราข้อบัญญัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ต่าง ๆ นั้นควรจัดให้มีการ
อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และ/หรือจัดอบรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่นให้มี
ความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางเพ่ือการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริการประชาชน หรือเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้อง 
  2) แนวทำงกำรพัฒนำเกี่ยวกับภำคประชำชนและเครือข่ำย นั้น อบต. ควรรณรงค์ส่งเสริมและ
จูงใจให้ประชาชนมองเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. ด้วย
ความสมัครใจ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดท าแผน การเข้าร่วมด าเนินการตามแผน และร่วมการประเมินผล
แผนพัฒนาของ อบต. 

3) แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับลดทบทวนภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน  อบต. หนอง
มะเขือควรจะต้องทบทวนการด าเนินการทางด้านการปรับลดหรือทบทวนภารกิจในการให้บริการประชาชนโดย
วิธีการจ้างเหมาให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการแทนเพ่ือเป็นการลดภาระในเรื่องงบประมาณโดยการน าเรื่องนี้เข้า
หารือในที่ประชุมผู้บริหาร อบต. ที่ประชุม สภา อบต. การประชุมพนักงาน ตลอดจนประชุมประชาคมของ
ประชาชนเพ่ือระดมสมอง(brain storming) แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและแนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไป
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

12. กำรน ำไปต่อยอดและกำรเผยแพร่นวัตกรรม จากความส าเร็จในการด าเนินโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนดังนี้ 

ด้ำนสุขภำพกำย ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง  กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย  ลดระยะเวลา
การพ่ึงพาผู้อ่ืน  อายุยืน ด้ำนจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุมกระชวย  สดชื่น  รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนัก
ในคุณค่าความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง ด้ำนสังคม  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและ
คนต่างวัย  ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ด้ำนจิตปัญญำ  รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  
สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย ด้ำนเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ  สามารถ
น าไปประกอบอาชีพสร้างงาน  สร้างรายได้  ช่วยเหลือตนเองต่อไปและ ทำงด้ำนครอบครัวและชุมชน  ลดภาระ
การพ่ึงพิง  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจากการเจ็บป่วย  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ไม่เป็นภาระของครอบครัว  มีการด าเนินชีวิตอย่างอิสระเท่าที่จะเป็นได้  โดยอยู่บนพ้ืนฐานการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามค ากล่าวที่ว่า “ สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย  เข้าใจ  เข้าถึง  พึ่งได้” 
 ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้นนี้ได้กลายเป็นหน่วยงานที่มีการแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ดี(best practice) จนกระท่ังมี อปท. อ่ืนๆ ส่งคนมาดูงานเป็นจ านวนมากและได้กลายกลายเป็น
ต้นแบบที ่อปท.อืน่จะใช้วัดเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง(bench marking) ทางด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
สรุป 
 ผลการวิจัยพบว่าผลส าเร็จในการบริหารจัดการของ อบต.หนองมะเขืออยู่ในระดับดีมาก ซึ่งความส าเร็จ
ดังกล่าวเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การร่วมมือกันท างานระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน พนักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานสูง และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ  
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ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.หนองมะเขือสู่ความยั่งยืน
ประกอบด้วยการเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 –2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมการด าเนินงานโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และการให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายตลอดจนองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่ 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัย
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี และการด าเนินโครงการนวัตกรรมโดยคณะบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนและเครือข่าย และองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ดังกล่าวนี้ส่งผลให้การวิจัยประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการ
วิจัยได้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณองค์การทุกองค์การ และบุคคลทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือใน
ทุกๆ เรื่องจนท าให้การวิจัยเรื่องนี้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  โดยเฉพาะการใช้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือเป็นต้นแบบในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี (best practice) 
ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ประเภททั่วไป กลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบล สิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียนสามารถน าไปใช้ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรแห่งนี้(benchmarking) 
ท้ายที่สุดขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของหลายๆ ฝ่าย ในหลายๆ เรื่อง ที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในครั้งนี้ 
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ไทยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง โดยมีการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ือ
จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงรายอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ด้วยการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ดึงดูดความสนใจผู้เรียน และเน้นน าสื่อการเรียนรู้อ่ืนมาใช้ทดแทนหนังสือ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรที่
หลากหลายถึง 14 สาขา และทุกหลักสูตรผ่านการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในอนาคต โดยการประเมินผล
การศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก พบว่า การจัดการศึกษารูปแบบนี้ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสร้างผลสัมฤทธิ์ ใหม่ทาง
การศึกษา อีกท้ังยังได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสามารถจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาตาม    
พันธกิจขององค์กรได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามหลักความเป็นธรรมทางสังคมของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ABSTRACT 

 
 Sustainable development is the goal of economic and social development. Thailand 
brings sustainable development goals to be the trail for extensive local development. Education 
is a crucial tool to drive these goals. Chiang-Rai Provincial Administrative Organization School 
(CRPAO school) established for managing effective public service education in kindergarten, 
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primary school, and secondary school to children and youth in Chiang-Rai province. There 
are critically analyzed 14 majors in future labor demand. Results of self-assessment and quality 
assurance found that the new learning management affected learners' success learning 
in CRPAO school. The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public 
Organization) praised the CRPAO school as learning management good practice. CRPAO school 
completed the public service in education by its mission that follows all details of the fourth 
sustainable development goal and social equity concept of new public administration (NPA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Sustainable Development, Education Management, Thai Local Government, Chiang 
Rai Provincial Administrative Organization, Chiang Rai Provincial Administrative Organization 
School  
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บทน ำ 
ในอดีต ทุกประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับจ านวนประชากรที่

เพ่ิมข้ึนและเพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่ง แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล ทั้งยังเกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาขาดเทคโนโลยีที่จะใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษได้ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษจึงทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆ ในโลกต่างตระหนักถึงปัญหานี้และพยายามร่วมมือแก้ไข โดยจัดท าความตก
ลงและอนุสัญญาต่างๆ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาได้ประกาศปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda21) ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่
จะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา เพ่ือสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะท าให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุขต่อไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) โดยการศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือพั ฒนา
ประชากร และพัฒนาประเทศ (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ภารกิจในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจให้จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาตาม
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 289 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่ง
เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration: 
NPA) ที่ให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ความเป็นธรรมทาง
สังคม (Social Equity) ความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ (administrative responsibility 
for program Effectiveness) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Citizen Participation) และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือก (Citizen Choice) (Frederickson, H.G., 1980) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถที่จะร่วมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและประเทศ
ไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

 
เนื้อหำ 

1. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดย

เป้าหมายในการพัฒนาที่เพ่ิงสิ้นสุดไปก็คือ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งด าเนินการระหว่าง พ.ศ.2543-
2558 เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน (ส านักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย, 2558) โดยรายงานผลการพัฒนาระบุว่า ภาพรวมการด าเนินงานในหลายประเทศเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (United Nations, 2015) เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติจึง
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยมองการพัฒนาเป็นองค์รวม ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการพัฒนาแต่ละมิติให้เชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ถือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทั่วทั้งโลกรวมระยะเวลา 15 ปี เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2558-
2573 โดยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ทุกระดับ ประกอบไปด้วยเป้าหมาย 17 ประการ ได้แก่ 1) 
ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความ
เท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้ า 11) เมือง
และถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทาง
บก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2559) โดยเป้าหมายที่ 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียมเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดบริการสาธารณะด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2559) ระบุว่าเป้าหมายที่ 4 เป็น
การสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  1) สร้างหลักประกันว่าเด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนจะส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 2) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี พ.ศ.2573 
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เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ให้ประชากรชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึกษาทั้งทางด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ภายในปี พ.ศ. 2573 
4) เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมี
งานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573 5) ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้าง
หลักประกันว่าประชากรกลุ่มเปราะบางซึ่งประกอบด้วยเด็ก ผู้พิการ  และกลุ่มชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงการศึกษา
และการฝึกอาชีพทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมภายในปี พ.ศ.2573 6) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน และผู้ใหญ่
ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้ และค านวณได้ภายในปี พ.ศ.2573 7) สร้างหลักประกัน
ว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมไปถึงการศึกษาส าหรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม
แห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2573 โดยมีแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) สร้างและยกระดับอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการศึกษาส าหรับเด็ก ผู้พิการ 
และเพศสภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม และมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 2) ขยายจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
ที่พัฒนา น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ.2563 3) เพ่ิม
จ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศ
ก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ.
2573  
 
2. กำรจัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย: โรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพัฒนามาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยถือเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งแรกของภาคเหนือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)  

- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพยายามสร้างบรรยากา
ศการเรียนรู้ให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ด้วยการออกแบบโรงเรียนทั้งตัวอาคารและห้องเรียนให้มีสีสัน และท า
การตกแต่งให้น่าสนใจมีความหลากหลายในแต่ละห้อง อีกทั้งเมื่อพบว่าจ านวนหนังสือที่ผู้เรียนต้องอ่านมีมาก
เกินไป ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อจึงไม่อยากเรียนรู้ และไม่มีความสุขในการเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอน
โดยไม่ใช้หนังสือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยเน้นน าสื่ออ่ืนมาใช้ทดแทน ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครู 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ หนังสือนอกเวลา และสื่อการสอนออนไลน์ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนเปิดรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ห้องละไม่เกิน 35 คน ห้องเรียนกีฬารับผู้เรียนที่มีทักษะทางด้านฟุตบอลจ านวน 15 คนต่อห้อง ส่วนที่เหลือจะ
เป็นผู้เรียนกีฬาประเภทอ่ืน ระดับปฐมวัยเปิดรับห้องละไม่เกิน 15 คน เนื่องจากผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่า โดย
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเน้นสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ด้วยการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ให้
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ความส าคัญกับกระบวนการที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา นั่นคือ Teach 
Less-Learn More นอกจากนี้ ยังค านึงถึงผู้เรียนที่มีศักยภาพทางด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ โดยจัดให้มี “ห้องเด็ก
ผู้น า” ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.5 และมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง เพ่ือให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เรียน
ตามความสนใจและถนัด โดยร้อยละ 90 ของผู้เรียนห้องนี้มักสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงจัดให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อภาพ การจัดท า
รายการ หรือ Presentation เป็นต้น (เชียงรัฐ, 2561) 

- หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค านึงประโยชน์ของผู้เรียนทุก
คน ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและทางด้านอ่ืน จึงเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัด เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน อีกทั้งต้องการให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และเลือกเรียนในหลักสูตรที่เป็นพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพที่
ต้องการในอนาคต โดยไม่ได้ยึดเพียงการวัดและประเมินผลจากมาตรฐาน 8 สาระวิชาหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ทุกหลักสูตรเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทุกหลักสูตรได้รับการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนมีงานท า และไม่เกิดการสูญเปล่าในการลงทุนด้าน
การศึกษาของชาติ (เชียงรัฐ, 2561) หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร 14 สาขา ดังนี้ 1) หลักสูตร
พิเศษภาษาอังกฤษ เปิดสอนในระดับปฐมวัย หรือระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา 2) หลักสูตรปกติ เปิด
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 12 สาขา ดังนี้ ห้องเรียนเตรียมแพทย์-วิศวะ 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนผู้น าแห่ง
การพัฒนา ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก ห้องเรียนเตรียมคุรุ
ทายาท ห้องเรียนดนตรี ศิลปะ การแสดง ห้องเรียนการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ห้องเรียนเตรียม
พาณิชย์นาวี และ 3) หลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ม.ป.ป.) 

- ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้านวิชาการ ผู้เรียนจ านวนมากได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ
สาขาต่างๆ ในหลายการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลระดับประเทศทั้งรางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทย การประกวด
สุนทรพจน์ การประกวดละครภาษาจีน การประกวดสุนทรพจน์จีน ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ.2555 (ส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, 2557) ส่วนห้องเด็กผู้น า พบว่า ผู้เรียนสามารถ
ท าผลงานออกมาได้ดีมาก ทางด้านกีฬา มีผู้เรียนที่เป็นนักฟุตบอลได้เข้าร่วมเป็นนักฟุตบอลอาชีพของทีมในไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีกจ านวน 8 คน และมีผู้เรียนที่ติดทีมฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ และทีมฟุตบอลในระดับต่างๆ อีก 
49 คน มีนักกีฬาจักรยานได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ (เชียงรัฐ, 2561) รวมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 9 (ส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, 
2557) การประเมินผลการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบนี้ท าให้
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และ
สร้างผลสัมฤทธิ์ใหม่ทางการศึกษา (เชียงรัฐ, 2561) โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.2554-
2558) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2557) พบว่า การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีทุกระดับ โดยมีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในคุณภาพระดับดีมาก ระดับปฐมวัย  ด้านร่างกาย เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย น้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดี เล่นและออกก าลังกายได้ประมาณ 10 นาทีโดยไม่เหนื่อยง่าย มีสมรรถภาพทางกลไกที่ดี เคลื่อนไหวร่างกายได้
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อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือในการหยิบจับรับโยนได้ตามวัย มีสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังการใช้ห้องน้ าทุกครั้ง และสามารถแปรงฟันหลังอาหารได้ถูกวิธี ส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจนั้น 
เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีสุขภาพจิตที่ดี โดยเด็กสามารถบอกความต้องการของตนเอง บอกชื่อ 
เพศ และจ านวนสมาชิกในครอบครัวของตนได้ แสดงความยินดีเมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ รู้จักชมเชย
ผลงานของเพ่ือน ปฏิบัติกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ โดยไม่ล้มเลิกกลางคัน เล่นเองได้แต่อยู่ใกล้เพ่ือน และปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ครู และผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยโดยการยิ้ม พูดคุย หรือทักทายได้ตามวัย 
ทั้งนี้ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดี ส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี มีรูปร่างสมส่วน มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ไม่มีปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาต่างๆ ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการอย่างเด่นชัด ทั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรี
สากล แดนเซอร์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ประยุกต์ ด้านกีฬา ผู้เรียนมีผลงานชนะเลิศทั้ง
ระดับประเทศ ระดับภาคในกีฬาฟุตบอล แฮนด์บอล และเปตอง รวมทั้งกรีฑา ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ สุภาพอ่อนน้อมต่อครูและผู้ปกครอง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมาก มีความรับผิดชอบ รักษาอาคารสถานที่
และสิ่งของส่วนรวม มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถท างานเป็นทีมได้ รวมทั้งปรับตัว
เข้ากับชุมชนได้ และอาศัยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยประสบความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์
สอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา “วิชาการเด่น เป็นเลิศภาษา น ากีฬาสู่สากล พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
สมบูรณ์” มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น คือ ให้โอกาส เพ่ิมคุณภาพ เพ่ืออนาคตที่ดีกว่า 1 โรงเรียน 3 หลักสูตร 4 ช่วง
ชั้น ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ และกลายเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ผู้ปกครองน าบุตรหลาน
มาสมัครเข้าเรียนเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับดีเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยี อีกทั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศก็สามารถพัฒนาขึ้นได้ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาการสอน
คิดในสถานศึกษา  

- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี สถาบันการศึกษาจ านวนมากต้องการศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีหลายประการ ดังนี้  1) Thinking School 
โครงข่ายความร่วมมือพัฒนาการสอนคิดในสถานศึกษาจาก King’s School ประเทศนิวซีแลนด์ และจัดตั้งศูนย์
พัฒนาการสอนคิดซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาเพ่ืออบรมและพัฒนาครู 2) Braincloud โครงข่ายความร่วมมือการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยร่วมมือกับโรงเรียนทิวไผ่งาม และ
โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 23 แห่ง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ระบบการ
เรียนออนไลน์เชื่อมต่อกันในสถานศึกษาเครือข่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดาให้ค าปรึกษาแนะน า 3) 
TK Park โครงการความร่วมมือมุ่งสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด 
และการแสวงหาความรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดของเด็กและเยาวชนไทยของ TK Park อุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
สู่ห้องสมุดโรงเรียนและสถานศึกษาในเครือข่ายให้เข้าถึงโอกาสและแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต น าสมัย และเรียนรู้อย่างมี
พลวัต และ 4) Youth League โครงการความร่วมมือการยกระดับขีดความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ของ 6 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สเปน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และบราซิล (ส านักงานรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา, 2557)  
3. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยกับกำรศึกษำที่เท่ำเทียม 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ใน
ตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทยีม  

ประเด็นที่ต้องด ำเนินกำรส ำหรับ  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำย

ที่ 4 

กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

ผลกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง 

1 . สร้างหลักประกันว่าเด็กทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิงทุกคนจะส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา *ที่มีคุณภาพ**อย่าง

เ ท่ า เ ที ย ม* * *แ ล ะ ไ ม่ เ สี ย
ค่ า ใช้จ่ าย****  โดยก่อให้ เกิด

ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิผล*** **ภายในปี พ.ศ .
2573 

เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทั้งเด็กผู้ชายและ
ผู้หญิงทุกคนได้เข้าเรียนอย่างเสมอหน้า
กัน  ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ****น าระบบ

สอนแบบการจัดการเรียนการ Block 
Course ม า ใ ช้ เ พ่ื อ ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ย น ใ น
หลักสูตรอัจฉริยภาพทางกีฬาที่มักต้อง
ขาดเรียนไปแข่งกีฬาสามารถส า เร็ จ
การศึกษาได้  *ทางโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวมในระดับ
ดี  **และประสิทธิผลของการจัดการเรียน

เรียนเป็นศูนย์กลางมีการสอนที่ เน้นผู้
คุณภาพระดับดีมาก) *****ส านักงาน

รับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ,
ม.ป.ป(  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายด าเนินการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการส าหรับการพัฒนาที่
ยั่ งยืนตามเป้าหมายที่  4 ทุก
ประการ 
 

2 . สร้างหลักประกันว่าเด็กชาย
และเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา  การดูแล  และการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย *
ที่มีคุณภาพ** ภายในปี พ .ศ .
2573 เ พ่ือให้ เด็ก เหล่ านั้นมี

ความพร้อมส าหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา*** 

เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนทั้งเด็กผู้ชายและ
เด็กผู้หญิงทุกคนได้ เข้า เรียนในระดับ
ปฐมวัยอย่างเสมอหน้ากัน  *โดยจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมี

คุณภาพโดยรวมในระดับดี **อีกทั้งเด็กมี
พัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ รวมทั้งมีความพร้อมในการศึกษาต่อ
ในระดับขั้นต่อไปดี ) ***ส านักงานรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ,ม.ป.ป(.  

จากการด าเนินการของโรงเรียน
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด
เชียงรายท าให้เห็นได้ว่าเป็นไป
ตามสิ่งที่ต้องด าเนินการส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมาย
ที่ 4 ครบถ้วนทุกประการ จึงมี
ความสอดคล้องในทุกประเด็น 
 

3 . ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง*
ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า เ ท ค นิ ค 
อาชีวศึกษา** อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถ
จ่ายได้ ***และมีคุณภาพ****  
ภายในปี 2573 

จัดการเรียนการสอนห้องเรียนความเป็น
เลิศด้านธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคีร่วมกับเครือบริษัทซีพี 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งชายและหญิง
สามารถเข้าเรียนได้อย่างเสมอภาคกัน *

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย***ทั้งนี้ เรียนภาคทฤษฎี

เนื่ องจากโรง เรี ยนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัด
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐานจนถึ ง
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  โ ด ย มี
หลักสูตรที่ เข้าข่ายการศึกษา
อาชีวศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว 
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ประเด็นที่ต้องด ำเนินกำรส ำหรับ  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำย

ที่ 4 

กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

ผลกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง 

และภาคปฏิบัติสลับกันอย่างละ 3 เดือน 
6.และได้รับวุฒิการศึกษาทั้ ง  ม และ

ประกาศนี ยบั ตรวิ ชา ชีพ  )ปวช  ** ( .
)โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจั งหวัด

เชียงราย ,ม.ป.ป (.ซึ่งถือเป็นการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาประเภทหนึ่งโดย
มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ

ดี) ****ส านักงานรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ,ม.ป.ป (.  

ท าให้การด าเนินการในด้านนี้มี
ความสอดคล้องในส่วนของ
การศึกษาอาชีวศึกษาเท่านั้น 
 

4 . เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่
ที่มีทักษะที่จ า เป็น  ทักษะทาง
เทคนิคและทักษะอาชีพส าหรับ
การจ้างงาน การมีงานที่ดีรวมถึง
การเป็นผู้ประกอบการ  *ภายใน

ปี พ.ศ.  2573 

จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
หลากหลายดังได้แสดงรายละเอียดไว้
ข้ างต้น ซึ่ งทุกหลักสูตรล้ วนผ่ านการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน อีกทั้งในการจัดการ
เรียนการสอนนั้น จะค านึงถึงความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของแต่ละอาชีพ โดยจัดให้
มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ และมีการ
ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความช านาญ สามารถไป
ปฏิบัติงานจริงได้ ) *เชียงรัฐ ,2561(  

ส า ห รั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ประเด็นนี้ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นเยาวชนทุกประการ 
 

5 . ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศ
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า *แ ล ะ ส ร้ า ง
หลักประกันว่ากลุ่มเปราะบางซึ่ง
ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ และกลุ่มชาติ
พันธุ์สามารถเข้าถึงการศึกษา 
และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่าง
เท่าเทียม **ภายในปี พ.ศ .2573  

ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ เด็กทุกคน
รวมถึงเด็กชาติพันธุ์ **ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

เชียงรายทั้งเพศชายและเพศหญิง*ที่มี
ความประสงค์จะเข้าเรียนสามารถสมัคร

ท่ า เทียมกันในทุกเข้ า เ รี ยนได้อย่ า ง เ
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ยกเว้นหลักสูตรอัจฉริยะภาพทางด้าน
กีฬา ที่จะต้องมีผลงานระดับภาคหรือ
ร ะดั บป ร ะ เ ท ศป ร ะก อบ ก า ร ส มั ค ร 

)โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
เชียงราย ,ม.ป.ป(.  

จากข้อมูลการด าเนินการจะ
เห็นว่าสอดคล้องกับที่องค์การ
สหประชาชาติได้ให้แนวทางไว้ 
 

6 . สร้างหลักประกันว่าเยาวชน
ทุกคน และผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่าน

“โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายประสบความส าเร็จในการพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นไปตามปรัชญา “วิชาการ

จากผลการประ เมิ นพอจะ
อ นุ ม า น ไ ด้ ว่ า ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการอ่านออก
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ประเด็นที่ต้องด ำเนินกำรส ำหรับ  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำย

ที่ 4 

กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

ผลกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง 

ออกเขียนได้  *และค านวณได้**  
ภายในปี พ .ศ . 2573 

เด่น เป็นเลิศด้านภาษา น ากีฬาสู่สากล 
พัฒนาความเป็นมนุษย์ ให้สมบูรณ์ ””

)ส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ,2557 (  

เขียนได้  และค านวณได้การ
ด าเนินการจึงมีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นนี้
ในส่วนของเยาวชน 

7 . สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุก
คนได้ รั บความรู้ และทั กษะที่
จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษา
ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน* สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง
ความสงบสุขและไม่ ใช้ความ
รุนแรง  การเป็นพลเมืองของ
โลก** และความนิยมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมี
ส่วนร่วมกับวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ***ภายในปี  2573 

ผลการประเมินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
เชียงราย ระบุว่า ผู้เรียนรู้จักดูแลตัวเองให้
ปลอดภัยไม่มีปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมาต่างๆ  *ผู้ เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลงานทางด้านศิลปะ 

นทนาการอย่างดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นั
เด่นชัด ทั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล 
แดนเซอร์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทย 
และนาฏศิลป์ประยุกต์  ***ผู้เรียนเป็นลูกที่
ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และ

อนน้อมต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ สุภาพอ่
ครูและผู้ปกครอง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

มาก **มีความรับผิดชอบ รั กษาอาคาร
สถานที่และสิ่งของส่วนรวม มีความใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สามารถท างานเป็นทีมได้ รวมทั้งปรับตัว
เข้ากับชุมชนได้ และอาศัยอยู่ในชุมชนได้
อย่ างมีความสุข )  *บรองส านักงานรั
คุณภ าพและมา ต ร ฐ า นก า ร ศึ ก ษ า ,
2557 (  

ดังรายละเอียดผลการประเมิน
ของส านักงานรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาท าให้
ทราบว่าการด าเนินการของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ด าเนินการส าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 4 อย่าง

ถ้วนครบ  
 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ในภาพรวมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาตาม    
พันธกิจองค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมได้ทุกประเด็นอย่าง
มีประสิทธิผล 

สรุป 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ือจัดบริการ

สาธารณะด้านการศึกษาโดยค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมในทุกประเด็นที่องค์การสหประชาชาติให้แนวทางเอาไว้ 
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อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายควรส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของครูที่ เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning 
Community: PLC) ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาครู ผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นไปอย่างยั่งยืน (Wiangkham, L. and 
Jiawiwatkul, U.,  2017) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาควรน าแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาตาม
หลักความเป็นธรรมทางสังคมไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น ย่อมจะช่วยพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาท่ีมุ่งสร้างความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากยิ่งข้ึน  
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กำรวิจัยถอดบทเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริกำรจัดกำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  

: กรณีศึกษำ เทศบำลนครภูเก็ต 
 

รองศาสตราจารย์ปภาวดี  มนตรีวัต อาจารสุนันทา โปตะวณิช 
                                                                    
                                                                 บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ๑)  ศึกษาผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต   
๒)  ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต  ๓)  หาแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ตสู่ความยั่งยืน   
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรได้แก่ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับกลาง 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน รม 53 คน  เครื่องมือในการวิจัยคือแบบส ารวจและแบบบันทึก 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑) ผลส าเร็จในการบริหารจัดกาที่ด ี (๑) ด้านการบริหารจัดการ  เทศบาล
นครภูเก็ตประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการท่ดีในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสและยึดถือกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง/ลดขั้นตอนการบริการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  การบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  (๒) ด้าน
นวัตกรรม  สามารถด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน   ๒)   ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดี   (๑) 
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยส าคัญได้แก่  ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ  การท างานที่ให้ความส าคัญ
กับประสิทธิผล  การให้บริการเชิงรุก  การใช้วิธีบริหารโดยให้อิสระและให้บุคลากรมีส่วนร่วม  การให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร  การท าตัวเป็นตัวอย่างของผู้บริหาร   การเปิดโอกาสให้ประชาชน/เครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วม  รวมทั้งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน   (๒) ด้านนวัตกรรมได้แก่  ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ความสอดคล้องกับบริบท การยอมรับของชุมชน และการบริหารงานอย่างเป็นระยบบ   ๓) แนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ตสู่ความยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการที่ส าคัญได้แก่ควรน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชนมากขึ้น  เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน    พัฒนาคนให้มีจิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความทันสมัยและตื่นตัวอยู่เสมอเพ่ือให้ทันปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  นอกจากนั้น ควรบูรณาการการท างานร่วมกับภาครัฐ/เอกชน   และท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือสร้างคนสร้างเมือง ส่วนด้านนวัตกรรม ได้แก่ ควรมีการคิดพัฒนาการศูนย์อย่างเป็นระบบครบ
วงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  จัดท าคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ  และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ใกล้เคียง จัดให้
มีทริปท่องเที่ยว  และดูแลให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ   
 
ค ำส ำคัญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดั เทศบาลนครภูเก็ต 
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Abstract 
 
This research aimed to 1) study the success of Good Governance   administration of  Phuket City  

Municipality 2) study  the success factors of Good Governance  administration of Phuket City  Municipality 3) 
find out the appropriate developing  approaches to enhance Good Governance administration of  Phuket City  
Municipality towards  sustainability. 

This was a quality research. Population consisted of top and middle executives, involved staff, and 
representatives of civil sector, totally 53. Instruments employed were observation and recording together with 
structured interview forms. Analytical tools included typology and taxonomy, content analysis, and inductive 
analysis. 

Research result revealed the followings  1) the success of Good Governance administration of  Phuket 
City  Municipality : (1) on administration : the  successes were in many aspects particularly in  transparency and 
administering according to laws involved, , improving/streamlining service delivery steps, together with 
employing several approaches to facilitate service delivery, professionally managing and efficiently utilizing own  
resources, and evaluating citizen  satisfaction on municipality performance  (2) on innovation aspect: the  
municipality could successfully operate project on the development of knowledge center on integrated local 
travel in alignment with local context and community needs 2)  the success factors of Good Governance 
administration of  Phuket City  Municipality : (1) on administration: success factors were: the strength of 
organization culture, the emphasis on effective performance, active style of administering,  provision of 
autonomy and participative opportunity to personnel, putting the emphasis in personnel development, 
executives’ acting as role models, provision of participating opportunity to people/local networks,  and the 
confidence and faith of the locals  (2) on innovation aspect: success factors included cooperation of all sectors, 
alignment to the context, community acceptance, and systematic management  3) the appropriate developing 
approaches were: the employment of  modern technology to facilitate service delivery, the increase of 
complaint channel,  the emphasis on  training  personnel to perform with high consciousness, encouraging staff 
to continuously keep oneself update and alert to respond to the people problems and needs,  integrating  with 
public and private sectors on municipality tasks,  together with  cooperating with other local governments to 
build man and city, on innovation aspect: there should be a systematic knowledge-center development from 
upstream to downstream,  manual or brochure on knowledge center and other travel destination nearby should  
be published, travel package  should be provided,  together with the provision of career development  to the 
locals in the area.  
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นโยบายของ ก.ก.ถ. ที่ก าหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เริ่มมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับชาติที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและ
ประกาศยกย่องผลส าเร็จในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้มีการจัดแบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภทหลัก คือ 
ประเภทโดดเด่นกับประเภททั่วไป โดยแต่ละประเภทมีการจ าแนกอีกประเภทละ ๓ กลุ่มย่อย คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล และในปี ๒๕๖๑ นี้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลทั้งสิ้น ๒๘๒ แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและได้รับการจัดสรรเงินรางวัลจ านวน ๗๙ แห่ง  

ในจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดสรรเงินรางวัลจ านวน ๗๙ 
แห่งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ และรางวัลที่ ๓ ของแต่ละประเภทจ านวน ๑๘ 
แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลการบริหาร
จัดการที่ดีเลิศและมีโครงการนวัตกรรที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลส าเร็จ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอ่ืนได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 เทศบาลนครภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวีลที่ ๑ ประเภททั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ การศึกษาวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี และโครงการนวัตกรรมในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ของ
เทศบาลยครภูเก็ต   เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป 
วัตถุประสงค ์

๑)  เพ่ือศึกษาผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต 
๒)  เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต 
๓)  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ตสู่ความยั่งยืน 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องประกอบด้วย  
๑. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปกครองท้องถิ่น  การบริหารท้องถิ่นในประเทศประชาธิปไตยมี

แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ การปกครองตนเองของท้องถิ่น (local self government) ซึ่งหมายถึง การที่ชุมชน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจที่จะตัดสินใจ ก าหนด
นโยบาย และด าเนินการบริหารท้องถิ่นของตนได้อย่างเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนการ
ปกครองท้องถิ่นว่า หมายถึง การที่ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนใน
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ท้องถิ่น มีอ านาจที่จะตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และด าเนินการบริหารท้องถิ่นของตนได้อย่างเป็ นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ ๒๕๕๔: ๑-๓)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองตนเองของประชาชนในระดับฐานล่างที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด เป็นศูนย์รวมของการปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย  บริหาร 
และด าเนินกิจการต่างๆของท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะที่
สนองความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของประชาชน   การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย  
การจัดสวัสดิการสังคมและการประชาสงเคราะห์  การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอ านวยความสะดวก
และบริการประชาชน  การพัฒนาท้องถิ่น  (รสคนธ์ รัตเสริมพงศ์ และนราธิป ศรีราม ๒๕๕๖ : ๑๙-๒๐) 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นมีหลักการ 12
ประการ  (นราธิป  ศรีราม ๒๕๕๔: ๑-๒๔ - ๑-๒๖) ได้แก่ หลักประโยชน์สาธารณะ การตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ความสามารถของท้องถิ่น  ความเสมอภาค  ความต่อเนื่อง นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า 
 การบริการสาธารณะโดยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) โดยประยุกต์วิธีการในการบริหารธุรกิจที่ให้
ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นล าดับแรกในการบริการมาใช้ แนวทางหรือกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการบริการ
สาธารณะโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยสรุปได้แก่การปรึกษาหารือกับประชาชน  การให้ประชาชนบริการ
สาธารณะตามสิทธิของตนโดยเท่าเทียม การปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมีมารยาทด้วยความเอาใจใส่ การให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการสาธารณะตามสิทธิของตน  การมีความเปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนควร
ได้รับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การรวมถึงค่าใช้จ่าย และผู้ทีรับผิดชอบการบริการด้านต่างๆ และมีการแก้ไข  
หากไม่สามารถท าตามมาตรฐานการบริการได้ ประชาชนควรได้รับการขอโทษพร้อมทั้งค าอธิบาย และความพร้อม
ที่จะแก้ไขอย่างรวดเร็ว และเมื่อมีการร้องเรียน ก็ควรได้รับการตอบสนองด้วยความเข้าใจและเห็นใจ (ปภาวดี 
มนตรีวัต ๒๕๕๔: ๑๑-๒๒ – ๑๑-๒๕) 
           ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะด้ ว ย แ น ว ท า ง  Outside In (สั น ติ  โ ย น ก พั น ธ์  ช น า ยุ ส  ติ น า รั ก ษ์ . 
http://chanayus.blogspot.com/2010/09/inside-out-outside-in.html)  หมายถึง การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ และตอบสนองความต้องการ เป็นการเริ่มต้นจากมุมมองว่า 
แท้ท่ีจริงแล้วผู้รับบริการหรือประชาชนอะไร แล้วน าเรื่องเหล่านั้นมาพิจารณาเพ่ือปรับแต่งการท างานขององค์กรที่
สะท้อนผ่านบริการที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ  
 ๓. หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  หลังจากการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการ
น าหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) มาเป็นหลักการส าคัญในการ
พัฒนาการบริหารราชการไทย โดยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ นั้นประกอบด้วย หลักการ ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
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 การน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาการบริหารราชการไทย  ก็เพ่ือให้การ
บริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ๗ ประการ คือ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยในการ
ด าเนินการแต่ละเป้าหมายมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ (สรุปความจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) 

๔. กำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๑  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพันธกิจหลักประการหนึ่ง
คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอ านาจของประเทศ และจาก
นโยบายของ ก.ก.ถ. ที่ก าหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เริ่มมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ 

รางวัลการบริหารจัดการที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 ประเภทได้แก่ประเภทโดดเด่นและ
ประเภททั่วไป  โดยประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
(ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment: LPA) ประจ าปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมทุกด้าน   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ส่วนประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัล
หรือโล่รางวัล) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ โดย
จะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment: LPA) ประจ าปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐    การประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป ใช้เกณฑ์และสัดส่วนคะแนนที่ต่างกัน 

๕. เทศบำล   เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการ
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบ ประชาธิปไตย   เกิดขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) และ
ได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖ ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด ขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  ในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจ านวนประมาณสองพันแห่ง 

เทศบาลนครภูเก็ต  เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลเมืองภูเก็ต ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง โดย พระ
ราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พุทธศักราช ๒๔๗๘ เรียกว่า "เทศบำลเมืองภูเก็ต" เมื่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘ และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗   เขตการ
ปกครองของเทศบาลนครภูเก็ตประกอบด้วยด้วย ๒ ต าบล ๒๒ ชุมชน  ผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
ที่ ๑ ประเภททั่วไปในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย                                                                                          
                                                                                                                    
                                                           
                                 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๑ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ คณะผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายและประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์ (purposive sampling) โดยมีกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม คือ
ผู้บริหารระดับสูง (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล)  ๕  คน ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้าส่วน)  
๘  คน บุคลากร ๒๑ คน ประชาชน ๗ คน เครือข่าย (โครงการนวัตกรรม) จ านวน  ๑๒  คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น ๕๓   คน  
 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบส ารวจและแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบบส ารวจและ
แบบบันทึกจะใช้เพ่ือการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับผลการบริหารและด าเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนแบบ
สัมภาษณ์ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนา  

เกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
(ประเภทท่ัวไป) 

๑) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม 

๒) การมีส่วนร่วมขอประชาชน เครือข่ายความ
ร่วมมือ และการกระจายอ านาจให้ชุมชน 

๓) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๔) การจัดการแบบมืออาชีพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำร

บริหำรจัดกำรที่ดี ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
เกณฑ์กำรประเมินนวัตกรรม (ประเภทท่ัวไป) 

๑) ความครบถ้วนของข้อมูล 

๒) ความสอดคล้องกับปัญหา 

๓) การสร้างความร่วมมือ 

๔) ผลผลิตของนวัตกรรม 

๕) ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๑๖ 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มด้วยการใช้แบบส ารวจและบันทึกเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
ผลการบริหารและด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy) จากนั้นท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (inductive analysis) เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย
แห่งความส าเร็จ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและโครงการนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
ผลกำรวิจัย 
 ๑. ผลส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 ๑.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  เทศบาลนครภูเก็ตมีผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในหลายด้าน 
ได้แก่  ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรยึดถือกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำน  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีตัวแทนภาคประชาชนมามีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูแลให้ปลอดปัญหาจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ไม่มีการชี้มูลความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง   นอกจากนั้น ยังจัดให้สมาชิกสภาและบุคลากร
รับการอบรมพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 ด้ำนกำรปรับปรุงภำรกิจ กำรลดขั้นตอน และอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน สามารถปรับลด
ขั้นตอนกระบวนงานบริการพ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงวัน จาก ๗ ขั้นตอน เหลือ ๔  ขั้นตอน ลดระยะเวลาจาก  
๑ สัปดาห์เหลือเพียง ๒  วัน  มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการจัดระบบช าระภาษีออนไลน์ และ    
จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่รับช าระภาษี  จัดให้มีช่องทางด่วนส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุ ที่มารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร และยื่นบัตรตรวจรักษาพยาบาล  และยังจัดให้มีสายด่วน และแอปไลน์ เป็นช่องทางให้ประชาชน
แจ้งขอรับบริการจาก อปท ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพและควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร  มีความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการพอสมควร โดยด้านการบริหารเงิน มีระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจ าปีสูงถึง
ร้อยละ ๖๑  มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างท าเป็น
รายงาน   ส่วนด้านบริหารคน สามารถจัดให้บุคลากรทุกคนรับการอบรมพัฒนา หรือบุคลากรร้อยละร้อยได้รับการ
อบรมพัฒนา ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เครือข่ำยควำมร่วมมือ และกำรกระจำยอ ำนำจให้ชุมชนจัดกำร
ตนเอง มีการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
โภชนาการสมวัยอาหารปลอดภัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  รวมทั้งมีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนในการ
จัดบริการสาธารณะ โดยการจัดท าบัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชัดเจน   ด้ำนควำมพึงพอใจของประชำชน 
มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการประเมิน และประเมินภารกิจตามมติคณะกรรมการ นอกจากนั้น ยัง
ดูแลให้มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาล 

อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาด้ำนประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะด้านการด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือให้น าแผนประจ าปีไปปฏิบัติได้ในปริมาณที่มากขึ้น 
 ๑.๒ ด้ำนนวัตกรรม    ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านบางเหนียว โครงการศูนย์การเรียนรู้เป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สืบเนื่องจากการที่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และพ้ืนที่ที่จัดตั้งศูนย์ก็
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เป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานน่าสนใจ  การด าเนินโครงการมีเครือข่ายจ านวนมากถึง ๑๖ เครือข่าย ทั้ง
เครือข่ายที่เป็นแหล่งงบประมาณ และเครือข่ายที่เป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งช่วยให้ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมีความน่าสนใจและได้มาตรฐาน  นอกเหนือจาก
การได้รับความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน  และในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านขนมหวานและอาหารพื้นถิ่น 

๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
   ๒.๑  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้  

1) ควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กำร  โดยเฉพาะการก าหนดค่านิยมองค์การ และยึดถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ “PHUKRT” หรือ Professional  มืออาชีพ  Honest ซื่อสัตย์  Union ปรองดอง  
Knowledge ความรู้ Excellence ความเป็นเลิศ และ Transparency ความโปร่งใส 

๒)  กำรมีวิธีกำรท ำงำนที่ให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิผล  ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม การ
ท าให้ถูกต้องตั้งแต่แรก การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลงานเพ่ือการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ    

๓)  กำรให้บริกำรเชิงรุก  จัดบริการสาธารณะในเชิงรุก โดยมีแนวปฏิบัติ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
(Citizen-centered)   ด้วยแนวปฏิบัติ “เทศบาลพบประชาชน” โดยการลงพื้นที่เดือนละ ๒ ครั้ง  ท าให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความเป็นจริง 

๔)  กำรบริหำรโดยให้อิสระและให้บุคลำกรมีส่วนร่วม  มีการให้อิสระแก่บุคลากรที่จะคิดและ
ตัดสินใจในงานของตน รวมทั้งการคิดเพ่ือพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จมากข้ึน นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้
บุคลากรคิดในสิ่งใหม่ที่ต่างจากเดิม  ใช้แนวคิดการท างานร่วมกันในลักษณะของ “เพ่ือนร่วมงาน” มากกว่า
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   

๕)   กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร   โดยถือเป็นนโยบายว่า บุคลากรทุกคนต้องได้รับ
การอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจึงดูแลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยจัดหลักสูตรต่างๆ ที่
เหมาะสม และให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมโดยวิทยากรภายนอกที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ 

๖)  กำรท ำตัวเป็นตัวอย่ำงของผู้บริหำร   ผู้บริหารยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  และสานต่อ
วัฒนธรรมการท างานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต จากอดีตสู่ปัจจุบัน  เป็นผู้บริหารที่ “ไม่หากิน” กับเทศบาล ดังไม่
เคยปรากฎว่ามีผู้บริหารคนใดประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง  นอกจากนั้นในทุกกิจกรรม ล้วนเป็นการบริหารเพื่อ 
“ประโยชน์ส่วนรวม”  เป็นผู้บริหารที่ให้เกียรติบุคลากร เอาใจใส่ดูแล  พร้อมรับฟัง  เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร 
(Role Model)  ที่บุคลากรสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

๗)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชน/เครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม  โดยเป็นการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับประโชน์ และร่วมประเมินผล  โดยในกิจกรรมต่างๆ ของการบริการสาธารณะ ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน และยังมีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ  

๘) ควำมเชื่อม่ันและศรัทธำของประชำชน  ประชาชนในพ้ืนที่มีความเชื่อมั่น มีศรัทธาในการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาลนครภูเก็ต  เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีที่เป็นเสมือนพลังผลักดันให้บุคลากรมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความแข็งขัน  และอย่างมีขวัญก าลังใจ   

๒.๒  ด้ำนนวัตกรรม ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้ 
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           ๑)  ควำมสอดคล้องกับบริบทและตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน  ชุมชนบ้านบางเหนียว
เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน พ้ืนที่ชุมชนเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพของผู้คนทั้งในภายใน
และภายนอกท้องถิ่น   ผู้คนมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย มีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะที่สืบทอดมานับร้อยปี     

       ๒)  ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน   โดยมีตัวทนของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๖ เครือข่าย 

       ๓)  กำรยอมรับของชุมชน  สมาชิกชุมชนให้การยอมรับเพราะเข้าใจในเหตุผลความจ าเป็นของ
โครงการ  ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ทั้งต่อตัวบุคคล ต่อชุมชน และต่อสังคมโดยรวม  

            ๔)  กำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมีระบบ  การบริหารโครงการมีการจัดโครงสร้างอย่างชัดเจน ใช้
หลักการท างานเป็นทีม และมีการแบ่งงานกันท าอย่างเป็นระบบ 

๓. แนวทำงพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดีสู่ควำมย่ังยืน 
๓.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  ๑) กำรพัฒนำด้ำนงำน  การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน อ านวยความสะดวก  โดย พิจารณา
ทบทวนกระบวนงานต่างๆ เพ่ือลบจุดอ่อน  และน าเทคโนโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ผนวกเทคโนโลยีเข้ากับการท างาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงาน การให้บริการประชาชน  เพ่ือให้ทันสมัย รวดเร็วทันการณ์ เพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียน  ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและแอกชนในลักษณะบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน  
ด้านความโปร่งใสควรจัดท าคู่มือมาตรการป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการ
ท างานอย่างโปร่งใส  ด้านการมีส่วนร่วมควรส่งเสริมให้ประชาชนริเริ่มการเสนอเทศบัญญัติ   ด้านความเป็นมือ
อาชีพ  ควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมขจัดสิ่งปฏิกูล อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่ประชาชน ทบทวน/ยุบ
อัตราบุคลากรที่ไม่มีคนครอง/เกินความจ าเป็น  และกระชับโครงสร้างองค์การ นอกจากนั้นควรให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีให้ได้มากข้ึน 

           ๒) กำรพัฒนำด้ำนคน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหางานของตนเอง  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความทันสมัยและตื่นตัวอยู่เสมอเพ่ือให้ทันปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เตรียมคนให้
เหมาะกับพ้ืนที่ที่เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ส่งเสริมให้บุคลากรท้าทายตนเอง  ปรับปรุงตัวเองและ
งานที่รับผิดชอบ ท าให้ดีกว่าที่คาดหมาย 

 ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม  ควรมีแกนน าท าหน้าที่ขับเคลื่อน โดยควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีศักยภาพ มีจิตอาสา 
รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารคน  สามารถสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ  ที่ส าค ญไปกว่านั้น แกนน า
ควรเป็นคนในพ้ืนที่ มีความเข้าใจในวิถีชุมชน และเป็นคนที่สมาชิกชุมชนมีความศรัทธา  นอกจากนั้นควรมีการคิด
พัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยเป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  และมีการทดสอบในทุกขั้นตอน 
รวมทั้งควรจัดท าคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ  และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ใกล้เคียงในเขตเทศบาล  จัดให้มีทริป 
(แพ็คเกจ) ท่องเที่ยว  โดยรถรางชมเมือง ยิ่งไปกว่านั้นควรขยายเครือข่ายเพ่ือเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและเพ่ือ
ความเติบโตและคงอยู่ของศูนย์ฯ ดูแลให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เช่น การจ าหน่ายอาหาร
พ้ืนเมือง หรือผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น  และจัดให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับการพัฒนาที่สอดคล้องกับการขยายงาน 
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อภิปรำยผล 
        ๑.  ผลส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลนครภูเก็ต 

๑.๑ ผลส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  พบว่า เทศบาลนครภูเก็ตสามารถบริหารจัดการได้อย่างโป่งใสและ
ยึดถือกฎหมายในการปฏัติงานโดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับแนวทำงที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้อ ๓.๓  และยังสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็น หลักควำม
โปร่งใส  

ในส่วนของผลส าเร็จด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลฯ  เป็นแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับที่รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป ศรีรำม (๒๕๕๖: ๒๙-๓๑) อธิบายไว้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับหลักกำรมีส่วนร่วม ของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒  

ความส าเร็จในการปรับปรุง/ ลดขั้นตอน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เป็นการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกษณ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖  ข้อ และสอดคล้องดับหลักกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่นรำธิป ศรีรำม ( ๒๕๕๔ )  อธิบายไว้เกี่ยวกับ 
หลักประโยชน์สำธำรณะและ หลักควำมเสมอภำค ในส่วนของการจัดให้มีระบบอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซด์ ไลน์ เสียงตามสาย จึงบ่งชี้ได้ว่า เป็นการด าเนินการที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ๒๕๔๒ ข้อ ๖ ประชำชน
ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร  

ด้านความเป็นมืออาชีพ  เทศบาลฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาวินัยทาการคลัง ซึ่งบ่ง
บอกถึงความเป็นมืออาชีพด้านเงิน และยังมีความเป็นมืออาชีพด้านคนในระดับหนึ่งจากการที่ได้ดูแลให้บุคลากรใน
ก ากับรับการอบรมได้ครบทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ การด าเนินงานนี้แสดงถึงความพร้อมของเทศบาลในการปกครอง
ตนเอง สอดคล้องกับความเห็นของรสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป  ศรีรำม (๒๕๕๖) นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับหลักควำมคุ้มค่ำ ซึ่งเป็นหลักกำรประกำรหนึ่งในหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.  
 ด้านความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลนครภูเก็ตได้ตัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
โดยส ารวจความพึงพอใจที่ครอบคลุมคุณภาพการบริการสาธารณะที่จัดให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามขั้นตอนในกระบวนการจัดบริการสาธารณะตามแนวคิดของนรำธิป ศรรำม (๒๕๕๔) และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ก าหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๒๕๔๖ ข้อ ๗  การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้น หลังจากการประเมิน เทศบาลฯ ยัง
ได้น าผลการประเมิน ความเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามความ
ต้องการหรือตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งเป็นไปแนวคิดที่เสนอโดย รสคนธ์  รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป  ศรี
รำม (๒๕๕๖) และยังเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ “เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ตามข้อบัญญัติ
ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ๒๕๔๖ ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน  
  ๑.๒  ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม  เทศบาลนครภูเก็ต ได้ด าเนินโคงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการด าเนินงานในอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดใน
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พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กับ
ยังเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ให้เทศบาลนครมีอ านาจหน้าที่ใน “การส่งเสริมการท่องเที่ยว”    ซึ่งอ านาจหน้าท่ในการส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้  รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป  ศรีรำม 
(๒๕๕๖)  อธิบายว่า “……ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิที่จะสืบทอดวิถีทางการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของบรรพ
บุรุษตนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นมรดกท้องถิ่นของตน จึงควรเป็นภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหอศิลป์หรือศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้น” 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่เทศบาลนครภูเก็ตด าเนินการ 
เป็นนวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีแนวด าเนินงานสอดคล้องกับ มำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
เพื่อส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และจำรีตประเพณีท้องถิ่น  ที่ก ำหนดโดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
(ปภำวดี มนตรีวัต ๒๕๕๔) ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน ๔ ด้าน ได้แก่  การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการจัดบริการ   นอกจากนั้นการ
จัดตั้งศูนย์ฯ  ยังมีแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐำนในกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ในปภำวดี มนตรีวัต ๒๕๕๔)  ซึ่งได้แก่  “๑) การเห็นคุณค่า หวงแหน  
และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น   ๒) การค านึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความ
หลากหลายในองค์ประกอบต่างๆ และ   ๓) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
  ๒.๑ กำรบริหำรจัดกำร  พบว่าการบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ต มีความสอดคล้องกับ

หลักกำรจัดบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่น ๑๒ ประกำร  ที่เสนอโดยนราธิป  ศรีราม (๒๕๕๔ : ๑-๒๔ – ๑-๒๖) 
นอกจากนั้นแนวปฏิบัติการยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered)  ยังสอดคล้องกับความเห็นของป
ภำวดี มนตรีวัต (๒๕๕๔) เกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น
การบริการสาธารณะแบบ “รู้จัก รู้ใจกลุ่มเป้ำหมำย” ตามแนวคิด “Outside In”  (สันติ โยนกพันธ์ ชนำยุส ติ
นำรักษ.์ http://chanayus.blogspot.com/2010/09/inside-out-outside-in.html) 

    ๒.๒  ด้ำนนวัตกรรม พบว่า แนวทางในการด าเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้าน
การท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น  สอดคล้องกับหลักกำรในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถิ่น (www.thailocaladmin.go.th ในปภำวดี มนตรีวัต ๒๕๕๔)  ขณะที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรท้องถิ่น
ตำมแนวคิดของรสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป ศรีรำม (๒๕๕๖) ที่ว่า วัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งของ
การบริหารท้องถิ่นคือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดย ไม่ว่าประชาชนจะมีความต้องการอย่างไร 
วัตถุประสงค์ของการบริหารท้องถิ่นก็จะต้องหันเหไปในทิศทางนั้น เพ่ือให้เกิดการบริหารท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของประชาชน  ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาวิธีด าเนินโครงการ ยังพบว่า สอดคล้องกับที่ ไตรรัตน์ โภค
พลำกรณ์ (๒๕๕๘) อธิบำยไว้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ว่า “ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการได้แก่ การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความผูกพันและการยอมรับ 
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ข้อเสนอแนะ 
          ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  

๑.๑  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ก าหนดนโยบายการพัฒนารายได้ด้วยการจัดบริการสาธารณะใหม่ๆ 
เป็นการเพ่ิมพูนความสามารถด้านการบริหารการคลังด้วยการสร้างแหล่งรายได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้จากแหล่ง
รายได้/บริการสาธารณะใหม่ๆ ที่ริเริ่มขึ้น  และควรก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลภายในองค์การให้
รวดเร็ว ทั่วถึง   การสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย การพัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นควรสื่อสารค่านิยมองค์การ “PHUKET”  ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ ผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือแสดงถึงการมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชน อันจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมความเชื่อม่ันศรัทธาจากประชาชน  
               ๑.๒  ด้ำนนวัตกรรม  ควรเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันทั้งในและนอกเขตเทศบาล
ภูเก็ต อาทิ พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เพ่ือให้เกิดการสานต่อความรู้ให้กว้างขวางมากข้ึน อันจะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้มาเยี่ยมชม และผู้คนในชุมชนบ้านบางเหนียว  
         ๒.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

   ๒.๑  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
     ๑) ควรจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานการบริการสาธารณะด้านต่างๆ  ในการส่งมอบบริการที่มี

คุณภาพแก่ประชาชน โดยมาตรฐานบริการสาธารณะที่ก าหนดขึ้นจะสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการว่าจ้างองค์การ
ภายนอกหรือองค์การเอกชนในการด าเนินการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นในบางเรื่อง หรือในการท างานร่วมกับ
องค์กรท้องถิ่นอ่ืน   

   ๒)   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยภายในองค์การ  โดยการพัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนลีสมัยใหม่  การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมความม่ันใจแก่เทศบาลฯ ในอันที่จะผสมผสาน
ความต้องการของประชาชนจากภายนอก (Outside In) เข้ากับความสามารถที่มีอยู่ขององค์การ (Inside Out) ได้
อย่างเหมาะสม  

  ๓)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทอล  โดยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุก
ระดับเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IOT, Blockchain   เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อม สร้างความทันสมัยแก่บุคลากรของเทศบาลนครฯ ที่จะปฏิบัติงานใน “Smart City”  อย่างสอดรับกับ
นโยบายรัฐ   โดยเฉพาะควรจัดเตรียมให้บุคลากรระดับผู้บริหารมีความพร้อมที่จะเป็น  “Digital Leadership” 
ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     
      ๒.๒  ด้ำนนวัตกรรม  ควรพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว  โดยเทศบาลนครภูเก็ตท าหน้ าที่
พ่ีเลี้ยง การบริหารจัดการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งหากสามารถบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรวม 
           ๓. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยถอดบทเรียนผลส าเร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารกิจการที่ดี ในทุกปีงบประมาณที่มีการประเมิน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และการวิจัยถอดบทเรียนจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 
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ศักยภำพขององค์กรชุมชนในกำรแก้ปัญหำเชิงพื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ ตำมพระรำชบัญญัติสภำองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษำสภำองค์กรชุมชนจังหวัดชยัภูมิ 

 
อนุสรณ์ พัฒนศานติ ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ
nusorn_phat@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ ตามพระราชบัญญัติสภา

องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์
พัฒนาการและบทบาทของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในรอบ 10 ปี ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 2) ศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญในการผลักดันเป็นวาระนโยบายระดับชุมชนและระดับจังหวัดตลอดจนกลไกการ
บริหารงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2561 และ 3) ศึกษาผลของการผลักดันนโยบาย
และแผนงานที่น าไปปฏิบัติและผลการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พ .ศ. 2551 – พ.ศ. 
2561 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   

ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาการและบทบาทของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เกิดขึ้นจากแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองโดยมุ่งเน้นประเด็นพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลักประกอบไปด้วย ด้าน
สวัสดิการชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน น าไปสู่
การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน  2) ประเด็นส าคัญในการผลักดัน
นโยบายระดับชุมชนและระดับจังหวัดพบว่า ระยะเริ่มแรกของการมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ .ศ. 2551 มี
หลากหลายประเด็นและยังไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ตลอดจนความไม่เข้าใจบทบาทของสภา
องค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิจากหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ส่วนกลไกการบริหารงานของขบวนองค์กรชุมชน
จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีแนวทางและสถานที่ประสานงานที่แน่นอน ภายหลัง พ .ศ. 2557 ถึงปัจจุบันมีสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนเข้ามาช่วดูแลให้เกิดทิศทางการพัฒนาจึงด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ และ 3. นโยบายและผลของการ
เปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่ผลักดันของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิต่อหน่วยงานระดับจังหวัดมีลักษณะการ
ประสานงานและพึ่งพาหน่วยงานจากภายนอกคือ หน่วยงานราชการในระดับจังหวัดและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีผล
ให้นโยบายอยู่ในกรอบของการก าหนดกิจกรรมมากกว่าผลักดันปัญหาขึ้นมาจากพื้นที่โดยตรง พื้นที่ที่มีปัญหาความ
ต้องการที่แตกต่างจากการก าหนดแนวทางของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนจะไม่สามารถเสนอความต้องการให้เป็นประเดน็
หลักของการผลักดันนโยบายได้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ ไม่ควรมีการก าหนดลักษณะกิจกรรมให้สภาองค์กรชุมชนจังหวัดภูมิด าเนินการ
ในพื้นที่ของตน ควรจะให้สภาองค์กรชุมชนต าบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ก าหนดปัญหาที่มาจากความต้องการใน
พื้นที่เพื่อผลักดันเป็นนโยบายในระดับจังหวัด จะสามารถตอบสนองปัญหาอย่างแท้จริงมากกว่าการรับเอาแนวนโยบายลง
ไปด าเนินการซึ่งไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ของตนได้อย่างตรงจุด   

 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ : สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551, ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด
ชัยภูมิ 
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กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีศึกษำ เทศบำลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 
สถาพร เสนาวงค์1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Email address: berm.tu@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ซึ่งเป็นหลักประกันว่าประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และตามความต้องการของประชาชน ปัจจุบัน
เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินบริการสาธารณะแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ 1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 2) งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 3) การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย และ 6) การบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส าหรับ อบจ. มีจ านวน 67 ตัวชี้วัด เทศบาล จ านวน 90 ตัวชี้วัด 
และ อบต. จ านวน 84 ตัวชี้วัด การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยยกระดับบริการสาธารณะของ 
อปท.ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะและประสิทธิภาพของ  
การบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthods Research) 
โดยเลือกเทศบาลเมืองในจังหวัดนนทบุรี จ านวนทั้งหมด 6 แห่ง เป็นพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะที่ผู้ศึกษาได้จัดท าเกณฑ์ชี้วัดขึ้น (Survey Research) และการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) เพ่ือให้ทราบถึงระดับของประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในจังหวัด
นนทบุรี และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และหน่วยงานในการส่งเสริม  
และก ากับดูแล อปท. จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ การประเมิน เกณฑ์ชี้วัด บริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                           
1 ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Email : amporntamrong@gmail.com 
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ABSTRACT 
 

The assessment on public services provision of Local Administrative Organization (LAO) is 
part of the Local Performance Assessment (LPA). It is a measure to ensure that people are well 
taken care of as well as have an equal access to standardized basic public services that are  
in accordance to their needs. Currently, there are 6 categories of the indicators for public services 
provision assessment including 1) Infrastructure 2) Quality of life Development 3) Commerce and 
Tourism Promotion 4) Culture, Religion and Local Knowledge Promotion 5) Community 
Management and 6) Environment Management and Preservation. There are 67 indicators for 
provincial administrative organization, 90 indicators for municipality and 84 indicators for 
subdistrict administrative organization. The development of indicators is no doubt vital for the 
improvement of public service provision of LAOs to reach international standard and to meet 
with changing local realities. This research is intended to study the framework for public service 
provision indicators development and the effectiveness of Town Municipality in providing public 
services. This research had employed the mixed methods research by selected 6 town 
municipalities in Nonthaburi province as samplings for the assessment of the effectiveness of 
public services provision using the researcher’s self-proposed indicators (survey research) and 
through in-depth interview. This has shown selected town municipalities’ level of effectiveness 
regarding public services provision. Consequently, this also serves as policy proposal on public 
services provision of LAOs and agencies tasked to promote and regulate LAOs in providing 
qualified public services to improve people’s quality of life.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: assessment, indicators, public services, local administrative organization 
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การประเมินการบริการสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) และมีการก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดและขั้นต่ าในการจัดท า
บริการสาธารณะ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเป็นหลักประกันว่า
ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณะที่จ าเป็น และเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การก ากับดูแล และติดตามการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมวดที่ 3 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมวดที่ 4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวดที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย และหมวดที่ 6 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

เกณฑ์การประเมินบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีมีเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
ที่ไม่เท่ากันและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินบริการสาธารณะขององค์ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 3 ปี ย้อนหลัง (2560 – 2562) พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจ านวนตัวชี้วัด 65 ตัวชี้วัด, 57 
ตัวชี้วัด และ 67 ตัวชี้วัด ตามล าดับ เทศบาลมีจ านวนตัวชี้วัด 83 ตัวชี้วัด,75 ตัวชี้วัด และ 90 ตัวชี้วัด ตามล าดับ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนตัวชี้วัด 81 ตัวชี้วัด, 72 ตัวชี้วัด และ 84 ตัวชี้วัด ตามล าดับ ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการด าเนินการหรือไม่สามารถด าเนินการได้สามารถตัดตัวชี้วัดการประเมินบริการ
สาธารณะออกได้ และมีการประเมินตัวชี้วัดน าร่องเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมจัดท าบริการสาธารณะ
นี้ในปีถัดไป โดยหากพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้ที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่พบว่า เป็นการประเมินบริการสาธารณะตามนโยบาย
ของรัฐที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดบริการสาธารณะขึ้น เช่น การพัฒนาสถานที่สาธารณะ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินเทศบาล ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตัวชี้วัดน าร่องและ
ในปี พ.ศ. 2562 เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องด าเนินการ หรือ กรณีการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการคุณภาพอากาศ 
หรือแผนบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น     

และในปี พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินการบริการสาธารณะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า จ านวน 7,182 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 91.48 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า จ านวน 669 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 8.52 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด1 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายหมวด พบว่า หมวดที่ 4.3 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการ
ท่องเทีย่วเป็นหมวดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า และมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ร้อยละ 44.82 และใน
หมวดที่ 4.4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ร้อยละ 88.89) และพบว่าค่าเฉลี่ยในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะในแต่หมวด ส่วนใหญ่อยู่เกณฑ์ในระดับ ดีผล
การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2562 พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยการบริการสาธารณะ ดังนี้ พ.ศ. 2559 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ75.89 พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.37 

                                                           
1 กรมส่ ง เ ส ริ มก ารปกครอ งท้ อ งถิ่ น ,  ร า ย ง านสรุ ปผลการประ เมิ นประสิ ทธิ ภ าพของอ ง ค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ( สถ . -อปท . ) 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563), 12-13.  
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พ.ศ. 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.64 และพ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.031 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่า 3 ที่
ผ่านมา 

ภาพที่ 1 ผลการประเมินด้านที่ 4 การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562 

 

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ติดกับกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในภาคกลาง ติดแม่น้ า
เจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร โดยแม่น้ าเจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็น  
2 ส่วน คือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยอ าเภอทั้งหมด 6 อ าเภอ และเป็นจัง หวัดที่มี 
การเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม การค้าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว 
จากการขยายตัวของภาคส่วนต่าง ๆ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้จังหวัดนนทบุรีมีจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและประชากรต่างด้าว ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็น
เมือง (Urbanization) ที่มีสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนเมือง รวมทั้งความต้องการในการรับบริการ
สาธารณะประเภทใหม่ ๆ ลักษณะความเป็นเมืองของจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีการจัดบริการสาธารณะที่รองรับความเป็นเมืองของจังหวัดนนทบุรีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้ดีขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง อย่าเสมอภาคเท่าเทียมกันรวมไปถึงการเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอ่ืน ๆอีกมากมาย  ซึ่งเป็นความ
คาดหวังของประชาชนในการรับบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และ
เป็นพ้ืนที่เทียบเคียงการบริการสาธารณะกับกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานและประสิทธิภาพอีกด้วย  

เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมา ใน ปี พ.ศ. 2562 
พบว่า มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลเมือง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด 

                                                           
1 เร่ืองเดิม, 8. 
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และองค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา ตามเกณฑ์การยกระดับฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เทศบาลเมือง คือ มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อัน
ต้องท าตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรีมี จ านวน 46 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 2 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ านวน 6 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน26 แห่ง 
และเทศบาลเมือง ประกอบไปด้วย 1) เทศบาลเมืองบางกรวย 2) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 3)  เทศบาลเมืองบาง
บัวทอง 4) เทศบาลเมืองพิมลราช 5) เทศบาลเมืองบางคูรัด และ 6) เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ซึ่งเทศบาลเมือง
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแทศบาลในระดับกลางที่ภารกิจเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าเทศบาลต าบลและมี
ศักยภาพของที่จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความสนใจการศึกษาที่ว่า แท้จริงแล้วการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการสาธารณะได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ และตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการสาธารณะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานหรือไม่ อย่างไร และเกณฑ์
ตัวชี้วัดบริการสาธารณะมีความแตกต่างกับสากลอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินบริการสาธารณะ
ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะโดยศึกษาผลการด าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือชี้ให้เห็นถึงช่องว่างการพัฒนาคุณภาพ  
การบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอันจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดท าเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการศึกษาโดยใช้แนวคิดมาตรฐานการบริการสาธารณะและการประเมิน 
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวคิดที่เกี่ยวกับมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหลักการและ

แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจการจัดท าบริการสาธารณะ สภาพการณ์อันพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการอย่างน้อย
เท่ากับมาตรฐานขั้นต่ าเท่ากับที่ส่วนราชการเดินด าเนินการไว้ เพ่ือความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนซึ่งเป็นคน  
ในท้องถิ่นได้รับบริการสาธารณะที่รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และผลสัมฤทธิ์
สุดท้ายที่มุ่งให้เกิดขึ้นคือการที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสร้าง “มาตรฐาน” ในการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่เป็นเครื่องรับประกันว่าเมื่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้ตามมาตรฐานแล้วนั้น ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและ การสร้างมาตรฐานใน
การจัดท าบริการสาธารณะเป็นเรื่องจ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ เครือเทพ และ
คณะกล่าวว่า การจัดท าเกณฑ์ชี้วัด (Key performance indicator) และค่าเป้าหมายขั้นต่ าในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (minimum service standard) จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่
ส าคัญในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเป็นการสร้างหลักประกัน
ว่าประชาชนในระดับฐานรากได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณะที่จ าเป็น1 และในส่วนการสร้างมาตรฐานใด 
มาตรฐานหนึ่งในการจัดท าบริการกับการจัดท าบริการสาธารณะก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเช่นกัน ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันในการจัดสร้าง
มาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันภายใต้เป้าหมายและเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ที่สุด2 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นจึงมี
ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการกระจายอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้ในการก ากับดูแลการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันระบบมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 1) การจัดท าบริการสาธารณะขั้นมาตรฐาน (Standard Public Services) มุ่งเน้นให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมและได้มาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนด 
เพ่ือเป็นการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐก าหนด ปัจจุบันมีมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 48 มาตรฐาน 2) การจัดบริการสาธารณะเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Best Practices) มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการได้มีการริเริ่มบุกเบิก
ค้นคว้าพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ  
รูปแบบนี้จะอาศัยความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) การจัดบริการสาธารณะที่มีการให้สัญญา
ต่อผู้ใช้บริการ (Citizen Charter)  ระบบมาตรฐานฐานบริการสาธารณะประเภทนี้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1990 
                                                           
1 วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อมูลเชิงประจักษ์ และนัยเ ชิง
นโยบาย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 2. 
2สถาบันพระปกเกล้า, เวทีท้องถิ่น : แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : บริษัทิ จรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด, 2547) 7.  
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โดยรัฐบาลอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 

กำรประเมินกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Hatry et al. (2007) ได้กล่าวว่า 

การประเมินผลการบริการสาธารณะ (Performance Management) เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของระบบการจัดการ
เพ่ือมุ่งผลส าเร็จ (Governing for Results) โดยที่หน่วยงานรัฐจะต้องพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กร 
ระบบประเมินผลบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  

(1) การวัดผลการบริการสาธารณะ (performance measurement) การจัดท าเกณฑ์ชี้วัดและ
ก าหนดค่าเป้าหมายในการจัดบริการอย่างเหมาะสม ก าหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมของบุลคากรในการวัด
ประเมินผลการด าเนินงาน และก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ  

(2) การจัดการผลการประเมิน (performance management) การน าข้อมูลผลการประเมินไป
ตีความหมาย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน และน าไปจัดการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานได้ตามแผนหรือเป้าหมายของหน่วยงาน   
เกณฑ์กำรประเมินบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำกล 

ประเทศออสเตรเลีย (Australia) ในอดีตออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพของสหราช
อาณาจักร ซึ่งได้รับอิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐสมันใหม่ (New Public Management) ในช่วงครั้งที่
รัฐบาลอังกฤษได้เริ่มปฏิรูประบบราชการ ค.ศ.  1980S โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการวัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance management) กับหน่วยงานของราชการ ตั้งแต่รัฐบาลกลาง มลรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เป็นต้น เกณฑ์ประเมินการจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น ของมล
รัฐวิกตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local 
Government Performance Reporting Framework (LGPRF) ประกอบด้วย 9 ด้าน 50 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมลรัฐวิกตอเรีย  
ด้ำน ตัวช้ีวัดประเมินกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางน้ า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกทางน้ า )ไม่บังคับ(  
การตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกทางน้ า 
รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของสิ่งอ านวยความสะดวกทางน้ า 
ค่าใช่จ่ายของสิ่งอ านวยความสะดวกทางน้ าในร่ม 
ค่าใช่จ่ายของสิ่งอ านวยความสะดวกทางน้ ากลางแจ้ง 
การใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกทางน้ า )ผ่านตรวจสอบ(  

การดูแลสัตว์ การใช้เวลาในการด าเนินการขึ้นทะเบียนค าขอดูแลสัตว์ 
การยึดสัตว์ 

                                                           
1 Local Government Victoria, Local Government Better Practice Guide Performance Reporting Framework Indicator Workbook, 
2019, 18-65. 
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ด้ำน ตัวช้ีวัดประเมินกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ 
การด าเนินคดีเก่ียวกับการจัดการสัตว์ )ตรวจสอบได้(  

ความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร 

การใช้เวลาในการด าเนินการเรื่องข้อร้องเรียนด้านอาหาร 
การตรวจประเมินความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริการความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
การแจ้งผลเตือนวิกฤตที่ส าคัญหรือไม่ส าคัญทางด้านอาหาร )ตรวจสอบได้(  

การปกครอง การตัดสินใจของสภาต้องเปิดเผยสู่สาธารณะ 
ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การเข้าร่วมของสมาชิกสภาในการประชุมสภา 
ค่าใช่ในการจัดการปกครอง 
ความพึงพอใจกับการตัดสินใจของสภา )ตรวจสอบได้(  

ห้องสมุด การใช้งานทรัพยากรห้องสมุด  
มาตรฐานทรัพยากรห้องสมุด 
ค่าใช้จ่ายในการบริการห้องสมุด 
สมาชิกห้องสมุดที่ใช้งานเป็นประจ า )ตรวจสอบได้(  

สุขภาพของแม่ 
และเด็ก 

การเข้าเยียมบ้านแม่และเด็กครั้งแรก 
การลงทะเบียนดูแลแม่และเด็ก  
ค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่และเด็ก 
การเข้ารับการบริการดูแลแม่และเด็ก  
การเข้ารับบริการของเด็กพ้ืนเมือง )ตรวจสอบได้ (  

ถนน ค าขอการข้ึนทะเบียนถนน 
ถนนท้องถิ่นได้รับการบ ารุงรักษาตามมาตรฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนท้องถิ่น 
ค่าใช้จ่ายในการปิดถนนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจต่อการปิดถนน  

แผนงานตาม 
กฎหมาย 
 
 

การใช้เวลาตัดสินใจในการวางแผน 
การตัดสินตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนตามกฎหมาย 
สภาตัดสินใจตามแผนตามกฎหมายโดยยึดหลัก VCAT )ตรวจสอบได้(  

การจัดการขยะ การให้จัดตั้งถังขยะตามค าร้องขอ 
การเก็บขยะในถังขยะได้ตามระยะเวลา 
ค่าใช่จ่ายในการให้บริการถังขยะ 
การฝั่งกลบขยะที่มาจากถังขยะ )ตรวจสอบได้(  

ที่มา : Local Government Victoria, 2019.  

ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 2014 ของประเทศ
ไอร์แลนด์ ( Ireland) ได้ก าหนดหน้าที่ของชาติในการตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ) ที่
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คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม1 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยที่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด KPI ในการประเมินการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมกับภารกิจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าบริการสาธารณะ เช่น ที่อยู่อาศัย ถนน การวางแผน ทรัพยากรน้ า การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม 
ไฟฟ้าและบริการ ห้องสมุดและนันทนาการ เยาวชนและสังคม องค์การ การเงินการคลัง และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ2        

ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างตัวชีวัดการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไอร์แลนด์  

ด้ำน ตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่อยู่อาศัย จ านวนที่อยู่อาศัยของคนสังคม 

ค่าเฉลี่ยการใช้เวลาและค่าใช้จ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาต่อหน่วย 
การตรวจสอบจากภาคเอกชน 
การดูแลผู้สูงอายุไร้บ้านในระยะยาว 

ถนน ร้อยละ )ขึ้นอยู่กับความยาว (ของถนนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
ที่มีดัชนีชี้วัดสภาพพ้ืนผิวทางเดิน ) PSCI  (บันทึกวันที่ 31 ธ .ค . 2557 

การจัดอันดับในดัชนีสภาพผิดทางระดับภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธ .ค . 2557 
ร้อยละของการจ่ายภาษีรถ )ล้อเลื่อน (ทางออนไลน์ 31 ธ .ค . 2557 

ทรัพยากรน้ า ร้อยละของสิ่งแปลกปลอม )UFW  (ต่อปริมาณน้ าทั้งหมดท่ีมีตามเกณฑ์ SLA 
ร้อยละของการจัดน้ าบริโภคตามภายใต้ข้อก าหนด SLA  

การจัดการของเสีย
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนสถานที่จ ากัดขยะ /จ านวนใบอนุญาตที่มีผลบังคับและร้อยละของ
ครัวเรือนที่สามารถรับบริการถังขยะได้ ) 3 bin  ( 

การจัดการเรื่องร้องเรียนตามข้อบังคับส านักงานสิ่งแวดล้อม )EPA (
เนื่องจากปัญหาอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนจากองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ร้อยละของข้อร้องเรียนมลพิษที่จัดการได้ในปี 2557 
ร้อยละของพ้ืนที่มีการบังคับใช้ด้านมลพิษท้ัง 5 ระดับ 

การวางแผน การตรวจสอบอาคารใหม่ 
การอ้างถึง Bord Pleanála 
ต้นทุนต่อหัว )ประชากร ( ของบริการวางแผน 
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้ภายในหน่วยงานท้องถิ่น  

การป้องกันอัคคีภัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของบริการดับเพลิงและรถเคลื่อนที่ป้องกันอัคคีภัย 

                                                           
1 National Oversight and Audit Commission, Performance Indicators in Local Authorities 2014, 2015, 2. 
2 Ibid., 4. 
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ด้ำน ตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เวลาในการเคลื่อนท่ีในการป้องกันอัคคีภัย )คิดเป็นร้อยละ(  
การเข้าถึงพ้ืนที่ครั้งแรกในสถานที่เกิดเหตุและกรณีไฟไหม้  

ห้องสมุด จ านวนผู้เข้าห้องสมุดและการยืมหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุด 

เยาวชนและสังคม การมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน 
ร้อยละของโรงเรียนในท้องถิ่นและสโมสรเยาวชนในสภาเยาวชน 
ร้อยละขององค์การในการลงทะเบียนของเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย
ร่วมกับสังคม )the PPN ( 

องค์การ จ านวนเวลาท างานเปรียบเทียบกับบุลคากรทั้งหมด 
ร้อยละของของเวลาที่เสียไปเนื่องการเจ็บป่วยของบุคลากรที่ได้รบรองการ
ป่วยจากแพทย์ 
ร้อยละของการจ่ายเงินส าหรับคนท างานที่ไม่มีการเจ็บป่วย 
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การเงินการคลัง ยอดเงินคงเหลือในบัญชีรายได ้
ร้อยละของระดับอัตราเชิงพาณิชย์  ,ค่าเช่าและค่าส่งเงินเป็นงวด และสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย  

การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ 

จ านวนการสร้างงานที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ 2557 ด้วยความช่วยเหลือของ
องค์การในท้องถิ่น 

ที่มำ : National Oversight and Audit Commission, 2016. 
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ศึกษาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎี 
เอกสารทางวิชาการ บทความ กฎหมาย ระเบียบ การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาประกอบการผลการสัมภาษณ์ และประมวลน าไปสู่ค าตอบ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาท่ีตั้งไว้ตามหัวข้อที่ได้ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Medthods Research) โดยผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ (1) แหล่งข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary research) ท าการศึกษาข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) การทดสอบการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกลุ่มเป้าหมาย (Survey Research) และ (3) ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth interview) แบบ
สัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่ งเป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( individual 
interviews) เพ่ือต้องการค าตอบโดยละเอียด และน าค าตอบมาวิเคราะห์ประมวลผลเพ่ือผลสรุปในการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descript analysis) แล้วน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีข้ึน 

 

เกณฑ์กำรประเมินกำรบริกำรสำธำรณะของเทศบำล
เมืองรูปแบบใหม่ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ด้านคุณภาพชีวิต  
3. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

 และการท่องเที่ยว  
4. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 

 

กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลเมือง  

1. ระดับประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาล
เมือง 

2. มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง 
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ขอบเขตในกำรวิจัย 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เทศบาลเมืองทั้งหมดใน
พ้ืนที่ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 6 แห่งประกอบด้วย 1) เทศบาลเมืองบางกรวย 2) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
3) เทศบาลเมืองบางบัวทอง 4) เทศบาลเมืองพิมลราช 5) เทศบาลเมืองบางคูรัด และ 6) เทศบาลเมืองบางรัก
พัฒนา เป็นพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthods) โดย
สามารถแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  

1. การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการสร้างตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นคว้า เพ่ือให้ได้ตัวแบบเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง ที่มีความครอบคลุมกับภารกิจและมาตรฐานการ
บริการสาธารณะ ตามกรอบแนวคิดของการการศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งแบบบันทึกข้อมูล 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ  

(1) แบบบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย พ้ืนที่ จ านวนประชากร 
(เพศชาย-เพศหญิง) จ านวนชุมชน จ านวนครัวเรือน ข้อมูลการเงินการคลัง (รายได้ -รายจ่าย)  

(2) เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย 
6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านคุณภาพชีวิต 3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 4) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย และ 6) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

2. การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ศึกษาวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาวิจัย 
และเสริมประเด็นที่แตกต่างของการศึกษาวิจัยโดยใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นศึกษาส าคัญ
เพ่ือออกแบบข้อค าถาม ดังนี้ 1) การจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การบริการสาธารณะ หรือไม่อย่างไร 2) แนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการ ในการรับการประเมินการบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองมีลักษณะอย่างไร 3) สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบในการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง 4) เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองมีลักษณะเป็นอย่างไร สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานบริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร  
5) เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง (ตัวแบบที่ผู้วิจัยศึกษาจัดท า ขึ้น) มี
ลักษณะเป็นอย่างไร สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานบริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร และ 6) ข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางในการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
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กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
ผู้ศึกษาวิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามารวบรวมและท าการออกแบบเกณฑ์การประเมิน

ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสัมภาษณ์ซึ่งได้ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา ภาษา และความชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการวัด โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1. ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร งานวิจัยรวมถึง
ข้อมูลสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. สร้างตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับข้อ
ค าถามตามที่ได้รับการแนะน า  

3. น าตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. น าตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้งานจริง เพ่ือไปส ารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้   
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Medthods) ที่ได้การรวบรวม
เอกสารและการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลเมืองในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison analysis) เพ่ือหาจุด
ร่วมและข้อแตกต่างในแต่ละประเด็น ทั้งการวิเคราะห์ผลการประเมินเชิงภารกิจ (Function-based Analysis) 
และการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Area -based Analysis)  

3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการรวบรวมเอกสารที่ได้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม จะน ามา
เรียบเรียงจ าแนก เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descript analysis) เชื่อมโยงให้เห็นระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด  แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การอภิปรายผล
การศึกษาต่อไป 
บรรณำนุกรม 
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กำรจัดกำรชุมชน: กำรพัฒนำระดับฐำนรำกในมิติรัฐประศำสนศำสตร์ 
 

ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

Email: nathdanaipg@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีเจตนาน าเสนอแนวคิดการการจัดการชุมชน ที่เป็นการพัฒนาส่วนย่อยของสังคมในระดับฐาน
ราก เพ่ือให้เกิดการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้บริบท สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้วยความร่วมมือของพลเมืองอันจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามท่ีวางแผนไว้ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการด าเนินนโยบาย
การบริหารประเทศเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ขณะที่ภาครัฐต้องปรับบทบาทและหน้าที่ให้เป็นผู้แนะน าโดย
ไม่ใช้การชี้น าแต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานงานการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงาน
สาธารณสุข หรือแม้แต่สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพ่ือร่วมสนับสนุนชุมชนให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปจนบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การจัดการชุมชนซึ่งเป็นการพัฒนาระดับฐานรากถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ เนื่องจากชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตัดขาดจากการดูแลของภาครัฐที่ต้องให้
ความสนใจและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น การจัดการชุมชนจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรัฐ
ประศาสนศาสตร์บนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างกันและศาสตร์ของการบริหารการพัฒนาที่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างความรู้และวิถีการด าเนินชีวิตในการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการชุมชน การพัฒนาระดับฐานราก มิติรัฐประศาสนศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 

This article aims to present the concept of community management which is the 
development of a subset of society at the foundation level to achieve adaptation and strengthen 
self-reliance in a sustainable way under the change of the 21st century through learning the 
context, problems, and solutions to the citizens collaboration, which will lead to planned changes 
under the support of government agencies that are responsible for the administration policy for 
the well-being of the people. While the government sector has to adjust its roles and 
responsibilities to be advisers without using only guidance as in the past as well as being a 
collaborator from various agencies such as the Community Development Office, Agricultural 
Extension Office, Office of Tourism and Sports, Public health office, Or even financial institutions 
And educational institutions, etc. in order to support the community to drive to achieve the goals 
as needed and resulting in sustainable strength in society, economy, culture and environment. 
However, community management which is a foundation level development, is the part of the 
public administration science. However, community management that is a foundation 
development it considered part of the science of public administration. Since the community is 
one part that cannot be excluded from the government supervision that requires attention and 
compliance with the national development policy. Therefore, community management is related 
to the public administration on the basis of mutual collaboration and the science of development 
administration that is a combination of knowledge and lifestyle in the pursuit of better things 
creatively. 

 
 
 
 

 
 
 
Keywords: Community Management, Foundation Level Development, Public Administration 
Dimension, Strong Community, Sustainable Development 
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บทน ำ 
 รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่อาศัยการน าเอาประโยชน์จากทุกศาสตร์มาใช้ผสมผสานกันเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นวิชาที่อาศัยสหวิทยาการที่มุ่งน าองค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และยังเป็นวิชาที่ว่าด้วยการบริหารราชการ
แผ่นดินแนวใหม่ที่เน้นความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ คือ ประโยชน์สุขของประชาชน สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน (วรเดช 
จันทรศร, 2556) ซึ่งหนึ่งในสี่แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ คือแนวคิดประชารัฐ (Participatory state) ที่
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมหรือประชารัฐผสมผสานเข้ากับวิถีแบบรากหญ้า โดยพยายามให้
ประชาชนและองค์กรประชาสังคมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารปกครองบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น และ
ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือดูแลพัฒนาตนเอง บนพ้ืนฐานของจิตส านึกสาธารณะหรือผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การลดขนาดภาครัฐ และการเพิ่มบทบาทให้กับ
ภาคภาคประชาชน (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2553) 
  รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท างาน และการบริหารงานของรัฐ (อุทัย 
เลาหวิเชียร, 2533) ที่เกิดจากการก าหนดและปฏิบัติตามนโยบายของระบบราชการ (Fesler, 1980) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ที่มีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า
ไปได้ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2546) ซึ่งเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากผู้บริหารน าหลักประชาธิปไตยมาปรับใช้ในการบริหารงานในระบบราชการ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยประชาชนได้รับความเป็นธรรม ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (สมชัย สัจจพงษ์ , 2558) 
โดยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การบริหารราชการส่วนกลาง 
ก าหนดให้มีส่วนราชการส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม 2) การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ที่เป็นหน่วยย่อยของการปกครองส่วนภูมิภาคท่ี
เล็กที่สุด และ 3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระบบทั่วไป 3 รูปแบบ คือเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ระบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (วัชรินทร์ อินท
พรหม และคณะ, 2560) อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบการปกครองของไทยในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การผ่องถ่าย
อ านาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชน โดยมีเป้าหมายอันแท้จริงคือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
ปกครองตนเอง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนา ประเทศชาติ (อัช
กรณ์ วงศ์ปรีดี, 2561) 
 การปรับแนวทางใหม่ของการพัฒนาในมิติรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
หาแนวทางเพ่ือพัฒนาโครงสร้างทางสังคมให้มีความแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานราก และสร้างให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มี
การเชื่อมต่อกันตั้งแต่ระดับบุคคลท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ จึงควรมีทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับบริบทไทยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (กฤติยา อนุวงศ์ และ สุรสิทธิ์ วชิรขจร , 2561) ขณะที่ เมื่อกล่าวถึง
การพัฒนาในระดับฐานรากซึ่งเป็นส่วนย่อยของประเทศที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการบริหารของระบบราชการ 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2554) ระบุว่า ชุมชนทุกแห่งคือฐานรากของสังคม ที่หากชุมชนมีทั้งความดี ความสามารถ 
และความสุข จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคง เจริญก้าวหน้า เป็นฐานรากที่เข้มแข็งมั่นคงให้กับสังคมและประเทศ 
ดังนั้น ต้องสร้างให้ส่วนฐานรากของสังคมคิดเอง ท าเอง เรียนรู้เอง จึงจะเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน แล้วจะ
ช่วยให้ส่วนข้างบนเข้มแข็งอย่างมั่นคงไปด้วย บทความนี้จึงมีเจตนาที่จะน าเสนอแนวคิดการจัดการชุมชน ที่เป็น
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การพัฒนาส่วนย่อยของสังคมในระดับฐานราก เพ่ือให้เกิดการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้บริบท สภาพปัญหา และแนวทางการ
แก้ไขด้วยความร่วมมือของพลเมืองอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่วางแผนไว้ ภายใต้การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐตามระบบราชการที่มีหน้าที่ในการด าเนินนโยบายการบริหารประเทศเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน 
 

เนื้อหำ 
  “ชุมชน” ตามความหมายพ่ีพอสรุปสาระส าคัญได้ คือ องค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
สังคมในท้องถิ่น (Bell and Newby, 1974) กลุ่มของคนที่ใช้พ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
กายภาพและทางสังคมขั้นพ้ืนฐานผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นประจ าทุกวัน (Johnson, 1986) การอยู่ใน
อาณาเขตเดียวกันท าให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มให้ความสนใจและมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Stebbins, 1987) 
และมีความเป็นตัวตนเหมือนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่ เห็นได้ในพ้ืนที่เฉพาะ 
(Dale, 1990) ที่สามารถหล่อหลอมเป็นหมวดหมู่และแสดงถึงความแตกต่าง และประกอบด้วยความผูกพัน
ระหว่างคนกับกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได้ยาก (Frazer, 1999) ซึ่งค าจ ากัดความของชุมชนมี 4 
องค์ประกอบคือ 1) สมาชิก 2) อิทธิพล 3) การบูรณาการ และ 4) การตอบสนองความต้องการร่วมกัน 
(McMillan and Chavis, 1986) ขณะที่ ประเวศ วะสี (2541) ให้ความหมายว่า ความเป็นชุมชนคือการที่คน
จ านวนหนึ่งรวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต หรือ
บริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีลักษณะของการใช้ชีวิต มีฐานะและอาชีพทีคล้ายคลึงกัน และมีความรู้สึก
ว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2538) 

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 “ชุมชน” หมายถึงกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกัน โดยมี
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและ
ศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอ่ืนอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบ
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ โดยที่คนไทย 66.5 ล้านคนอยู่ในชุมชน ทั้งในชนบท และในเมือง 
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กคือหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านในอาณาบริเวณหนึ่งๆ รวมกันเป็นท้องถิ่น ในบางที่
หมายถึงทั้งชุมชนระดับหมู่บ้าน และเหนือระดับหมู่บ้านขึ้นไปจะใช้ค ารวมๆ ว่าชุมชนท้องถิ่น (ชื่นฤทัย กาญจนะ
จิตรา, 2557) และหากก าหนดให้ชุมชนที่เป็นส่วนย่อยที่สุดตามเจตนาที่จะน าเสนอในบทความนี้จะหมายถึง
ชุมชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งจากข้อมูลทางการปกครองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ระบุจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 75,086 หมู่บ้าน ที่อยู่ใน 7,255 ต าบล 878 อ าเภอ และเมื่อ
หน่วยงานด้านการปกครองใช้ค าว่าชุมชนเข้ามาร่วมกับค าว่า บ้าน หรือหมู่บ้านตลอดจน ถิ่นฐาน หรือท้องถิ่น จึง
ท าให้ความหมายของค าว่าชุมชนโดยนัยนี้สื่อความหมายไปในท านองเดียวกับค าว่า บ้าน หรือหมู่บ้าน รวมถึงถิ่ น
ฐาน หรือท้องถิ่น ที่หมายถึงหน่วยปกครองระดับล่างสุดของพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ มีประชากร
จ านวนหนึ่ง และมีระบบกลไกการปกครองที่เชื่อมต่อกับกลไกของรัฐตามล าดับชั้นคือ หมู่บ้าน -ต าบล-อ าเภอ-
จังหวัด-ประเทศ (ยศ บริสุทธิ์, 2558) 
 ด้วยจ านวนของชุมชนมีจ านวนมาก การที่จะอธิบายลักษณะของชุมชนนั้นๆ ได้ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก
บริบทที่แตกต่างกัน และครอบคลุมถึงความมั่นคงของสถาบันทางสังคม ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย การศึกษา ซึ่งบริบทเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบริบทด้านอ่ืนด้วย เช่น การ
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กระจายรายได้ มาตรฐานการด ารงชีวิตและแบบแผนของการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ 
(จ าลอง นักฟ้อน, 2557) ประกอบกับ ความแตกต่างตามบริบทของชุมชนอาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทตาม
หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป คือแบ่งตามขนาดของประชากร ลักษณะของกิจกรรม ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
หน่วยการปกครอง วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน และแบ่งตามระดับการ
พัฒนา ชุมชนมีหน้าที่ที่ส าคัญในการเป็นกลไกการตอบสนองทั้งทางกายและทางใจรวมถึงทางสังคมส่วนรวม 
ตลอดจนชุมชนยังมีการควบคุม รักษาระเบียบ มีค่านิยมและหลักการ ที่เป็นคุณค่าคอยยึดเหนี่ยวผู้คนให้สมานฉันท์
กันซึ่งจะช่วยท าให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ (ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ , 2558) ดังนั้น การน าเสนอแนวคิดการ
จัดการชุมชนที่เป็นการพัฒนาระดับฐานรากที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ในการบริหารภาครัฐบนพ้ืนฐานความ
แตกต่าง เนื่องจากชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตัดขาดจากการดูแลของภาครัฐที่ต้องให้ความสนใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายการพัฒนาประเทศได้ 
 แนวคิดการจัดการชุมชนที่น าเสนอนี้มาจากการถอดบทเรียนที่ได้จากงานศึกษาและวิจัยเชิงพ้ืนที่จ านวน 
4 เรื่อง ใน 4 ชุมชนของจังหวัด คือ ล าพูน แพร่ ล าปาง และ พะเยา ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(Data Triangulation) จากแหล่งสถานที่ที่แตกต่างกันแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้เห็นภาพของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม เริ่มจากการวิจัยเรื่อง “สุขภาพดีด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการ
ผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยทรายสุขสวัสดิ์ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” โดยสวัสดิ์ 
ไชยวรรณ, ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ และคณะ (2557) ที่พบว่า กระบวนการในการก าหนดแนวทางเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภค ภายใต้บริบทของชุมชนและแผนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ที่ไม่เพียงแต่การ
ให้ความส าคัญเฉพาะสุภาพของตัวเองและคนในครอบครัว รวมทั้งเป็นการมองถึงการพัฒนาในระดับชุมชน อัน
หมายถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงบุคคลภายนอกชุมชนที่มีโอกาสในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของชุมชนหาด
การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ส าคัญในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิถีจะประสบความส าเร็จได้ ต้องประกอบด้วย 1) ความต้องการของชุมชน คือสิ่งที่คนในชุมชนมีความ
ต้องการที่จะพัฒนา และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนานับตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ในลักษณะของ “การระเบิดจากข้างใน” 2) ผู้น า มีความส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา มีความกล้าหาญ 
อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความรู้ความสามารถที่สร้างความเชื่อถือให้กับผู้อ่ืนได้ 3) ความร่วมมือ 
ของคนในชุมชน และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการด าเนินงานโดย การแบ่งความรับผิดชอบ การตัดสินใจร่วมกัน การ
ร่วมกันสร้างและยึดถือค่านิยมร่วม ความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การ
กระจายอ านาจที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และประสบการณ์ และ การปฏิสัมพันธ์ 4) ความรู้ชุมชน ที่มีความ
หลากหลายจากการถ่ายทอดและสื่อสาร ผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีระบบ 5) การสนับสนุน ในด้าน
ต่างๆ ของทั้งคนและองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น การสนับสนุนด้ านเงินทุน และงบประมาณ การ
สนับสนุนด้านบุคลากร การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกที่จะ
ท าให้โครงการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 6) ความต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการต่อยอดหรือขยายผลจากการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการที่ประสบความส าเร็จหรือที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ และ 7) ยุทธศาสตร์ชุมชน ที่แสดงถึง
ทิศทางในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  
 การศึกษาเรื่อง “บทเรียนความส าเร็จในการจัดชุมชนในการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่น าไปสู่การเป็นชุมชน
ต้นแบบของบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” โดย Pratuangboriboon (2018) เป็น
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ และการลดความขัดแย้ง
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ของสมาชิกชุมชน และการกลับคืนสู่พ้ืนฐานการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ที่จะท าให้สมาชิกเกิดความคิดที่ดี คิดเพ่ือ
ส่วนรวม เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการรับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งผลศึกษาจากการถอดบทเรียน 
พบการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของคนในชุมชนที่นอกจากจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ยากและ
สลับซับซ้อน ประกอบด้วย 1) การมองภาพองค์รวมเพ่ือพิจารณาในการแก้ไขปัญหาจะสามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างถาวร ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่มีความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ 2) การจัดการบนพ้ืนฐานความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3) การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปเพ่ือการลดความขัดแย้ง
ของสมาชิกชุมชน และการกลับคืนสู่พ้ืนฐานการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ที่จะท าให้สมาชิกเกิดความคิดที่ดี คิดเพ่ือ
ส่วนรวม เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการรับประโยชน์ร่วมกัน และ 4) การก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั้นเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง ที่เกิดจากการคิดร่วมกันของสมาชิกถึงแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการ
อย่างแท้จริง  
 การวิจัยเรื่อง “สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา” โดย ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์, พงษ์สนิท คุณนะลา และ วรินยุพา คงสนุ่น (2562) เป็น
การศึกษาปัญหาที่แก้ไขได้ยากและทวีความรุนแรงมากข้ึนในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
ส่งผลต่อระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศน์ที่ขาดความสมดุลน าไปสู่ภาวะโลกร้อนจนเป็นสาเหตุของ
ภัยธรรมชาติต่างๆ ผลการวิจัยพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
คือ 1) ผู้น าและสมาชิกชุมชน ที่ต้องสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในชุมชน โดยผู้น าเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ 
สมาชิกของชุมชนต้องมีส่วนร่วมครบทุกคนทุกครัวเรือน มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในฐานะความเป็นเจ้าของชุมชน 
2) หน่วยงานรัฐและเครือข่าย ได้แก่ โดยหน่วยงานภาครัฐในฐานะการน านโยบายมาปฏิบัติ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ สถาบันการศึกษาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่ต้องพิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น โดยเฉพาะงบประมาณในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และ 3) การ
สร้างปทัสถานของชุมชน นับมีความส าคัญอย่างยิ่งที่เป็นเสมือนกฎ กติกา และข้อก าหนดต่างๆ ที่คนในและนอก
ชุมชนต้องยึดถือปฏิบัติ มาจากการสร้างเงื่อนไขร่วมกันของสมาชิกในชุมชนเอง  
 และการวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ต าบลกล้วยแพะ และ ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” โดยณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ และคณะ (2562) เพ่ือศึกษาการด าเนินนโยบาย
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดท าโครงการของภาครัฐในด้ านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการโดยตรง ประกอบด้วย 1) ผู้น า 
ซึ่งมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าทางจิตวิญญาณ ได้แก่ ครู อาจารย์ 
พระสงฆ์ รวมถึงผู้อาวุโสที่ชาวบ้านเคารพนับ โดยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีการสื่อสารกับบุคคลและองค์กรทั้งภายนอกและภายในชุมชน 2) สมาชิกชุมชน ที่เป็นผู้ปฏิบัติ 
และต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ในบางชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องมาจาก
การสร้างเงื่อนไขร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ที่ท าให้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือแล้วปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 3) 
ภาครัฐและเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ เช่น ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและหลักวิชาการต่างๆ การ
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ติดต่อประสานงาน การติดตามและประเมินผล ที่ส าคัญคืองบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ที่ต้องมีความ
ต่อเนื่องในระยะยาว 4) การจัดการของชุมชน เป็นแนวทางท่ีตรงต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน ขณะที่ ผล
จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มีความแตกต่างทั้งภายในชุมชนเอง และมีความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ แต่
สามารถระบุได้ว่า ถึงแม้บริบทของชุมชนจะมีความแตกต่าง 
 จากผลการศึกษาและการวิจัยทั้ง 4 เรื่อง แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เป็นไป
ตามความต้องการ อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่พบได้คือลักษณะของการจัดการที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนให้
ชุมชนสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบคือ ความต้องการของ
ชุมชน ผู้น า สมาชิกชุมชน ความร่วมมือ ความรู้ชุมชน ยุทธศาสตร์ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย ปทัสถาน
ของชุมชน และกระบวนการจัดการของชุมชน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะน าไปสู่ชุมชนสมานฉันท์ดังที่ บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ (2552) ระบุว่า เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลคือ การรับรู้ร่วมกันโดยมีท่าทีร่วมกันทุกอย่าง 
ซึ่งในความเป็นจริงชุมชนนั้นมีมานานกว่าพันปีแล้ว แต่ถูกการปกครองไปสวมลงบนชุมชน แต่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ความสมานฉันท์เป็นปึกแผ่นสันติสุขได้มี 4 ประการ ได้แก่ 1) สังคมที่มีความยึดมั่นร่วมกันในจิตใจ ซึ่งหล่อหลอม
ให้เกิดประเพณีวิถีชีวิตในสังคมชุมชน ก่อให้เกิดความคิดที่เรียกว่า โลกทัศน์ 2) การมีพ้ืนที่สาธารณะที่ท าให้คนใน
ชุมชนมามีความสัมพันธ์ เกิดการรวมกลุ่มในการสื่อสารกัน 3) กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้คนมาร่วมกัน ด้วยความ
ผูกพันฉันพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกรงใจและแบ่งปันกัน จนเกิดเป็นความความภาคภูมิใจของชุมชน และ 4) การมี
ผลประโยชน์และทรัพยากรร่วมกัน ที่ท าให้ชุมชนมีข้อมูลชุดเดียวกันรู้เท่าเทียมกัน มีพฤติกรรมและทีท่ารวมกันโดย
ไม่ขัดแย้ง เกิดความร่วมแรงร่วมใจจนเกิดเป็นชุมชนสมานฉันท์สันติสุข 
 นอกจากนี้ อนุชาติ พวงส าลี และ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541) อธิบายความเป็นชุมชนเป็นรากฐานที่
ส าคัญของสังคม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความผูกพันเอ้ืออาทรต่อกัน แนวทางในการเรียนรู้ถึงความเป็นชุมชนมี
ลักษณะจึงประกอบด้วย 1) ความหลากหลาย เช่น การรวมตัว พ้ืนที่ รูปแบบของกิจกรรม ประเด็นความสนใจ/
ปัญหา และกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน  2) มีอาณาบริเวณหรือบริบทที่เชื่อมโยงติดต่อกันทางใดทางหนึ่งหรือ 3) 
จิตส านึกของความเป็นพลเมือง (Public Consciousness) ของ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)  4) 
กิจกรรมและความต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่มและด้วยพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน 
และ 5) มีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ มีการเรียนรู้และการปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายและความร่วมมือ
และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากแนวโน้มของการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอัตราเร่งที่สู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราการเติบโตระบบออนไลน์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคม
เครือข่าย (Social Network หรือ Social Media) และพฤติกรรมบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดชุมชน
รูปแบบใหม่ในมิติของสังคมเครือข่ายที่รวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏตัวบนโลก
ออนไลน์หรือทางอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “ชุมชนออนไลน์” (ปรีชา วงศ์ทิพย์, 2555) ที่เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อกัน
ด้วยรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ทั้งด้านมุมมอง ความคิด การแลกเปลี่ยน มิตรภาพ ความขัดแย้ง การค้า ที่เป็นการ
รวมกันเข้าไว้ซึ่งความผูกพันและความสนใจร่วมกัน (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2556) ดังนั้น จึงนับว่าองค์ประกอบ
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการชุมชนในโลกปัจจุบัน ชุมชนในรูปแบบใหม่จึงมี
ลักษณะเป็น “ชุมชนทางอากาศ” ที่อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเป็นเครื่องสานความสัมพันธ์และ
จิตส านึกร่วมของสมาชิกที่เป็นสายใย (Web) ของความสัมพันธ์ที่มีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยืดโยง 
(Cohesive) และการสนับสนุนเกื้อกูลกัน โดยเทคโนโลยีก็คือสายใยที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสื่อสารของ
ผู้คนต่างๆ ผ่านชุมชนในรูปแบบใหม่โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพศ วัย ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ 
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(Schuler, 1996) ซึ่งชุมชนทางอากาศนี้เป็นการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตหรือไร้พรมแดน ทุกคนสามารถติดต่อกันได้ใน
ทุกสถานที่บนโลก จึงท าให้สถานการณ์ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กลายเป็นประโยชน์ที่ส าคัญในการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ผ่านช่องทางที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนชุมชนจึงอาจเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
ดังที่ วรเดช จันทรศร (2556) ระบุว่า การสื่อสารสามารถสร้างให้เกิดการรวมพลัง เสริมสร้างวัฒนธรรมของการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดสังคมเครือข่ายที่เชื่อมโยง
ปฏิสัมพันธ์อย่างเสมอภาคไร้ชนชั้น ซึ่งภาครัฐต้องสนับสนุนโดยเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการมากขึ้น 
เช่น มีการพัฒนารูปแบบของการบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การให้บริการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Education) หรือมีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical information 
System) มาใช้ในการติดตามประเมินผลและพัฒนาจึงจะเป็นผลดีและเกิดผลสัมฤทธิ์กับการจัดการชุมชน หรือ
พัฒนาไปสู่ชุมชนอิเลคทรอนิกส์ (E-Community) ในอนาคต 
 จากเนื้อหาที่ได้มาจากการถอดบทเรียนและงานเขียนของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุปได้ถึง
องค์ประกอบส าคัญที่เป็นแนวคิดการจัดการชุมชนในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของ
แต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันตามบริบทเฉพาะของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) ศูนย์กลำงชุมชน เป็น
สถานที่กลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถปฏิสังสรรค์กันและใช้ประโยชน์ร่วมกันในกิจกรรมของส่วนร่วม
ของชุมชน 2) ผู้น ำชุมชน เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา มีความกล้าหาญ อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น มี
ความรู้ความสามารถที่สร้างความเชื่อถือให้กับผู้อ่ืนได้ 3) สมำชิกชุมชน คือพลเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันเหมือนลูกโซ่ ตามสถานภาพ บทบาท กลุ่ม และสถาบัน บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่รู้จักกัน
ใกล้ชิด มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่และมีกิจกรรมเพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน พ่ึงพารวมทั้งมีความ
ขัดแย้ง 4) ควำมต้องกำรของชุมชน คือสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนา และมีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5) หน่วยงำนภำครัฐและเครือข่ำย เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในด้านต่างๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามอ านาจหน้าที่ 
และในส่วนภาคีเครือข่าย เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 6) ควำมร่วมมือ คือ
ความเต็มใจที่จะร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ของชุมชน โดยจ าแนกเป็นความ
ร่วมมือจากภายในชุมชนที่ถือเป็นศักยภาพของชุมชน คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง และความร่วมมือจากภายนอก ที่ถือเป็นโอกาสของชุมชนที่จะได้รับการสนับสนุน
และความช่วยเหลือจากบุคคล และองค์กรภายนอกในการขับเคลื่อนชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย 7) ปทัสถำน
ของชุมชน คือ การสร้างข้อตกลง กติกา แบบแผนการปฏิบัติ และแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ให้ทุกฝ่ายรับรู้
และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมตามหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม 8) ควำมรู้ชุมชน คือความรู้ที่เกิดจากภูมปัญญา 
และประสบการณ์ที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นความรู้ที่มีความหลากหลายจากการถ่ายทอดและสื่อสาร 
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ พัฒนาต่อยอด 9) ยุทธศำสตร์ชุมชน เป็น
ทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเกิดจากการคิดร่วมกันของสมาชิก 
โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจ ที่แสดงถึงแนวทางในการขับเคลื่อน
ชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง และ 10) กระบวนกำรจัดกำรของชุมชน เป็นแนวทางในการ
จัดการต่อสภาพปัญหาและการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงตามความเป็นจริ งของ
ชุมชนมากที่สุด ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกของชุมชน ด้วยการก าหนดบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
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ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเป็นหลักชัยส าคัญท่ีต้องก้าวไปให้ถึง ทั้งนี้ต้องน าหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารและการด าเนินกิจกรรม ภายใต้การก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

สรุปได้ว่าการมีศูนย์กลางชุมชนจากการพิจารณามิติทางกายภาพยังมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นดัชนีในการ
บ่งชี้ถึงความยั่งยืนโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ครอบครองความเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ (สิงหนาท แสงสีหนาท , 
2548) ซึ่งชุมชนที่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น ศาลาประชาคม หรือที่ท าการชุมชน จะส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนมีศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ (รพีภัทร์ สุขสมเกษม , 2559) ด้วยการมีผู้น าที่มีความรู้
ทักษะการท างาน ความเข้าใจกฎระเบียบ ความรู้ในชุมชน ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง ความสามารถ
ด้านการประสานงาน การจัดหาและบริหารงบประมาณ การสร้างความร่วมมือในชุมชน การน านวัตกรรมมาสร้าง
อาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน (อภิชาติ พานสุวรรณ และ อดิสร ภู่สาระ , 2561) จะท าให้สมาชิกจะมา
รวมตัวกัน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ท าให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเอง และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ (วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และ อุษณากร ทาวะรมย์, 2561) ด้วยการที่ชุมชนย่อมรู้ดีที่สุดว่าตนเองต้องการอะไร ผ่าน
การศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ และท าการวางแผนร่วมกัน ก าหนด
วิธีการด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน ก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นจิตส านึกตระหนักในปัญหา หน้าที่ จนกระท่ัง
ร่วมกันแก้ปัญหา จะเป็นการพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชน (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2552)  

อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการจัดการชุมชนยังคงมีความส าคัญตามแนวทางการจัดการสมัยใหม่ ที่ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานสนับสนุนภายนอกต้องพร้อมที่จะรองรับใน
การให้การสนับสนุนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของชุมชน (Hutchings, et al. 
2017) นั่นคือการที่ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและ การเรียนรู้ในระดับสูง มี
องค์กรในชุมชน กลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ที่เข้มแข็งของชุมชน  รวมทั้งมีความ
สามัคคี เอ้ืออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน (คณะท างานสุขภาพคนไทย, 2554) ด้วยการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ทั้ง มิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ เปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11  

ขณะที่ ชุมชนเองจ าเป็นต้องก าหนดปทัสถาน คือ ความคิดที่อยู่ในจิตใจของสมาชิกกลุ่ม ความคิดนี้
สามารถก าหนดรูปแบบเฉพาะอย่างว่าสมาชิกควรท าอะไร สมาชิกน่าจะท าอะไร สมาชิกถูกคาดหวังให้ท าอะไร
ภายใต้สถานการณ์นั้นๆ (โกวิทย์ กังสนันท์ , 2533) ที่อาศัยการจัดการความรู้ของชุมชน คือการรวบรวมองค์
ความรู้ของชุมชน เพ่ือเป็นคลังแห่งความรู้และคลังแห่งปัญญาในการที่จะน าไปถ่ายทอดแก่ผู้คนในและนอกชมุชน 
และจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (ส านักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน, 2559) พร้อมทั้งก าหนดใช้เครื่องชี้วัดท าการวัดปฏิบัติการในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้
รับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบติดตามความส าเร็จ การวัดผลการปฏิบัติ เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
และการปรับปรุงการท างาน (จิรประภา อัครบวร และคณะ 2552) การให้ก าลังใจและช่วยเหลือชุมชนเพ่ือน าไปสู่
ความเจริญเติบโต โดยที่สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน (Haeberling, 
2009) ในท้ายที่สุด การจัดการชุมชนล้วนมีเป้าหมายที่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการท าให้เกิดความ
ยั่งยืนได้นั้นต้องมีความต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการนั้น สิ่งที่ต้องตระหนักถึงอยู่
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เสมอนั่นคือ ชุมชนมีความเป็นพลวัตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเงื่อนไขของชุมชนตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของชุมชนอีกด้วย (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ , 2558) โดยองค์ประกอบ
ทั้งหมดสามารถเขียนได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 องค์ประกอบการจัดการชุมชนที่น าไปสู่เป้าหมายของชุมชน 
 

สรุป 
ชุมชนเป็นหน่วยของกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกันโดยความสัมพันธ์ทางสังคม ที่มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน 

และมีปฏิสัมพันธ์ในการด ารงชีวิตร่วมกันทางใดทางหนึ่งในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือขอบเขตที่วางไว้บนองค์ประกอบ
เฉพาะของกลุ่ม อย่างไรก็ตามการจัดการชุมชนในมิติของรัฐประศาสนศาสตร์ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับการ
บริหารพัฒนา ซึ่งการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว หรือเรียกว่าการบริหารพัฒนา ที่เป็นการ
บริหารนโยบายแผนงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่วัดได้ การ
มีส่วนร่วม และความผูกพัน ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาให้บรรลุ ผล นักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ต้องตระหนักและเข้าใจว่าการวางแผนพัฒนาเป็นเรื่องสลับซับซ้อน การพัฒนาโดยวิธีการยัดเยีย
ดจึงยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นได้ การสร้างความส าเร็จในการพัฒนาจ าเป็นที่จะต้อง
ผสมผสานความรู้กับสภาพการด ารงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเข้าไปเป็นส่วนประกอบส าคัญ (วรเดช จันทรศร, 2556)  

การจัดการชุมชนยังแสดงถึงการด ารงชีวิตที่ทุกคนมีสติสัมปชัญญะปกติ จ าเป็นต้องเรียนรู้ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่กระตุ้นให้คนจ าเป็นต้องเลือกหรือตัดสินใจ เลือกว่าอะไรคือสิ่งที่พึงปรารถนา ที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
วัตถุสิ่งของ ด้านรูปธรรม สภาพเหตุการณ์ แนวการคิดหรือแนวปทัสถานที่ก าหนดรูปแบบ พฤติกรรมด้านนามธรรม 
(โกวิทย์ กังสนันท์, 2533) ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนเองควรตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง โดยไม่ยึดติดกับหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป ชุมชนเองต้องมองตัวเองเป็นหลัก และพร้อมใจที่จะสละเวลา
ของตนเองเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยการศึกษาหาข้อมูล เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและน าความรู้ที่ได้ไป

ภาครัฐ/เครือข่าย ความร่วมมือ 

สมาชิกชุมชน 

ผู้น าชุมชน 

ศูนย์กลางของชุมชน 

ความต้องการ 

ของชุมชน 

การจัดการของชุมชน 

ความรู้ของชุมชน 

ปทัสถานชุมชน 

เป้าหมาย  

ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชุมชน 
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ปรับใช้ในการพัฒนา ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนสามารถจัดการความรู้ร่วมกัน(ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
, 2559) ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในสมัยใหม่ ที่การขยายตัวของเมือง 
ประชากรและเครือข่ายสังคมด าเนินการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ก่อให้เกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตก
กังวล ความโดดเดี่ยว และความไม่สนใจใยดีหรือรู้สึกรับผิดชอบต่อ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ รอบข้าง 
ไม่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ตัดสินใจ หรือรับผลประโยชน์นั้นๆ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) 

ความส าเร็จตามเป้าหมายของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่ง
จ าเป็นที่ชุมชนจะต้องสร้างความผูกพันและความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ภาครัฐต้อง
ปรับบทบาทและหน้าที่ให้เป็นผู้แนะน าโดยไม่ใช้การชี้น าแต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งต้องเป็นผู้
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานสาธารณสุข หรือแม้แต่สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพ่ือลดการ
ต่อต้านและเพ่ิมการสนับสนุนการด าเนินการของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของชุมชนได้ในที่สุดปัจจัยที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนได้โดยง่าย ด้วยการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมชนในทุกด้าน รวมถึง
ความเป็นวิชาการที่นะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปฏิบัติ และการพัฒนา ด้วยการก าหนดเป้าหมายของ
ชุมชนที่ต้องการบรรลุ สมาชิกชุมชนต้องมีความเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ เพ่ือร่วมสนับสนุนชุมชนให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปจนบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ มีความคิดที่จะร่วมมือในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน 
โดยคิดถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก การแก้ไขปัญหาของชุมชนจึงจะประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ดังนั้น การ
จัดการชุมชนจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรัฐประศาสนศาสตร์บนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างกันและศาสตร์ของ
การบริหารการพัฒนาที่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้และวิถีการด าเนินชีวิตในการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอย่าง
สร้างสรรค ์
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บทคัดย่อ 

 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัญหาในการจัดการขยะ 2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดการขยะ และ 3) แนวทางในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชน
ที่อาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 351 คน รวมทั้งใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารและ
ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองมีปัญหาเกี่ยวกับรถเก็บขยะไม่เพียงพอ ปัญหาข้อ
พิพาทในการสร้างบ่อขยะในพ้ืนที่และปัญหางบประมาณในการด าเนินงาน 2) ในภาพรวม ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการก าจัดขยะ รองลงมา คือ ด้านการแปรรูปขยะ ด้านการขนส่งขยะ และด้าน
การรวบรวมขยะตามล าดับ 3) แนวทางในการจัดการขยะ คือ สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาขยะแก่ประชาชน
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างจริงจัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ การจัดการ ขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

                                                           
1อเนก สุขดี วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น aneksookdee@hotmail.com 
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ABSTRACT 
 

         The objectives of this research were to study 1) the problems of waste management, 2) 
public opinion towards waste management, and 3) ways of waste management of Wang Thong 
Sub-district Administrative Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province. This study was 
a mixed methods research. Data were collected from the sample of 351 people living in Wang 
Thong Sub-district Administrative Organization. In addition, data were collected from the sample 
of local administrators and community leaders. The research instruments consisted of a 
questionnaire and interview. Data were analyzed using software packages to estimate percentage, 
mean and standard deviation.  
         The results found that: 1) Wang Thong Sub-district Administrative Organization encountered 
the problems of insufficient waste collecting vehicles, dispute about the construction of the waste 
pond in the local community, and operational budget, 2) overall public opinions towards the 
waste management of Wang Thong Sub-district Administrative Organization were at a moderate 
level. When individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was waste 
disposal, followed by waste processing, waste transportation, and waste collection, respectively, 
3) guidelines for waste management included raising public awareness of waste  problems, 
encouraging private sector and civil society to seriously participate in waste management. 
 
 
 
 
 
 
  
Keywords:  Management, Waste, Wang Thong Sub-district Administrative Organization  

                                                           
1Anek  Sookdee, College of Local Management and Development,aneksookdee@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
        ปริมาณขยะในประเทศไทยนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อดูจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 
ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน ส าหรับขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777 
แห่งในปี 2559 ประมาณ 27.06 ล้านตันหรือ 74,130 ตันต่อวัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพ่ิมขึ้นจาก 
1.13 เป็น  1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.21 ล้านตัน 
(ร้อยละ 16) ในเทศบาลและเมืองพัทยา 11.16 ล้านตัน (ร้อยละ 4) และในองค์การบริหารส่วนต าบล 11.69 
ล้านตัน (ร้อยละ 43) (กรมควบคุมมลพิษ,2560) จากปัจจัยส าคัญ คือ การมีประชากรเพ่ิมขึ้น ชุมชนเมือง
ขยายตัว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แยกขยะ การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งในปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่
จะสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้น้อยลงทุกวัน รวมทั้งการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยจึงส่งผลให้ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ขยะที่มีจ านวนมากในแต่ละวัน โดยในปี 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน 
13.64 ตัน/วัน เป็นปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด 10.40 ตัน/วันและปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 3.24 
ตัน/วัน ส าหรับปี 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน 13.64 ตัน/วันเท่ากับปี 
2561 แต่มีปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัดเพ่ิมขึ้นเป็น 12.10 ตัน/วันและปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
1.54 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ,2560) การที่ปริมาณขยะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีจึงท าให้เกิดปัญหาการ
จัดการขยะและปัญหาการจัดการบ่อขยะตามมา โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการรวมตัวกันเรียกร้องจนน าไปสู่การเลิก
กิจการบ่อขยะในพื้นที่อ าเภอวังทองจ านวน 2 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 1 บริเวณหมู่ท่ี 4 และหลุมที่ 2 บริเวณหมู่ท่ี 14 
เพราะส่งกลิ่นเหม็นท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ต่อมาได้มีการน าขยะใน
เขตอ าเภอวังทองไปทิ้งที่บ่อขยะบริเวณอ าเภอข้างเคียงท าให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอข้างเคียงได้รับความ
เดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวจนน าไปสู่การฟ้องร้องและเกิดคดีความตามมาเพราะว่าไม่ได้มีด าเนินการขอ
อนุญาตตามกฎหมายในการน าขยะไปทิ้งอย่างถูกต้อง ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้น เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทองได้มีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารและคณะท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ได้มีการด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปัญหานี้อย่างจริงจัง  
        จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการจัดการขยะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ภายในพ้ืนที่เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มามาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
     2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
     2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอ     
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
     2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
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3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
3.1 แนวคิดเก่ียวกับขยะมูลฝอย 
     กรมควบคุมมลพิษ (2555) ได้ให้ความหมายว่าขยะหรือขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) ได้แบ่งขยะ
มูลฝอยออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) ขยะย่อยสลาย (Degraded Waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลาย ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่
ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 2) ขยะรีไซเคิล 
(Recyclable Waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ 
อลูมิเนียม ยางรถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น 3) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้
เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคาย
เคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 4) ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภท
อ่ืนนอกเหนือจากขยะ ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับ
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น สรุปได้ว่า “ขยะมูล
ฝอย” หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในชุมชน ทั้งนี้ รวมถึงเศษผ้า เศษกระดาษ 
เศษอาหาร ถุงพลาสติก มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้า ฝุ่นละอองและเศษวัสดุสิ่งของที่เก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร 
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมและท่ีอ่ืนๆ 
3.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
      การลดปริมาณมูลฝอยสามารถกระท าได้ 3 วิธีการคือ 1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอยโดยการส่งเสริมและ
ผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ต้องเริ่มที่ก่อนการใช้วัตถุดิบใดควรพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดมูลฝอย
ประเภทใด ปริมาณเท่าใดและมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอ่ืนจะก่อให้เกิดมูลฝอยน้อย
กว่าหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งถ้าทุกคนพิจารณาเช่นนี้ทุกครั้ง ผลสุดท้ายปริมาณการผลิตมูลฝอยชุมชนก็จะ
สามารถลดลงได้แน่นอน 2) การลดปริมาณมูลฝอยด้วยหลัก 4 R คือ Reduce (ลดการใช้) Repair (การซ่อมแซม) 
Reuse (การใช้ซ้ า) และ Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) และ3) การน ามูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์ ส าหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยสรุปได้ ดังนี้ จะต้องเริ่มต้นที่การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่ของประชาชนในการจัดการก่อนทิ้งขยะมูลฝอยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ใช้มาตรการ นโยบายและกฎหมายทุกระดับรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณท่ี
เพียงพอให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคจากผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ (2555) สรุปได้ ดังนี้ 1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ส าหรับก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ 2) ข้อจ ากัดในด้านสมรรถนะองค์กร 3) ปัญหาด้าน
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การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 4) ปัญหาข้อจ ากัดด้านสถานที่สถานที่ก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนยังมีไม่
เพียงพอ 5) ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ 6) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์  
4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
               ผู้วิจัย                                 
 
ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. ขอบเขตของกำรวิจ 
        การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองเป็นพ้ืนที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะและบ่อขยะซึ่งส่งผล
กระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่และอ าเภอใกล้เคียงเป็นอย่างมากจนถึงขั้นการฟ้องร้อง

การจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง 
อ า เ ภ อวั ง ทอ ง  จั ง ห วั ด
พิษณุโลก 

 

 

- วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะในพ้ืนที่ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน 

2) ข้อมูลการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังทอง 

3) พฤติกรรมการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง 

- ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโล 

1) ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

2) ด้านการขนส่งขยะมูลฝอย 

3) ด้านการแปรรูปขยะมูลฝอย 

4) ด้านการจ ากัดขยะมูลฝอย 

-แนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย
และภาคีเครือข่ายใน
ท้องถิ่น 
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และเกิดคดีความตามมา จึงเป็นพ้ืนที่ที่น่าศึกษาเพ่ือที่จะน าข้อมูลจากการวิจัยมาจัดท าข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหานี้ต่อไป 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15,394 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 (1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานและผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอ งอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 10 คน  

 (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จ านวน 351 คน 
6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
1.1 แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

           1.2 แบบสอบถาม โดยเป็นการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
      2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
           2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ได้จัดท าแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์
แล้วเพ่ือใช้ในการวิจัยโดยผู้วิจัยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนัดหมายวันเวลาในการ
สัมภาษณ์ 
           2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยมีการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้าและชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเองกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด 
      3. การวิเคราะห์ข้อมูล (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้่องของข้อมูลจากนั้นจะน ามาแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามจากนั้นจึงน าเอาข้อมูลไปประมวลผลทางสถิติจากโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
7. สรุปผลกำรวิจัย  
    7.1 ปัญหาในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ (1) ปัญหารถเก็บขยะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีจ านวนรถเก็บขยะเพียง 2 คัน แต่
ต้องมีการจัดเก็บขยะทั้ง 15 หมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้การจัดเก็บขยะมีความล่าช้าและขยะมี
ปริมาณสะสม  (2) ปัญหาข้อพิพาทเรื่องบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทองยังไม่มีบ่อขยะเป็นของตนเองจึงมีการจัดจ้างภาคเอกชนในการก าจัดขยะแต่ด้วยปัญหาการร้องเรียน
ท าให้บ่อขยะบางแห่งต้องยุติกิจการลงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองประสบปัญหาในการหาที่ก าจัดขยะ



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๕๗ 
 

ใหม่ และ (3) ปัญหางบประมาณการจัดซื้อรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองซึ่งใช้ระยะเวลานาน
กว่าจะได้รถเก็บขยะเพ่ิม 
     7.2  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการก าจัด
ขยะ รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการแปรรูปขยะ ด้านการขนส่งขยะและด้านการรวบรวมขยะ 
     7.3 แนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
คือ ควรสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนบ่อขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
ประมูลเสนอราคาในการจ ากัดขยะรวมทั้งการจัดจ้างบ่อขยะเอกชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น 
ประชาชน เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ โดยการประชุมหารือกับทุกฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วหา
ข้อสรุปร่วมกันเพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้ต่อไป 
8. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
        การศึกษาเรื่อง“การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” 
ผู้วิจัยขออภิปรายผลข้อค้นพบจากการวิจัย ดังนี้ 

1. ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว่ามีปัญหาด้านรถเก็บขยะไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของปนัดดา วิเศษรจนา 
(2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครพบว่าปัญหา อุปสรรคใน
การจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครประการหนึ่งก็คือ จ านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะ ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่รถเก็บขยะมีจ านวนน้อยจะท าให้การจัดเก็บขยะมีความ
ล่าช้าและขยะมีปริมาณสะสมมากและการที่ถังขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะจะท าให้มีปริมาณขยะตกค้างในพ้ืนที่
เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ ดังนั้น เพ่ือความรวดเร็ว ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลวังทองควรมีการวางแผนจัดท างบประมาณเพ่ือซื้อรถเก็บขยะ
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บขยะให้มากข้ึน 

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ 

     2.1 ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะด้านการเก็บรวบรวมขยะอยู่ในระดับน้อย 
ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ารถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองยังไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บขยะได้อย่าง
ทั่วถึงทุกจุด เนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งไกลจึงท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีรถเก็บขยะเข้าไปถึงได้
น าขยะไปทิ้งไว้ตามริมถนนซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของปนัดดา วิเศษรจนา (2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครพบว่าระยะทางการขนขยะไปยังจุดทิ้งอยู่ห่างไกล ท าให้ไม่
สามารถเข้าไปท าการเก็บขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง 

     2.2 ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนด้านการแปรรูปนั้น จากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นด้านการ
แปรรูปอยู่ในระดับมาก ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเพ่ือส่งเสริมการน าขยะที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
อีกครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ท าการคัดแยกประเภทของขยะให้
เรียบร้อยก่อนทิ้ง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการน าขยะมาแปรรูปและควรด าเนินการจัดตั้ง
ธนาคารขยะเพ่ือเป็นแหล่งรับซื้อขยะจากประชาชนอันเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง 

     2.3 ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนด้านการก าจัดขยะนั้น จากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นด้าน
การก าจัดขยะอยู่ในระดับมากซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของกิตติ มีศิริ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยแห่ง
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ความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน :  กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานครพบว่าประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนรวมถึงคนในชุมชนต่างมีความตระหนักถึงการดูแล
สภาพแวดล้อมของชุมชนและเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้  โดยขยะเหล่านี้สามารถเปลี่ยนมาเป็น
รายได้เสริมของครอบครัว ส่งผลส าคัญต่อการลดปริมาณของขยะภายในชุมชนได้ ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการก าจัดขยะร่วมกับภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างจริงจัง ในส่วนของการด าเนินงานเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลเกี่ยวกับการก าจัดขยะ
ในแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึงขั้นตอน
การด าเนินงานดังกล่าวด้วย 

3. แนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
มีดังนี้ ควรสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนบ่อขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
ประมูลเสนอราคาในการจ ากัดขยะและการจัดจ้างบ่อขยะอย่างเป็นธรรม ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย หน่วยงานภาครัฐ โดยการประชุมหารือกับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องในการหาข้อสรุปร่วมกันเพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธงชัย ทองทวี (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามควรร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย 
9. ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
       1) การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา ท าให้ข้อมูลที่ได้มายังไม่สมบูรณ์ หากจะท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การวางแผนการเก็บข้อมูลให้รัดกุม 
       2) เนื่องจากพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อยู่ห่างไกล หากจะท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวางแผนการเดินทาง
ให้รอบคอบ 
       3) เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้เวลาลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลไม่ค่อย
ได้พบปะกับประชาชนมากนัก เห็นควรมีการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้าและควรลงพ้ืนที่ช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
เนื่องจากประชาชนยังอาศัยอยู่ในบ้านพัก 
10. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 
       1) ควรศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน            
       2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปริมาณขยะในชุมชนเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการหาวิธีการจัดเก็บ ช่วงเวลาในการ
จัดเก็บและการจัดเตรียมภาชนะให้เพียงพอกับปริมาณขยะตามแต่ละจุดในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
       3) ควรศึกษารูปแบบ วิธีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในเขตเทศบำลต ำบลพลำยชุมพล อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
 
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ 2) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล จ านวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

       ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การส่วนร่วมในการปฏิบัติการและการมีส่วนร่วม ในการประเมินผล
ตามล าดับ 2) ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ควรร่วมมือกัน
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
บูรณาการการท างานร่วมกันโดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ การมีส่วนร่วม ยาเสพติด เทศบาลต าบลพลายชุมพล 

                                                           
1 อเนก สุขด ีวิทยาลัยการจัดการและพฒันาท้องถิ่น aneksookdee@hotmail.com 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to study the public participation in drug abuse 
prevention and resolution, and 2) to provide the suggestions for public participating in drug abuse 
prevention and resolution in Phlai Chumphon Sub-district Municipality, Mueang District, 
Phitsanulok Province. Data were collected from the sample of 379 local people living in Phlai 
Chumphon Sub-district Municipality. The sample was selected based on an accidental sampling.  
Data were analyzed using software packages to estimate percentage, mean and standard 
deviation.  

The results of this study indicated as follows: 1) overall public participation in drug abuse 
prevention and resolution was at a low level. When  individual aspects were considered, an 
aspect with the highest mean was receiving benefits, followed by decision-making, operations and 
evaluation, respectively, 2) the suggestions for public participating in drug abuse  prevention and 
resolution included that the cooperation should be promoted to monitor the behavior of local 
members in the community and to prevent drug abuse; community leaders and relevant agencies 
should integrate their work together by organizing the projects or activities that encourage people 
to participate in the prevention and resolution of drug problems. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Participation, Drug, Phlai Chumphon Sub-district Municipality 

                                                           
1Anek  Sookdee, College of Local Management and Development,aneksookdee@hotmail.com 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๖๒ 
 

1.บทน ำ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงของมนุษยชาติ (Human security) และเป็นตัวการส าคัญที่เป็นบ่อน

ท าลายก าลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่
สูงมากโดยการก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda) ส าหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกมีแนวโน้มคงที่ ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักในพ้ืนที่ยังคงเป็นยาบ้า กลุ่มท่ีควรเฝ้าระวัง ได้แก่ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที่อยู่ทั้งในและนอกสถานศึกษา วัยแรงงานที่ประกอบอาชีพรับจ้างและแรงงานภาค
เกษตร ส่วนพ้ืนที่ที่เฝ้าระวังปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งพบจ านวนของคดีค้าสูงสุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า โดยมียาบ้าเป็นยาเสพติดหลักที่มีการค้า
ในจังหวัดพิษณุโลก รองลงมา คือ ไอซ์ กระท่อม กัญชาสด และกัญชาแห้งตามล าดับ  

สถิติการจับกุมคดียาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีการ
จับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดจ านวน 1,138 คดี ผู้ต้องหา 1,234 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 479 คดี คิดเป็นร้อยละ 73 ของการจับกุมทั้งหมด เมื่อเทียบกับช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน 
2560 จากข้อมูลจะพบการจับกุมเพ่ิมขึ้นทุกอ าเภอ ตัวยาที่มีการค้าและแพร่ระบาดหลักเป็นยาบ้า กว่าร้อยละ 
93 ตัวยารองลงมาเป็นกัญชาแห้งและกระท่อม (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
,2562)  

เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 5 หมู่บ้าน มี
ประชากรทั้งหมด 7,157 คน เป็นชาย 3,222 คน เป็นหญิง 3,935 คน (เทศบาลต าบลพลายชุมพล, 2562) 
เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการแพร่ระบาด การเสพ และการค้ายาเสพติด จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน แต่
การแก้ไขปัญหานั้นจะใช้วิธีการปราบปรามโดยจับกุมอย่างเดียวซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจึงได้หาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยก าหนดโครงการและกิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย 

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกว่าประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว
มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดเพ่ือน าเอาผลที่ได้จากการศึกษามาให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
       2.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
    3.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
         การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆโดยร่วมกัน
คิด ร่วมปรึกษา ร่วมวางแผน เสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจหรือร่วมติดตามตรวจสอบในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของส่วนรวมด้วยความสมัครใจ สถาบันพระปกเกล้า (2559) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนการพัฒนาทั้งในการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุก

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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ระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุก
รูปแบบในพ้ืนที่ โกวิทย์ พวงงาม (2545) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุน
และการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ส าหรับวีระพงษ์ บัวทอง (2552, น. 14-
15) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ขั้น
ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
และขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน 
ระยะเวลาในท้องถิ่นและระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ พ้ืนที่ดินถือครองและสถานภาพการท างาน เป็นต้น การมีส่วน
ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ คือ คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง การ
สร้างฉันทามติ การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรม การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชนและการพัฒนาภาคประชาสังคม 
(สถาบันพระปกเกล้า, 2559)  
    3.2 แนวคิดเก่ียวกับยาเสพติด 
         “ยาเสพติด” หมายถึงยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด 
ก่อให้เกิดพิษเรื้อรังท าให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม เช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) ส่วนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้ความหมาย “ยา
เสพติดให้โทษ” หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือด้วยประการใดๆแล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญเช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็น
ล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพ
โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจ
ใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสม
อยู่ โดยสรุปแล้ว “ยาเสพติด” หมายถึง สารเคมีหรือสารใดๆก็ตามซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะ
โดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีการใดๆติดต่อกันเป็นเวลานานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อให้เกิด
เรื้อรัง ซึ่งจะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมข้ึนแก่บุคคลผู้เสพและแก่สังคมด้วย  
4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1.1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตำม ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลพลำยชุมพล  ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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5. ขอบเขตของกำรวิจัย 
    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้ 
           พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ก่ึงเมืองกึ่งชนบทและอยู่ในเขตอ าเภอเมืองที่ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ดังนั้น การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นี้ได้จ าเป็นที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีนั้นด้วย 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งสิ้น 7,157 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 379 คน โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและพัฒนา

ตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยาม 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
     2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยก าหนดขอบเขตของค าถามให้ครอบคลุมกรอบ
แนวคิด บริบทของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แล้วน าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า มี 5 
ระดับ แบ่งเป็น 3 ส่วน ทั้งหมด 20 ข้อ และน าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือความเหมาะสมและถูกต้องของแบบสอบถาม 

3) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) มาหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือดูว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยจะ
คัดเลือกข้อที่สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 0.7 ขึ้นไป 

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try out) ใช้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าความ
เที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’alph หาค่าความเชื่อมั่น โดยผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ค่าความเที่ยงหรือเชื่อถือได้ของแบบสอบเท่ากับ 0.97 ถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น
สูงสามารถน าไปใช้ได ้

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพ่ือให้แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น  
จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป    
    2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนจากกลุ่มตัวอย่างที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์และ
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 379 คน 
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    3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติจากโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนที่เป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
7. สรุปผลกำรวิจัย  
    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 55.7) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 27.2) จบการศึกษาในระดับระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 44.6) 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 30.9) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 47.5) 
    ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การส่วนร่วมในการปฏิบัติการและการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลตามล าดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
    ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีดังนี้ ประชาชนควรร่วมประชุมและสอดส่อง
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ผู้น าชุมชนควรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชน
ตลอดจนหาแนวทางการด าเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการทั้งภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ  
8. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
    การศึกษาเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยขออภิปรายผลข้อค้นพบจากการวิจัย ดังนี้ 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา 
นาคประสิทธิ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชนภรณ์ สังสนาและพิพัฒน์ ไทยอารี (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสิงห์ ปานะชา (2558) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย–พม่า อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๖๖ 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัยของมนัส ธิราขันธ์ (2557) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลเหมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความไม่สอดคล้องกันกับงานวิจัยของนักวิจัยบางคนนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยบาง
ประการที่อาจจะส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพ้ืนแตกต่างกันไปเช่น อายุและเพศ  สถานภาพใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน ฯลฯ 

ส าหรับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลพลาย
ชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันนั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ .ส.ต.
กิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชนเขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรีและงานวิจัยของอธิพงษ์ ตันศิริ (2560) ที่ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นเรื่องเพศ เนื่องจากสังคมมองว่าเพศชายมี
ความแข็งแรง มีความกล้าหาญจึงควรท างานหนักหาเลี้ยงครอบครัวและรับผิดชอบกิจกรรมนอกบ้าน ส่วนเพศหญิง
ให้รับผิดชอบงานภายในบ้านเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ เพศชายจึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มากกว่าเพศหญิง ส าหรับประเด็นเรื่องอายุ ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนที่มีอายุมากขึ้นจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนประชาชนที่มีอายุ
ต่ ากว่า 30 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในภาระทางการศึกษาเละการท างานจึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับหนึ่ง ส่วนประเด็นเรื่องการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ประชาชน ในเขตเทศบาล
ต าบลพลายชุมพลมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มุมมอง ความคิดและทัศนคติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ส าหรับประเด็นอาชีพ ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐ ฯลฯ ซึ่งเป็น
อาชีพที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดด้านเวลา การท ามาหากิน ความกังวลใจ 
เช่น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เป็นต้นและประเด็นเรื่องรายได้ต่อเดือน ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบ ล
พลายชุมพลส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยท าให้ต้องมีภาระการหารายได้เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้น 
ปัญหาทางด้านรายได้จึงเป็นข้อจ ากัดหนึ่งส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตพ้ืนที่นี้ 
             เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้  

 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับ
น้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิพงษ์ ตันศิริ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศึกษากรณีอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ ในความคิดเห็น
ของคณะผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากประชาชนมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาอีกทั้ง
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ประชาชนเองมีภาระต้องหาเลี้ยงชีพท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ 
การประชุมในระดับหมู่บ้านมักประชุมกันอย่างเปิดเผยอาจท าให้ประชาชนรู้ สึกเกรงกลัวที่จะให้ข้อมูลหรือแสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในที่ประชุมเนื่องจากถ้าหากให้ข้อมูลไปตนเองอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัยได้ 

     2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร ภูแก้ว (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับ
น้อย ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากหน่วยงานราชการมีการลงพ้ืนที่ชี้แจงข้อกฎหมายและ
โทษของยาเสพติดตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชน
ค่อนข้างน้อยจึงท าให้ประชาชนมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไกลตัว ท า ให้ไม่เกิดความตระหนักในการ
ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรม เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้คนใกล้ตัว เช่น คนในครอบครัว 
เพ่ือนสนิท เป็นต้น  

    3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ ศรีภูมิสุริยกานต์,สมเกียรติ ศรีปัดถาและประจญ กิ่งมิ่งแฮ 
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง  ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า 
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการอย่างจริงจัง มีการระดมกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้ค้า ผู้เสพ 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจับกุมด าเนินคดีกับผู้ค้าและผู้เสพในพ้ืนที่จ านวนมาก ท าให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน์หากเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อยซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระยุทธ์ สุโขยะชัย (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน
ต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชนในเขตต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดในขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบล
พลายชุมพลเป็นประชาชนในเขตเมืองเช่นเดียวกับงานวิจัยของชุมชนในเขตต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จึง
ท าให้ไม่ค่อยมีความสนิทสนมกับเพ่ือนบ้านหรือผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนจึงท าให้การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อย 
9. ข้อเสนอแนะ 
    จากการศึกษาเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้ 
        1.1 ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระหว่างการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการและหลังจากการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ควรก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลในทุกกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๖๘ 
 

1.2 ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันและน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการ
ในการด าเนินการต่อไป 
     2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
        2.1 ควรท าการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                  
        2.2 ควรท าการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ 
        2.3 เพ่ือให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณโดยมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางหรือรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมากขึ้น 
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อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 

 
นางสาวธัญญรัตน์  ค ามูล1 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
stitchnune@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล   
ศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย (3) เสนอแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากร จ านวน 109 คน คือ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีดอนไชย จ านวน 34 คน และผู้ปกครองที่รับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
จ านวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินการผลการด าเนินงาน แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ ด้านกระบวนการ
ภายใน มีเกณฑ์การด าเนินงานอยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดี        
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีการพัฒนาบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง (2) ปัญหาการด าเนินงานที่ส าคัญ คือปัญหาด้าน
การเงิน การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายจริง ปัญหาด้านกระบวนการ
ภายใน คือ ปัญหาขาดการวางแผนในการด าเนินงาน ปัญหาด้านประชาชนผู้รับบริการ ความต้องการของผู้ปกครองในแต่ละ
พ้ืนที่ไม่สอดคล้องกัน ท าให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหาด้านการเรียนรู้และพัฒนา บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว แต่ยังขาดการ
ติดตาม ประเมินผลหลังการฝึกอบรม (3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ด้านการเงิน การจัดท างบประมาณรายจ่าย ควรมีการ
วางแผน ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ด้านกระบวนการภายใน การ
ด าเนินงานต่าง  ๆควรมีการวางแผนให้ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ด้านประชาชนผู้รับบริการ ควรมี
การประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปัญหาต่าง  ๆเพ่ือหาข้อยุติที่เป็นธรรมและเป็นกลางต่อทุกฝ่าย ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ควรมีการรายงาน ติดตามประเมินผลการอบรม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้มีการน าประโยชน์ที่ได้มาใช้กับภารกิจงานที่
รับผิดชอบ  
 
 
 
 

                                                           
1 รองศาสตราจารย ์ ดร. จีระ  ประทปี   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  chiraprateep@yahoo.com 
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ค ำส ำคัญ   การประเมินผลการด าเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย จังหวัดเชียงราย 
1. บทน ำ 
          มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยการพัฒนานั้นต้องเริ่มตั้งแต่
ตอนเด็ก ซึ่งช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการพัฒนา คือ ช่วงอายุ 1-5 ปี  ถือเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และสถานศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย การ
พัฒนาเด็กจึงเป็นภารกิจส าคัญที่จะต้องตระหนักและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาเด็กให้เกิด
การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย การที่จะพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา นั้น ต้องพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก คือ สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3 - 5 ป มีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่ท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่สอง รองจากพ่อ แม่ และญาติ การพัฒนาเพ่ือให้
ศูนย์เด็กได้มาตรฐานและมีคุณภาพนั้น การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องค านึงถึงขอบข่ายงาน ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปี เพ่ือตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จากการศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
มีปัญหาในหลายด้าน เช่น 1) บุคลากรขององค์กรมีจ านวนไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
2) การบริหารงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) การขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และกระบวนการท างาน 

จากความส าคัญและปัญหาของการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย    
ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” โดยศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ศึกษาปัญหาการ
ด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
2. วัตถุประสงคกำรวิจัย  

2.1 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย ในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย จะเป็นการประเมินผลโดยใช้แนวคิดการประเมินผลหน่วยงานแบบสมดุล  (Balanced 
Scorecard) 
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กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีดอน
ไชย อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
     ตัวแปรต้น         ตัวแปรตำม 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผล  การประเมินผลมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากระบบเสรีประชาธิปไตย 
ที่ว่าทุกสิ่งสามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์  และพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินการหรือบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ต้องมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้โดยอาศัยการประเมินเป็นกลไกส าคัญ  

ในปัจจุบันการประเมินผลเข้ามีบทบาททุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย เนื่องจาก
ได้รับการยอมรับกันมากขึ้นว่าเป็นกลไกส าคัญในการที่จะพัฒนาสิ่งที่จะประเมินได้  จึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีบุคคล
หรือองค์การใดหลีกเลี่ยงการประเมินได้ ทุกคนทุกแห่ง ต้องอยู่กลางแจ้งหรือในที่สว่าง พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบประเมินได้เสมอ ดังที่ทราบกันทั่วไป แม้แต่องค์การที่ท าหน้าที่ประเมินผู้อ่ืนซึ่งเป็นองค์การอิสระหรือ
องค์การมหาชน เช่น ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก็ต้องได้รับการ
ประเมินจากบุคคลหรือองค์การอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น การประเมินผลโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา 
สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและรับการประเมินจากบริษัทไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น
เซอร์วิสจ ากัด (TRIS) เป็นต้น 

ส าหรับระดับบุคคลก็ต้องได้รับการประเมินที่ครอบคลุมและจากผู้ที่เก่่ยวข้องมากขึ้น แม้แต่ผู้ประเมิน
ภายนอกของ สมศ. ที่ไปประเมินสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ก็ต้องได้รับการประเมินจากสถานศึกษาที่ไปประเมินการ
สุ่มตรวจประเมินจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การประเมินด้วยการ
อ่านรายงานของผู้ทรงคุณวุฒิรายงานผลการประเมินก็อาจถูกประเมินคุณภาพหรือคุณค่าของรายงานด้วยการ

ด้านการเงิน 

ด้านกระบวนการภายใน 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

 

- ผลการประเมินการด าเนินงาน 
 

- ปัญหาการด าเนินงาน 

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนิน 

งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย 
 

ด้านผู้รับบริการ 
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ประเมินอภิมาน (MetaEvaluation) โดยวิธีการต่าง ๆเช่น การตรวจสอบรายงานการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ 
การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องหรือการใช้แนวทางการประเมินรายงานการวิจัย เป็นต้น 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard  ประกอบด้วยมุมมอง 4 มุมมอง ได้แก่  
   1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspectives) ถือเป็นปัจจัยดั้งเดิมที่น ามาใช้ในการประเมิน
องค์กร วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ทางด้านการเงินนั้น มักจะเป็นเรื่องของการเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน หรือการเพ่ิม
ความสามารถทางการผลิต เป็นต้น  
   2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) องค์กรจะต้องพิจารณาถึง Customer Value 
ว่าอะไร ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าหันมาให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการขององค์กร  เช่นในเรื่องของ
คุณภาพ ราคา การบริการ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ ฯลฯ เป็นต้น  
   3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspectives) เป็นกระบวนการที่ส าคัญภายใน
องค์กรที่จะช่วยท าให้องค์กรสามารถน าเสนอคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมอง
ด้านการเงินมุมมองนี้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการภายในองค์กรที่มีความส าคัญที่จะช่วยน าเสนอคุณค่าที่
ลูกค้าต้องการโดยสามารถน าแนวคิดในด้านลูกโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของ Michael E. Porter มาใช้ได้  
   4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) เป็นมุมมองที่
มีความส าคัญมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมุมมองที่ให้ความส าคัญต่ออนาคตขององค์กร  และถ้าขาดมุมมองนี้ไป 
จะท าให้ไมส่ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอื่นๆ ข้างต้น  

4.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
นฤพนธ์  แดงศิริ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดา เนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว 

อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา     (3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ               
ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์การด าเนินงานอยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า มีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ (2) ปัญหาการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปัญหาด้านกระบวนการภายใน คือ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการด าเนินงาน ปัญหา
ด้านประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ และโครงสร้างของเทศบาล ปัญหาด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการน ามาปรับประยุกต์กับภารกิจงานและขาดการติดตาม
ประเมินผล (3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ควรมีการบริหารการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให้ได้ยอดเงิน
เพ่ิมมากขึ้น ด้านกระบวนการภายใน ควรวางแผนด้านบุคลากรในเรื่องการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้าน
ประชาชนผู้รับบริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
โครงสร้างของเทศบาล ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ควรมีการประเมินผล ติดตามการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับงาน และเจ้าหน้าที่ 

เรวดี  รัตนบุรี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิ
ชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงต์เพ่ือ (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการเงิน ด้านประชาชนผู้รับบริการ ด้านกระบวนการท างาน 
ด้านการพัฒนาและการเจริญเติบโต (2) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช      

ผลการศึกษา พบว่า (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานดด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุก
ปีงบประมาณ ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ
ภายใน มีเกณฑ์การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (2) ปัญหาในด้านการเงิน การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สอดคล้องกับ และรายได้ที่จัดเก็บเองมีจ านวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการน ามาใช้พัฒนาท้องถิ่น ด้านประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนมีความคาดหวังกับการบริการมาก จนไม่
สามารถแยกแยะภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ ด้านกระบวนการภายใน บุคลากรมีจ ากัด ท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากรยังไม่คลอบคลุมทุกต าแหน่ง 
ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน ควรจัดท าประมาณให้สอดคล้องกับรายจ่ายจริง โดยยึดหลักการประหยัดและคุ้มค่า          
ด้านประชาชนผู้รับบริการ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจภารกิจและหน้าที่ที่แท้จริงขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ด้านกระบวนการภายใน  เห็นควรจัดบุคลากรให้ครบตามแผนอัตราก าลัง  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา       
เห็นควรส่งบุคลากรหมุนเวียนเพ่ือเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ให้ครบทุกต าแหน่ง   

สุริยา  โคตรวงษา (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลด่านส าโรง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ (1) ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลด่าน
ส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์การ ด้านประชาชน
ผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ (2) ศึกษาปัญหาการบริหารงานของเทศบาลต าบลด่านส าโรง (3) 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน เทศบาลต าบลด่านส าโรง มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุก
ปีงบประมาณ  โดยรายรับที่สูงกว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ด้านกระบวนการภายในองค์การมีเกณฑ์การ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบลด่าน
ส าโรงอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ พบว่า มีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในระดับดี (2) ปัญหาของการด าเนินงาน ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ปัญหาด้านกระบวนการภายในองค์การ การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีดความสามารถของเทศบาล ท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วนตามแผน ปัญหาด้านประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความคิดเห็นจาก
ประชาชน (3) แนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ด้านการเงินควรมีการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นรายได้อย่างจริงจังเพ่ือให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเทศบาล ด้านประชาชนผู้รับบริการ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ ควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร    
อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ  
5. วิธีกำรศึกษำ 

5.1 ประชำกรที่ศึกษำ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะผู้บริหารและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย จ านวน 34 คน  2) ผู้ปกครองที่รับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 75 คน 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ส าคัญ 3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลในด้านกระบวนการภายในองค์การและด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา 2) แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  โดยเป็นค าถามเพ่ือ
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สอบถามถึงปัญหาของการด าเนิน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน ทั้งด้านการเงิน ด้าน
กระบวนการภายในองค์การ ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 3) แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่รับ
บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  

5.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยน ารายงานการสรุปผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของ
องค์กรที่จะต้องครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  
   2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  อธิบายข้อมูลทั้งหมดในแบบสอบถาม  โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
6. สรุปผลกำรวิจัย 

6.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
       6.1.1 กำรประเมินผลด้ำนกำรเงิน   

ตารางเปรียบเทียบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560, 2561 และ 2562 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 

รำยกำร ปีงบประมำณ / รำยรับจริง 
      2559      2560       2561       2562 
รายรับรวมทั้งสิ้น  3,971,640.00 5,128,720.00 4,943,353.00 5,454,196.00 
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,044,633.41  4,583,676.15  4,813,353.00  5,408,007.00  

รำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำย 927,006.59 662,043.85 130,000.00 46,189.00 
 

สรุปผลด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย มีรายรับมากว่ารายจ่าย 
ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  
       6.1.2 กำรประเมินผลด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กร   

ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินด้านกระบวนการภายในองค์การ  

ที ่ เกณฑ์กำรประเมิน ผลคะแนนที่ได้ 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1      การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 20 16 
2      การบริหารการเงินและบัญชี 15 11 
3      กระบวนการพัสดุ 15 11 
4      กิจกรรมการเรียนการสอน 40 40 
5      การอ านวยความสะดวก 20 16 
6      การประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 6 

 รวมคะแนน 120 100 
คะแนนเต็ม = 120 คะแนนที่ได้ = 100 เทียบค่าร้อยละ 83.33  
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การประเมินกระบวนการภายในองค์การ คะแนนหัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่
ท าได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33  
       6.1.3 กำรประเมินผลด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร   

ตารางสรุปความพึงพอใจในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  
ด้ำนที่ประเมิน �̅� S.D ร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 

1. ด้านสถานที่ 4.04 0.53 80.8
0 

มาก 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.95 0.57 79.0
0 

มาก 

3. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.96 0.51 79.2
0 

มาก 

4. ด้านบุคลากร 4.15 0.52 83.0
0 

มาก 

5. ด้านภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.11 0.65 82.2
0 

มาก 

รวม 4.04 0.48 80.8
0 

มำก 

 
  จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล       
ศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในด้านสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80 
       6.1.4 กำรประเมินผลด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

ที ่ เกณฑ์กำรประเมิน ผลคะแนนที่ได้ 
                                                                                     คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  5 5 
2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 5 3 
3 การฝึกอบรมบุคลากร 5 3 
4 การส่งเสริมการพัฒนาความรู้  5 3 
5 การประเมินผลการฝึกอบรม 5 0 
6 การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงาน 5 1 
7 การจัดท าโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 3 
8 การจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร 5 3 

คะแนนรวม                                          40        21 
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คะแนนเต็ม = 40, คะแนนที่ได้ = 21 
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชยมีผลการ

ด าเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 52.50 
6.2 ปัญหำของกำรด ำเนินงำน 

       6.2.1 ปัญหำด้ำนกำรเงิน 
   1) การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายจริง ท า
ให้มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย หรือการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อยู่บ่อยครั้ง 
   2) กระบวนการจัดท าบัญชีมีความล่าช้า เช่น การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน 
ตลอดจนการจัดท างบแสดงฐานะการเงินหลังสิ้นปีงบประมาณล่าช้า ท าให้การเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหาร
มีความล่าช้าตามไปด้วย     
    3) ความสุ่มเสี่ยงในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ใช้เจ้าพนักงานการเงินและพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินโดยตรง 
จึงท าให้การเบิกจ่ายเงินบางครั้งเกิดความผิดพลาด จนต้องมีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
       6.2.2 ปัญหำด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กร 
   1) ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ท า
ให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
   2) ปัญหาขาดการวางแผนในการด าเนินงาน หรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ขาดความละเอียดรอบคอบ จึงท าให้เกิดความวุ่นวายสับสน และไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
  3) ปัญหาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับต าแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง จึงท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุผลเพราะขาดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

     6.2.3 ปัญหำด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร 
   1) ยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนไชย 
   2) ผู้ปกครองไม่เข้าใจขอบเขต อ านาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีการคาดหวังกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึน้  
  3) ความต้องการของผู้ปกครองในแต่ละพ้ืนที่ไม่สอดคล้อง ท าให้เกิดความขัดแย้งกันเอง 

     6.2.4 ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
   1) การเข้าอบรมของบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่มีการน ามาปรับหรือประยุกต์ใช้กับงานที่
ปฏิบัติ และขาดการติดตาม ประเมินผลในการอบรม 
   2) บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่านไม่ใช่ข้าราชการ  จึงท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกท้ังค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
   3) มีปัญหาในเรื่องการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ใน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 

6.3 ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน 
     6.3.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเงิน 
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   1) การจัดท างบประมาณรายจ่าย ควรมีการวางแผน ศึกษาข้อมูลรายจ่ายจากปีที่ผ่านๆ มา โดย
ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือที่จะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหรือขอจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม    
   2) ควรมีการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินเป็นปัจจุบัน เพ่ือที่จะได้จัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและรายงานทางการเงินหลังสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และเสนอต่อผู้บริหารได้ทันห้วง
ระยะเวลา 
  3) เจ้าหน้าที่ที่ท าการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ให้มากยิ่งขึ้น หรือเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการเบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะ เพ่ือที่จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่สั่งการหรือก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

     6.3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กำร 
  1) ควรมีการจัดท าองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดผู้ปฏิบัติงาน โดยเสนอเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ เพ่ือความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน อีกทั้งต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวภายนอก  
   2) การด าเนินงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ควรมีการวางแผนงานให้ชัดเจน ในด้านกระบวนงาน 
ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ลดการเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
   3) ควรวางแผนด้านบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ตรงต าแหน่ง โดยให้ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับต าแหน่ง หรือภาระงานหน้าที่ เพ่ือให้เหมาะสมในเรื่องตัวบุคลคลและ
ภารกิจงาน  

     6.3.3 ข้อเสนอแนะด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร 
   1) ควรเปิดโอกาส หรือจัดกิจกรรม โครงการ ที่มีช่องทางให้ประชาชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจะท าให้ประชาชนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย 
   2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ กับประชาชนผู้ปกครองในชุมชนพ้ืนที่ เกี่ยวกับ
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3) ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือ ประชาชนผู้ปกครองในพ้ืนที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง  ๆ เพ่ือหาข้อ
ยุติที่เป็นธรรมและเป็นกลางต่อทุกฝ่าย 
       6.3.4 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ  
   1) เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว  ควรจัดท าเป็นข้อตกลงให้มีการ
รายงาน ติดตามประเมินผลการอบรม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้มีการน าประโยชน์ที่ได้มาใช้กับภารกิจงาน
ที่รับผิดชอบ 
   2) ควรสร้างขวัญก าลังใจให้กับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ เมื่อมีโอกาสก็สร้างความเชื่อมั่น  มี
การให้รางวัล ค่าตอบแทน หรือกล่าวค าชื่นชมยินดี เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   3) ควรให้ความรู้ในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้เข้ารับการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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7. กำรอภิปรำยผล   
7.1 ด้ำนกำรเงิน  ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย โดยน ารายรับกับรายจ่ายเปรียบเทียบกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560, 
2561 และ 2562 พบว่า มีรายรับมากว่ารายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ซึ่ง
จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงเงินหมวดน้ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชยจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ย่อมแสดงให้เห็นว่าหากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชยนั้นขาดงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการพัฒนา เพ่ือ
ใหเด็กได้รับการพัฒนาออย่างเต็มตามศักยภาพ และได้คุณภาพมาตรฐาน   
 7.2 ด้ำนกระบวนกำรภำยใน  จากแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2562 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล    
ศรีดอนไชย พบว่า การประเมินกระบวนการภายในองค์การ คะแนนหัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 120 คะแนน 
คะแนนที่ท าได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยที่เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานด้านกระบวนการภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงถึงความมีคุณภาพของการให้บริการประชาชน 
และตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติราชการ 
 7.3 ด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ได้ให้
ความส าคัญในด้านการบริการประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้  พบว่า ทั้ง 5 ด้าน คือ             
ด้านสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพรวม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองที่รับบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย           
มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการที่ดี 
มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ปกครองที่รับบริการเกิดความประทับใจ และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก 
 7.4 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย มีการ
ส ารวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรในเรื่องความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  แต่ไม่การการ
ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม และการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงาน อีกท้ังยังไม่สามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  
8. ข้อเสนอแนะ  
  8.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัย  
   8.1.1 ควรให้ความส าคัญด้านการเงิน โดยมีแนวทางการบริหารด้านการเงิน เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และด าเนินการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  
   8.1.2 ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้       
มีการแบ่งงานให้ตรงกับกับต าแหน่งหน้าที่ โดยให้ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับต าแหน่ง 
หรือภาระงานหน้าที่ เพ่ือให้เหมาะสมในเรื่องตัวบุคลคลและภารกิจงานที่ต้องด าเนินการ   
   8.1.3 ควรจัดกิจกรรม โครงการ ที่มีช่องทางให้ประชาชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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   8.1.4 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการฝึกอบรม สัมมนาให้เพียงพอและเหมาะสม โดยมี
การรายงานผลการฝึกอบรม และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้มีการน าประโยชน์มาใช้กับภารกิจงานที่
รบัผิดชอบ  
   8.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป  
  ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าจุดแข็งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเป็นโอกาสในการพัฒนาและหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นตัวขัดขวางความส าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 
บทความวิชาการนี้ต้องการศึกษาและอธิบายให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของการเมืองภาคประชาสังคมกับ

แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  ดังที่ทราบกันรูปแบบในการพัฒนาของการเมืองและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พร้อมกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในการขับเคลื่อนงานประเทศใน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยนั้น ผู้เขียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม  ท้องถิ่น 
การเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทในการพัฒนา
และการขับเคลื่อนพ้ืนที่เป็นตัวตั้งในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงการพัฒนามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการให้ความส าคัญกับการพัฒนา แบบ Top Down  ศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ 
และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ความซับซ้อนของปัญหาและสภาพการเปลี่ยนแปลง ข้อจ ากัดของกลไกรัฐ ที่ไม่
สามารถตอบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและทันท่วงที  สุดท้ายผู้เขียนเสนอแนะว่าการเมือง
ภาคประชาสังคมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง และการส่งเสริมประชาธิปไตยของ
ประชาชนรวมถึงการขยายการพัฒนาการรวมศูนย์อ านาจจากเดิมที่ส่วนกลางสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น 
โดยใช้ภาคประชาสังคมให้มีส่วนรวมในการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการตื่นตัวจาก
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำส ำคัญ :  การเมืองภาคประชาสังคม การปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น 
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Abstract 
 

This academic paper wants to study and explain the important role of civil society politics 
and local community development by using the area as the setting. As is known, the development 
pattern of politics and local government in Thailand Together with social and national 
development In driving the country, in the 20-year national strategic development plan of 
Thailand The author gives importance to the development of communities, local society, politics 
and public participation. By civil society That promotes and supports a role in the development 
and movement of the area to be a true location in the local community Including development 
to participate with government agencies and the private sector In giving importance to top down 
development, studying the impact of government policy on rights And the way of life of the 
people in the area Complexity of problems and changing conditions Limitations of state 
mechanisms That cannot answer the needs Solving problems in a comprehensive and timely 
manner Finally, the author suggests that politics, civil society and local community development 
methods by using the area as the location And promoting democracy of the people as well as 
expanding the development of centralized power from the center to the development of local 
social communities by using civil society to take part in using the area as a basis for local 
community development. And real awareness from the people 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Keywords: Civil society politics , Local government, local community ,development 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๘๔ 
 

บทน ำ 
การเมืองภาคประชาสังคมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  ดังที่ทราบกัน

รูปแบบในการพัฒนาของการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พร้อมกับการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ในการขับเคลื่อนงานประเทศในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย ที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาชุมชน สังคม  ท้องถิ่น การเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีบทบาทในการพัฒนาและการขับเคลื่อนพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงการ
พัฒนามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ความส าคัญกับการพัฒนา แบบ Top Down  
ศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ความซับซ้อนของปัญหาและสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ข้อจ ากัดของกลไกรัฐ ที่ไม่สามารถตอบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและทันท่วงที  
รวมถึงการขยายการพัฒนาการรวมศูนย์อ านาจจากเดิมที่ส่วนกลางสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น โดยใช้
การเมืองภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาและการใช้พ้ืนที่ต าบลในชุมชนเป็นตัวตั้งในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่า
การศึกษาการเมืองภาคประชาสังคม กับแนวทางการพัฒนา มีบทบาทการขับเคลื่อนงานการท างานเชิงพ้ืนที่ เน้น
ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงในฐานะ
รากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งสนับสนุนการเข้ามามีบทบาทการ
ท างานในชุมชน ท้องถิ่น จากนั้นจะอธิบายความส าคัญของการเมืองภาคประชาสังคมและขบวนการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง  ให้มีความเข้มแข็งที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น  
บทบำทกำรเมืองภำคประชำสังคมกับกระบวนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

ภาคประชาสังคม (Civil Society)  ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน ในฐานะเป็นพ้ืนที่ทางสังคมซึ่งอยู่ฝ่ายเดี่ยวกับรัฐและตรงกันข้ามกับภาครัฐ ทีมีความเชื่อกันว่าประชา
สังคมคือรูปแบบการเมืองเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในงานการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ความหมายของการเมืองภาคประชาสังคม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายแตกต่างกัน  

ทศพล สมพงษ์  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเมืองภาคประชาสังคม คือ การเมืองเพ่ือการพัฒนา การเมือง
จึงไม่ใช้เรื่องสกปรก แต่เป็นการเมืองที่ประชาชนรากหญ้าเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ สิทธิของชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการด ารงอยู่ให้ดีข้ึน  

เอนก เหล่าธรรมทัศน์   เชื่อว่ากระบวนการประชาสังคมเป็นเรื่องสมานฉันท์ ความกลมเกลียว ความกลม
เกลียวมากว่าความแตกต่าง การเมืองภาคประชาสังคม มีความหมายใกล้เคียงกับความชุมชน แต่ความเป็นชุมชน
นั้นเน้นในเรื่องการสร้างชนบทที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการภาคประชาชาสังคมมีขนาดใหญ่กว่าเป็นชุมชน 
ลักษณะแบบนี้เป็นอารยะสังคมที่ครอบคลุมกระบวนการทางสังคมทุกชนชั้น รวมถึงชั้นกลางในเมืองที่มีความ
ผูกพันของผู้คนที่หลากหลายบนพ้ืนฐานแห่งความร่วมมือด้วยส านึกที่มีต่อความเป็นพลเมืองของประชาชนที่เข้ามา
มีบทบาทร่วมกัน 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ให้ความหมายของภาคประชาสังคมว่าหมายถึงสังคมที่ประชาชนทั่วไป เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการจัดการเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการชีวิตของประชาชน โดยอาศัยองค์กร กลไก 
กระบวนการและกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้นมาเพ่ือผลักดันการด าเนินงานของประชาชน ในรูปแบบ
กระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ประชาชนจดขึ้นมาในรูปแบบ องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม 
เพ่ือที่จะต้องการเปลี่ยนสังคม ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐและภาคเอกชน  
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ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายว่า ประชาสังคม คือสังคมที่เต็มไปด้วยความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนใน
ที่นี้หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรืออุดมคติความเชื่อที่เหมือนกันในบางเรือง มีการติดต่อสื่อสารกัน 
หรือการร่วมกลุ่มที่มีเอ้ืออาทรกันด้วยความรักและการมีมิตรภาพต่อกัน รวมทั้งมีการกระท าและการจัดการแก้ไข
ร่วมกัน 

ธีรยุทธ บุญมี ให้ความหมายของภาคประชาสังคมว่ามีความหมายอันเดี่ยวกับค าว่าสังคมเข้มแข็งที่
ประชาชนมีจิตส านึกทางสังคมและการแสดงออกซึ่งจิตส านึกในรูปแบบการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน องค์กร
เอกชน และองค์วิชาชีพอิสระ 

ดังนั้นความหมายของค าว่า ประชาสังคม หรือ Civil Society ไว้ว่า เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพ่ือการมี
สังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลายโดยทั่วไปแล้วภาคประชาสังคม 
จึงหมายถึง พ้ืนที่หรือส่วนของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาครัฐซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ และภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นด าเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลก าไรในพ้ืนที่ประชาสังคม 
ประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการที่เป็นอิสระจากภาครัฐและเภาคเอกชน และอยู่นอกบริบท
การแข่งขันทางการเมือง แต่พอจะสรุปได้ว่าการเมืองภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคพลเมือง คือบุคคลที่
ต้องแสดงบทบาทในกิจกรรมที่สรรค์สร้างสังคมเช่นเดียวกับสังคมการเมืองสมัยใหม่ ก็ยิ่งมีการใช้ค าว่า “การเมือง
ภาคประชาสังคม” กันมากและมีแนวคิดที่แยกแตกต่างกันออกไปมา ท าให้ค านี้จึงถูกใช้ควบคู่หรือบางคราวก็
ทดแทนกับค าว่า “ภาคพลเมือง” แม้ว่าจะมีความแตกต่างในรายละเอียดเชิงแนวคิดทฤษฎีจนท าให้การพัฒนา 
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและการเข้ามามีบทบาทท างานชุมชนท้องถิ่นของ
ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง โดยมีการจัดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตั้งและสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
ในการออกแบบ การท างานในเชิงพ้ืนที่ ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โดยประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง 
หน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันในการออกแบบแสดงความคิดเห็นต่างๆในการสร้าง
นวัตกรรมการท างานร่วมกันแล้ว งานหลาย ๆ ชิ้นใช้ทดแทนกัน เช่น งานของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวถึง
ภาคประชาสังคม คือ กลุ่มองค์กรที่รวมขึ้นมาจากพลเมือง ท าให้ประชาสังคม คือ ความเป็นพลเมืองที่มิใช่เน้น
ปัจเจกชนนิยม เช่นเดียวกับการตีความของ กฤติยา อาชวนิจกุล และคณะ ที่ว่าประชาสังคมคือการเมืองภาค
ประชาชนที่กล่าวเช่นนี้เพราะต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับนิยามความหมาย ค าอธิบายพลเมืองในมิติ
การวิจัยและวิชาการในสังคมวิชาการไทยในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมาที่กล่าวถึงพลเมืองสัมพันธ์กับประชาสังคม
อยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงการเมืองภาคพลเมือง คือ การใช้อ านาจของพลเมืองในกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทาง
การเมืองตามสิทธิของพลเมือง เกิดขึ้นได้ในระดับชุมชนหรือระดับชาติในประชาธิปไตยไทยที่มีตั้งแต่ทศวรรษ 
2510 การแสดงออกนี้ในมิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคม และภาคพลเมือง ที่ส่งผลต่อการจัด
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับรัฐใหม่ ได้พัฒนามาสู่กิจกรรมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ สิ่งแวดล้อม ความรู้ภูมิปัญญา 
สุขภาพอนามัย สิทธิทางเพศ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมคือภาคประชาสังคม หรือภาคพลเมือง ได้ใช้อ านาจของตน
ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ด้วยการไปหนุนเสริมกับรัฐ บางกิจกรรมอาจจะ
ท้าทายกับอ านาจรัฐ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเมืองการปกครองของประเทศไทย ถือว่าเป็นที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก ในห้วง
การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านการเมืองของประเทศไทย  การติดตามข่าวสารด้านการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นและการบริหารประเทศของรัฐบาล จนมีกลุ่มองค์กรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองของไทย และการปกครองท้องถิ่นไทยรวมทั้งบางกลุ่ม บางองค์กรแต่ละฝ่ายตั้งและสร้างวาทกรรมทาง
เมืองในสังคมในการสร้างกระแสการเคลื่อนไหวทางสังคมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายเผด็จการ ล้วนแล้วแต่เป็น
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วาทกรรมทางการเมือง เพ่ือเรียกความโดดเด่น ความสนใจทางการเมืองการปกครอง ให้ประชาชนบางกลุ่มชื่นชอบ 
ชื่นชม กันการเมืองภาคประชาสังคม จึงเป็นตัวกระท าทางการเมืองใหม่ในรัฐพหุนิยมที่เน้นบทบาทของกลุ่มองค์กร
ทางสังคมในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ ซึ่งแนวคิดการเมืองภาคประชาสังคม สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการจัดการชุมชนท้องถิ่น ในเมื่อชุมชนท้องถิ่นในสังคมไม่สามารถหลีกหนีการเมือง
ได้ ดั้งนั้นแล้วจึงจ าเป็นที่จะต้องมาร่วมออกแบบการเมืองสมัยใหม่ๆ การท างานการเมืองแบบมีส่วนร่วมในการ
น าพาการเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองภาคประชาสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และการพัฒนาประเทศ
ไปพร้อมๆกับการเมืองควบคู่กับการพัฒนาการเมืองแบบมีส่วนร่วมร่วมกันจากประชาชนอย่างแท้จริงนั้นก็คือ 
การเมืองจากการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการออกแบบการท างานร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ คือ ชุมชน ต าบล เมือง 
จังหวัด จากการมีส่วนร่วมของประชาชนฐานราก ในการออกแบบเป็นเครือข่ายทางการเมืองในการท างานร่วมกัน
ในเชิงพ้ืนที่ต าบล สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  
แนวทำงกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการท างานและการขับเคลื่อนการเมืองใน
เชิงพ้ืนที่มากขึ้นไม่ว่าทางชุมชนท้องถิ่น มี พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.  2551 ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมและมีเวทีการท างานการพัฒนาการออกแบบ การเมือง
ภาคประชาชนร่วมกันเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการท างานอย่างบูรณา
การของประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนจากฐานราก จากการแสดงความคิดเห็น ในการร่วมกันออกแบบการท างานร่วมกันในการท างานการ
พัฒนา ทางการเมือง การปกครอง อย่างแท้จริง  

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบใด การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (civil society 
movement) หรือภาคพลเมือง ดังกล่าวมีองค์ประกอบส าคัญ คือพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) มุ่ง
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์สาธารณะ (common good) เป็นพลังส าคัญ นัยโดยทั่วไปของ “พลเมือง”
(citizen) ก าหนดไว้ 2 ระดับคือ ระดับของการเป็นพลเมืองตามสภาพทางกฎหมายและการเมือง ซึงเป็น
ความหมายพ้ืนฐานที่ว่าพลเมืองคือฐานะสมาชิกของรัฐและชุมชน มีสิทธิและความรับผิดชอบตามก าหนดใน
กฎหมาย เช่น การคารพกฎหมาย การออกเสียงเลือกตั้ง การช าระภาษี และการเป็นทหาร ระดับของการมีส่วน
ร่วมในกิจการสาธารณะ (Public life) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกิจการสาธารณะที่มุ่งให้ชีวิตสาธารณะ
หรือชีวิตส่วนรวมดีขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อสภาพส่วนรวมและการเมือง 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ตังแต่การออกเสียงเลือกตั้ง 
การวิพากษ์วิจารณ์ การก าหนดนโยบายสาธารณะ หรือกฎหมาย การเคลื่อนไหวสังคมทางการเมือง การยืนหยัด
ทางการเมืองในประเด็นต่างๆ หรือการแสดงพลังในการผลักดันทิศทางการเมือง แรงบันดาลใจของพลเมืองกับการ
มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะพลเมืองจะเกิดจากความต้องการ 3 ประการ คือ 1. ความต้องการควบคุมความไม่
แน่นอนในอนาคต 2. ความต้องการแก้ปัญหาหรือท าให้ดีขึ้นของชีวิตสาธารณะของตนซึ่งรัฐหรือการเมืองในแบบที่
คุ้นเคยแก้ไขไม่ได้หรือไม่เคยแก้ไข 3. ความต้องการเยียวยาความสัมพันธ์ที่อ่อนแอของชุมชนและความสื่อถอยทาง
การเมืองด้วยการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพลเมืองในการเมืองภาคพลเมืองจะครอบคลุมทั้ง 2 ระดับของการเป็น
พลเมือง ด้วยส านึกพ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองในการเมืองภาคพลเมืองเป็นดังนี้ 1. การมีเสรีภาพในการปกครอง
ตนเอง ตระหนักในอ านาจอธิปไตยของตนเอง 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ตระหนักได้ว่าการท าหน้าที่
ของตนอย่างตื่นตัว รู้ เท่าทันและใช้ปัญญาและมีส่วนร่วมคือการก าหนดชีวิตสาธารณะของตนเอง ( self-
determination) 3. พลเมืองต้องท างานร่วมกับรัฐและการเมืองระบบตัวแทนเป็นหุ้นส่วนที่สนับสนุนและเกื้อกูล
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กัน ไม่ล้มล้างหรืออยู่คนละฝ่าย เพราะพลเมืองต้องอาศัยการท างานเชิงโครงสร้างโดยภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ต่อ
บ้านเมืองและสังคม ดังนั่น การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม จึงเป็นของคู่กัน 4. การเป็น
พลเมืองไม่มีความหมายเพียงพลเมืองแห่งประเทศใด แต่ในระบอบประชาธิปไตยเสรี (Liberal democracy) ที่
เปิดกว้างในความเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพระดับโลก พลเมืองจึงต้องตระหนักรู้ในระดับสากลร่วมด้วย การเมือง
ภาคพลเมืองในที่นี้จึงเป็นการรวมตัวของพลเมืองที่เป็นเจ้าของอ านาจการปกครองตนเอง (self-government) มี
ความเชื่อมั่นในการก าหนดอนาคตประเทศชาติ (self-determination) มีอ านาจในการถ่วงดุลการใช้อ านาจของตัว
แทนที่ได้รับการเลือกเข้าไปโดยชอบธรรมสู่การพัฒนาท้องที่ ท้องถิ่น จากฐานราก สู่ความเข็มแข็ง ถึงโครงสร้าง
ของประเทศชาติ แม้ว่าระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย จะไปในทิศทางไหนก็ตาม 
ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนร่วมจากประชาชน กลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเข้ามามีบทบาทและการ
น าพาประเทศชาติ ร่วมกันถือเป็นเป้าหมายส าคัญ ชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติบ้านเมืองก็จะ
เจริญก้าวหน้าและเข็มแข็งต้องมาจากชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคพลเมืองใน
เชิงพ้ืนที่อย่างแท้จริง  

เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่น สู่เป้าหมายความมั่นคงของประเทศชาติ การที่จะท าให้
ประเทศชาติบ้านเมืองเข้มแข็งก็ต้องท าให้รากแก้ว แข็งแรง แม้เจอภัยพิบัติ ก็สามารถคงอยู่ได้ เปรียบเสมือนสังคม
ในประเทศขณะนี้ ที่พยายามสร้างความเข้มแข็ง จากการเมืองภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง เข้า
มามีส่วนร่วมในการท างานออกแบบการพัฒนางานด้วยกัน ให้ชุมชน ท้องถิ่น  เข็มแข็งพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน 
แนวความคิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง คือ การรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง การพัฒนาแบบ 
Top Down การศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ความซับซ้อนของ
ปัญหาและสภาพการเปลี่ยนแปลง และข้อจ ากัดของกลไกรัฐ ที่ไม่สามารถตอบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาได้
ครอบคลุมและทันท่วงที  

ดังนั้นการพัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง คือต้องการพัฒนาแบบ Top 
Down  ศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ์ การปลุกสร้างพลัง ปลุกกระแสการพัฒนาจากล่างสู่บนโดยการใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง การสื่อสาร แสดงรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพ่ือการเรียนรู้และขยายผล การสร้างพ้ืนที่
กลางให้ทุกภาคส่วนมาเชื่อมร้อย และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการสร้างและพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายแนวทาง รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ ต าบล จังหวัด 
ภูมินิเวศน์ จัดระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ การก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยการ
ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จัดท าแผนและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องกระแสการ
ยอมรับของขบวนองค์กรชุมชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการทั้ งประเทศ 
ขบวนการพ้ืนที่รูปธรรมการจัดการตนเองของพ้ืนที่ และประเด็นงานความร่วมมือกับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูป กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และแผน
งบประมาณเชิงพ้ืนที่ ทีประชาชนมีความคิดความสามารถเพ่ิมขึ้น องค์กรชุมชนเข้มแข็งมีความสามารถในการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้นและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์โครงสร้างและนโยบายของรัฐ  

 
สรุป 

การเมืองภาคประชาสังคม คือรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่จะมุ่งสนใจและให้
ความส าคัญการพัฒนาและตัวแปรการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย
ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๗๘๘ 
 

พลเมือง ภาคประชาชน ในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทางสังคม รวมถึงบทบาททางสาธารณะและ การเมือง
ภาคประชาสังคมทีเข้มแข็งก็จะน าพาสังคม ชุมชน และองค์กร ที่จุดหมายปลายทางตามเป้าหมายในการพัฒนา 
การปฏิบัติการในการมีส่วนร่วมพ้ืนที่ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สู่การพัฒนาที่ยังยืนตามระบอบวิถี
ระบอบประชาธิปไตยจากฐานราก สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองที่เป็นประโยชน์และอ านาจการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนตามวิถีทางการเมือง 

การพัฒนาการเมืองภาคประชาสังคมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง นั้น
จ าเป็นต้องศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ์ การปลุกสร้างพลัง ปลุกกระแสการพัฒนาจากล่างสู่บนโดยการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง การสื่อสาร แสดงรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพ่ือการเรียนรู้และขยายผล การสร้างพื้นที่
กลางให้ทุกภาคส่วนมาเชื่อมร้อยโยงกันเพ่ือการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการสร้างและพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลงทุกระดับอย่างต่อเนื่องในการสังเคราะห์หลากหลายแนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพ
พ้ืนที่ ต าบล จังหวัด ภูมินิเวศน์ จัดระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 
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บทคัดย่อ 

 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยถือเป็นบริการสาธารณะหนึ่งที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใน

การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการด้วยตนเอง  มอบหมายให้องค์กรอ่ืนจัดบริการ
สาธารณะแทนหรือรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดบริการสาธารณะร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรูปแบบของความร่วมมือนั้น ประกอบด้วยรูปแบบความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและรูปแบบความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบ
ปัญหา ขยะมูลฝอยตกค้างจ านวนมาก โดยเฉพาะในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัน
แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยล าพัง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จึงเกิดนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพ้ืนที่ (2) เพ่ือศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
ขยะ มูลฝอยของกลุ่มพ้ืนที่ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการรวมกลุ่มและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนงานการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่มพ้ืนที่  (4) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษากลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย  (Clusters) เทศบาล
ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-Dept Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค ำส ำคัญ ความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) 
1 รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัต ิคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Email : s.jarusombat@gmail.com 
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คุณภำพชีวิตของผู้อำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกยไชย อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

นางสาวพัทธ์ธีรา จันทรัตน์ และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1 

Email address : phattheera2021@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 297 คน โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.75) และเมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.91) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
มาก (�̅�=3.87) และด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.84) ส่วนด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ : คุณภาพชีวิต, ผู้สงูอายุ 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์รรณอร วันทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ Email : fon_jeab@hotmail.co.th 
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Quality of life of the elderly in the Kei Chai District Administrative Organization area 
Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province 
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ABSTRACT 
 
 This research study The objective is to study the quality of life of the elderly in Kei Chai 
Sub-district, Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province. The sample consisted of 297 elderly 
people aged 60 years and over by using the finished table of Krejcie & Morgan The data collection 
tools are questionnaires. The statistics used in data analysis are the number, percentage, average 
and standard deviation. 

The results of the research showed that The quality of life of the elderly in the Kei Chai 
Subdistrict Administrative Organization, Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province was in the 
high level ( �̅�=3.75) and when considered in each aspect, it was found that the aspect with the 
highest quality of life was physical health. In the high level (�̅�=3.91) followed by the environment 
Was at the high level มาก (�̅�=3.87) and the psychological aspect was at the high level (�̅�=3.84) 
The aspect with the lowest quality of life was social relations. Is at a medium level (�̅�=3.40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : quality of life, the elderly 
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บทน ำ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

การสาธารณสุขส่งผลให้ประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอายุยืนยาว ประกอบกับอัตราการเจริญ
พันธุ์ลดลง ท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว(เสน่ห์ แสงเงินและคณะ, 2555, หน้า 68) ในปี 2558 
ประชากรโลกมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับได้ว่าประชากรรวมทั้งโลกได้
เข้าเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็น“สังคมสูงวัย” (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่“สังคมสูงวัย” 
มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2548 (รศรินทร์ เกรย์, 2556) ในปี 2558 ประชากรไทยมีจ านวน 65.1 ล้านคนใน
จ านวนนี้เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมดซึ่งมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุ เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) ประชากรสูงอายุ
เป็นกลุ่มประชากรพิเศษที่จ าเป็น ต้องได้รับการดูแลจากสังคมได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจะมี
แบบแผนความเจ็บป่วยที่ต่างจากประชากรกลุ่มอายุอ่ืน เป็นวัยที่ประสบกับปัญหาเสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม ท าให้วัยนี้มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2548, หน้า105) จากการขยายตัว 
การกระจายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้สังคมชนบทรับความเจริญแบบสังคมเมืองเข้าไปใช้เป็นแบบแผนในการ
ด าเนินชีวิตมากขึ้น อาชีพในภาคอุตสาหกรรม การบริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดชาวชุมชนออกจากอาชีพใน
ภาคเกษตรกรรม เกิดการอพยพออกจากท้องถิ่นจนท าให้โครงสร้างของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น สัดส่วนหนุ่ม
สาว วัยแรงงานน้อยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สมาชิกของครอบครัวบางรุ่นหายไปจากครอบครัว (สมศักดิ์ 
ชุณหรัศม์ิ, 2552, หน้า 2) และในที่สุดภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมักประกอบไปด้วยผู้สูงอายุและ
เด็กเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าวท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรกลุ่มอ่ืนในชุมชน เพ่ิมสูงขึ้น (วิไลลักษณ์ รุ่ง
เมืองทอง, 2553, หน้า1-2) และพบว่าสิ่งที่ตามมา คือ ผู้สูงอายุมีผู้เลี้ยงดูหรือดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุข
น้อยลง (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์, 2552, หน้า 29) รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความส าคัญของสังคมวัยสูงอายุ จึงได้มีการจัดท าแผน
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือให้ประชากรสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนจัดระบบคุ้มครองทางสังคม การส่งเสริมด้านความรู้และการเตรียมความพร้อมในวัย
สูงอายุ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ(มยุรี พงษ์นาค, 2555) 

ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความส าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดนโยบายในระดับชาติรวมถึงก าหนดให้แต่ละภาคส่วน กระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้องด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุร่วมกันก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ปราณี อ่ิม
สมบัติ, 2546) และพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง (วีรพงษ์ ยางเดี่ยว , 
2554) (ธาริน สุขอนันต์และคณะ, 2554) (ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศร, 2555)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เพราะจากจ านวนสถิติประชากรผู้สูงอายุในเขตนี้ มีจ านวน
ค่อนข้างมากพอสมควร ที่จะท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ถึงความเป็นอยู่ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์ 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาประกอบ ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม (UNESCO, 1993) 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จ านวน 1,061 
คน (ส านักทะเบียนอ าเภอชุมแสง, 2560) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 275 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 132 - 133)  
 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาการอยู่อาศัย  

3.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

5. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย   
2. ด้านจิตใจ   
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม   
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

- เพศ 

- อายุ 
- อาชีพ 

- รายได้ต่อเดือน 

- ระดับการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง (Vaidty) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา
อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 [โดยการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Item Objective Congruence: IOC) ใช้เกณฑ์การ
พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป] ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบแอลฟาหรือ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Alpha Coefficient) แบบสอบถามชุดทดลองใช้เป็น .808 และแบบสอบถามชุดจริงเป็น 
.903 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด 275 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของการ
เลือกสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยง เบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  
สรุปผลกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 60-70 ปี มีสถานภาพสมรส ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ และมี
ระยะเวลาการอยู่อาศัยมากกว่า 10 ปีขึ้นไป  

2. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง  จังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ 
ด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก และด้านจิตใจ อยู่ใ นระดับ
มาก ส่วนด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 แสดงระดับคณุภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกยไชย อ ำเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค์ ในภำพรวม 
 

รำยกำร �̅� S.D แปลผล 
ระดับคุณภำพชีวิต 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 3.91 0.50 มาก 
2.ด้านจิตใจ 3.84 0.47 มาก 
3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.40 0.61 ปานกลาง 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.87 0.53 มาก 

รวม 3.75 0.42 มาก 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
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ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิฆัมพร อุทัยฉาย (2559) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าพันชาด อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ งอกศรี (2560) ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัตฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินทร์พร วงษ์รัตนะ (2558) 
ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ศรีวิชัยน์ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา ค าบุญเรือง (2559) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการ วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพ
ชีวิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นที่พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
อาจะมีผลมาจากแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุและความมั่นคงของชีวิตและสังคม เช่น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มีระบบคุ้มครอง
ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ (จิรัชยา คล้ายดีและ
คณะ, 2560) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย ในภาพ รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ กัญญาณัฐ ไฝค า 
(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษา พบว่า 
ด่านสุขภาพร่างกายอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่าน
สามารถรับรู้ทางด้านร่างกายที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรับรู้ถึงความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน อยู่ในระดับมาก และท่านรับรู้ถึงด้านสุขภาพร่างกายของตนเอง อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ศรีวิชัยน์ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สู งอายุในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุสามารถออกก าลังกาย เดิน กิน
ข้าว เข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ ตั้งกิจจาวิสุทธิ (2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยด้านครอบครัวที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ออกก าลังกายเป็นกิจวัตรประจ าวัน และสามารถท างานได้อย่างที่เคยท า และ
ส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ ท่านไม่ต้องพ่ึงพายาต่างๆในการด าเนินชีวิต อยู่ ในระดับปานกลาง  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ งอกศรี (2560) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัตฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวัน เช่น  กินข้าว อาบน้ าได้ แต่ก็ยังมีความจ าเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล 
และพอใจกับความสามารถในการท างาน 

2. ด้านจิตใจ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา หอมประภัทร (2561) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลกุ ดผึ้ง อ าเภอสุวรรณ
คูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรู้ถึงสภาพทางจิตใจของตนเอง อยู่ในระดับมาก และท่านรู้สึกม่ันใจในตนเอง อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา ค าบุญเรือง (2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกพอใจในชีวิต เช่น 
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มีความสุข สงบ มีสมาธิในการท างาน และกิจกรรมต่างๆ รู้สึกพึงพอใจในตนเองและยอมรับรู ปร่างหน้าตาของ
ตนเอง ไม่ค่อยรู้สึกวิตกกังวล รู้สึกมีก าลังใจ และคิดว่าชีวิตของตนเองมีความหมาย และมีคุณค่าในตัวเอง ต่อบุตร 
หลาน และส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ ท่านรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆของตนที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรญารักษ์ พันธ์ยิ้ม (2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณภาพชีวิตและความต้องการของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ รวมไปถึงความต้องการการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง 
และผู้สูงอายุมีความเห็นว่า ความเชื่อต่างๆ ไม่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชยา คล้าย
ดี และคณะ (2560) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษา พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่านรับรู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม อยู่ในระดับมาก และท่าน
รับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล สอดส่อง 
(2561) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนคร
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุทุกคนรู้จักกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แม้ผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานไปท างานต่างจังหวัดก็ได้อาศัยมิตรไมตรีจากเพ่ือนบ้าน และส่วนข้อที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ สุนันทา ค าบุญเรือง (2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลดอย
ฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เป็นมิตรกับผู้อ่ืนและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม มีความพอใจในการดูแลจากสมาชิก
ในครอบครัว และพอใจในการช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านเวลามีเหตุฉุกเฉิน และด้านความสัมพันธ์ในเรื่องอารมณ์ทาง
เพศ ผู้สูงอายุไม่มีความต้องการทางเพศ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีอารมณ์ทางเพศอีกต่อไป 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี กลิ่นดี (2559) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามพ่ีน้องอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่านมีการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูก
กักขัง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก และ
ท่านรับรู้ถึงความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ศรีวิชัยน์ 
(2558) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จ าเป็นในชีวิตแต่ละวัน มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความม่ังคงปลอดภัยใน
แต่ละวัน และส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ และส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่ าสุด คือ ท่านรับรู้ถึงการ
มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธิฆัมพร อุทัยฉาย (2559) ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าพันชาด 
อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุรู้สึกได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย 
และรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต แต่ผู้สูงอายุไม่ค่อยมีกิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งมีผลท าให้ผู้สูงอายุเบื่อหน่ายในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับผลกำรวิจัย 

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย
และการด าเนินชีวิตที่ไม่ต้องพ่ึงพายา  

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องกับ
ผู้สูงอายุ 

3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศให้กับผู้สูงอายุ  
4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมสันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ที่ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย 
 2. ผู้วิจัยควรศึกษาเจ้ากับหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติร่วมด้วย 
 3. ผู้วิจัยควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือความหลากหลายของข้อมูล 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณอร วัน
ทอง อาจารณ์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยา การวิจัย ตลอดจนให้ค าแนะน าตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และติดตามผลการวิจัยด้วยความห่วงใยตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ นายปัญญา คล้ายแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ อาจารย์นันทิยา สัตยวาที และอาจารย์อดุลเดช ถาวรชาติ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และขอขอบพระคุณ 
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่กรุณาสละเวลาให้ความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย  

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอมอบ
ส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่ คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 1,644 คน และได้กลุ่มตัวอย่าง 313 คน โดยใช้ตารางของเครจซี่ และ มอแกน (Krejcie & Morgan) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการวิจัย พบว่า  ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (�̅�=4.40) ส่วนระดับความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ ด้านอาชีพและรายได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.59) ส่วนในความเป็นจริง 
อยู่ในระดับน้อย (�̅�=1.92) รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.58) 
ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.33) และด้านบริการสังคม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.48) ส่วนในความ
เป็นจริง อยู่ในระดับน้อย (�̅�=1.62) ส่วนด้านที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.20) ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: ความต้องการและความเป็นจริง,สวัสดิการสังคม,ผู้สุงอายุ 
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บทน ำ 
           องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่ง
หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มาก
ขึ้นทั่วโลกจะมาจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลังพัฒนา เช่นประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ เป็นต้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2560) โดยสังเกตได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ ท าให้รัฐบาลสามารถพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขและโรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดีส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่า
ประเทศด้อยพัฒนา จึงท าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีโอกาสเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้เร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนา 
เนื่องจากมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้านการแพทย์ จึ งท าให้มียารักษาโรคที่
ทันสมัย มีโภชนาการทางด้านอาหาร อนามัยสาธารณะสุขท่ีดี ประชากรจึงมีอายุยืนมากขึ้น อัตราการตายลดลงใน
ขณะที่อัตราการเกิดก็น้อยลงด้วย ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจึงมี
ความส าคัญ โดยแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลกนั้น เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมส่งผลท าให้ปัจจัย
การผลิตทางด้านแรงงานลดลง การออมลดลง รัฐบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและ
การรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น เพ่ือดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้ อมการจัดสรร
ทรัพยากรแรงงานที่จะลดลงจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้รายได้ประชาชาติ
ลดลงได้ ดังนั้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องส าคัญ ควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและ
เอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น.21) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ผลส ารวจข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 16.7 
ในปี 2560 เมื่อพิจารณาถึงสิทธิการรักษาของผู้สูงอายุหรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน (ไม่รวม ไม่
ทราบว่ามี/ไม่มีสวัสดิการฯ) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.2 มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัก มีเพียงร้อย
ละ 0.8 เท่านั้นที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ส าหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 83.2  เป็นสวัสดิการจากรัฐ คือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) รองลงมา คือ ข้าราชการหรือ
ข้าราชการบ านาญ ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน  รัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ ร้อยละ 13.0 1.6 1.5 และ 0.7 
ตามล าดับ ส่วนลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุพิจารณาจากการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิกอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัว พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยปี 2537 มี
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 7.7 8.6 และ 8.7 ในปี 2545 2550 2554 
และ 2557 ตามล าดับ ผลส ารวจปี 2560 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.8 
และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับสมาชิกอ่ืน ๆ ในครัวเรือน เช่น  อยู่กับคู่สมรส บุตร/พ่ี/น้อง/ญาติ ผู้ดูแลฯ มีร้อยละ 
89.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยปัจจุบันสถิติผู้สูงอายุ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูลจากกรม
กิจการผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 11,030,287 ล้านคน เป็นผู้ชาย 4,905,786 ล้าน
คน และผู้หญิง 6,124,501 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุจ านวนมากจะมีฐานะยากจน ท าให้
กลายเป็นประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศจะต้องมีแผนรองรับ 

ทั้งนี้จึงท าให้ต้องมีการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยใช้ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นฐานโดยผ่านการมีส่ วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่ องค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบ คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริการสวัสดิการสังคมที่ผู้สูงอายุสามารถ
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เข้าถึงบริการได้มากที่สุดในชุมชน ได้แก่ บริการด้านสาธารณสุข คือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร
ทอง 30 บาท) และสถานีอนามัย ที่เป็นบริการที่มีสถานบริการของรัฐกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคระดับต าบล อ าเภอ
รองลงมา คือ บริการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนต่าง ๆ ที่ชาวบ้านด าเนินการกันเองในลักษณะงานประจ า
ของชุมชน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ส่วนบริการที่เข้าถึงได้น้อย ได้แก่ เบี้ยยังชีพ สวนสุขภาพ/ลานออกก าลังกาย 
ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน และบริการที่เข้าถึงได้น้อยเพราะมีสัดส่วนน้อยในชนบท 
ได้แก่ ประชาสงเคราะห์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด บริการฝึกอาชีพ เป็นต้น เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้แก่
ผู้สูงอายุ และตอบสนองความต้องการให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่บางพ้ืนที่
อาจจะไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง หรือไม่ทั่วถึงตามนโยบาย แบบแผนการกระบวนการจัดสรรสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุโดยจะเห็นจากผลส ารวจข้างต้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 2560, น.145-
147) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของตัวอ าเภอพยุหะคีรี และอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัดนครสวรรค์ มีทางคมนาคม ติดต่อกับทางอ าเภอและจังหวัด
ได้สะดวกมากทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มีระยะทางห่างจากอ าเภอและจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ ท านา รับจ้างทั่วไป รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ เป็นรูปแบบสังคม
ชนบท ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ 17 กรกฎาคม 2561 ระบุว่าต าบลเขาทอง อ าเภอพะยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปแล้ว ด้วยมีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปถึงกว่าร้อยละ 23 โดยผู้สูงอายุ
จ านวนหนึ่งมีฐานะยากจน ชีวิตความเป็นอยู่แร้นแค้นทุพพลภาพ ด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่
น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (องค์การริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง, 2562) 

จากความส าคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการและความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการและความเป็นจริงในการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หรือองค์การ
ภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถน าไปพัฒนาการการบริหารงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้สูงอายุให้ทั่วถึง เพ่ิมคุณภาพการจัดสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมาก 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 เพ่ือศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริการ
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล เ ข า ท อ ง  อ า เ ภ อ พ ยุ ห ะ คี รี  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
6 ด้ าน  ดั งนี้  1 )  ด้ านสุ ขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล  2 )  ด้ านการศึกษา 3 )  ด้ านที่ อยู่ อาศั ย  
4) ด้านอาชีพและรายได้ 5) ด้านนันทนาการ 6) ด้านบริการสังคม 
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 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 12 หมู่บ้าน จ านวน 1,644 คน (ข้อมูล
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2562) 
   2.2 กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 12 หมู่บ้าน จ านวน 1,644 คน ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 313 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้าง
ถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, น.132 - 133) 
 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
     ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ  
      3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและ
รักษาพยาบาล 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านอาชีพและรายได ้
5) ด้านนันทนาการ 6) ด้านบริการสังคม 

4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 
 5. ขอบเขตสถำนที่ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
          
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)   (Independent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาระดับความ
ต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่น ามาศึกษาได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิจัยที่มีคุณภาพ 
[โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 และ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า (Alpha-reliabiliy coefficient) ก่อนน าไปใช้ ชุดความต้องการเป็น .996 และ
ชุดความต้องการเป็น .851 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 330 ฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบแอลฟา ชุดความต้องการเป็น .963 และชุดความเป็นจริง .889 โดยการสอบถามจากผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 313 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

 ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ดังนี้ 

 1. ด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล 

 2. ด้านการศึกษา 

 3. ด้านที่อยู่อาศัย 

 4. ด้านอาชีพและรายได้ 

 5. ด้านนันทนาการ 

 6.ด้านการบริการสังคม 

 1. เพศ 

 2. อายุ 

 3. ระดับการศึกษา 

 4. อาชีพ 

 5. รายได ้
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สรุปกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 70 - 

79 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร และมีรายได้ต่ ากว่า 
5,000 บาท 

2. ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก         ส่วนระดับความเป็นจริง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ ด้านอาชีพและรายได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ใน   ระดับน้อย รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และด้านบริการสังคมอยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็น
จริง อยู่ในระดับน้อย       ส่วนด้านที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนในความ
เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้  

 2.1 ด้านสุขภาพอนามัยและ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด 
คือ การจัดบริการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ การจัดบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนใน
ความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง และการจัดบริการแนะน าการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ การจัดบริการ
ส่งเสริมการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด  

     2.2 ด้านการศึกษา ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ด้านการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับ
น้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ การจัดบริการส่งเสริมการฝึกอบรม
ทักษะด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การ
จัดบริการให้ผู้สูงอายุสืบสานทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และในความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน และการจัดบริการถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่
ในระดับ  ปานกลาง ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ การจัดบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย  

    2.3 ด้านที่อยู่อาศัย ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ด้านที่อยู่อาศัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความเป็นจริง อยู่ใน
ระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ การจัดบริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การจัดบริการ
อ านวยความสะดวกด้านอุปโภคส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และ
การจัดบริการได้รับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริงอยู่ใน
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ระดับน้อย ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ จัดบริการจัดตั้งบ้านพักคนชราที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับ
มาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

    2.4 ด้านอาชีพและรายได้ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ด้านอาชีพและรายได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นจริง 
อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ การจัดบริการเบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นจริง อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน รองลงมา คือ การจัดบริการ
กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และ การจัดบริการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ข้อที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ การจัดบริการฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงานส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

    2.5 ด้านนันทนาการ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ด้านนันทนาการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ การจัดบริการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นเป็นจริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดบริการส่งเสริมกิจกรรมการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก และการ
จัดบริการนันทนาการด้านความบันเทิงส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก ส่วน
ข้อที่มีระดับความต้องการต่ าสุด คือ จัดบริการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่
ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    2.6 ด้านบริการสังคม ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ด้านบริการสังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับ
น้อย และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือจัดบริการส่งเสริมสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย รองลงมา คือจัดบริการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตด้านความเป็นอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และการจัดบริการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย ส่วนข้อที่มีระดับ
ความต้องการต่ าสุด คือ มีการด าเนินงานจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมต้องกำรและควำมเป็นจริงในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม            
            ผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำทอง อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ภำพรวม 
 
 

ด้ำน 

กำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ 

ระดับควำมต้องกำร ระดับควำมเป็นจริง 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
สุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล 5.4

8 
5.0

9 
มากที่สุด 3.2

3 
8.0

3 
น้อย 

การศึกษา 2.4
0 

7.0
5 

มาก 4.2
5 

7.0
9 

น้อย 

ที่อยู่อาศัย 4.2
6 

0.8
0 

มาก 1.9
4 

0.7
8 

น้อย 

อาชีพและรายได้ 4.5
9 

0.5
1 

มากที่สุด 1.9
2 

0.6
4 

น้อย 

นันทนาการ 4.2
8 

0.7
7 

มาก 2.8
1 

0.7
8 

ปานกลาง 

บริการสังคม 4.4
8 

0.6
8 

มาก 1.6
2 

0.6
9 

น้อย 

รวม 4.4
0 

0.5
5 

มาก 2.1
8 

0.5
0 

ปานกลาง 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการและความเป็นจริงในจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ 
ดังนี้  ระดับความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รติมา จันทร์นวล ( 2560) 
ท าการศึกษา เรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง อ าเภอ
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลัดดา บุญเกิด (2557) ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า 
ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา อยู่สบาย 
(2557) ท าการศึกษา เรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจระเข้น้อย 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นที่พบว่า ระดับความต้องการในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในภาพรวม ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า ระดับความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อยู่
ในระดับมากอาจจจะเป็นเพราะ ผู้สูงมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองจัดบริการด้านการ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การจัดหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึงครอบคลุม ส่งเสริมมาตรฐานการ
ด าเนินงานทางการเเพทย์ส าหรับผู้สูงอายุ เเละจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน เเละเเนะน าวิธีดูเเลสุขภาพให้
ผู้สูงอายุ การจัดบริการเบี้ยยังชีพ จัดบริการค่าพาหนะ จัดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีทุนส าหรับประกอบอาชีพ 
จัดบริการจ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้สูงอายุ จัดบริการบ้านพักคนชราส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
จัดสรรให้มีครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ จัดหาที่ปลอดภัยหรือมีการซ่อมเเซ่มที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ  
มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ จัดบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ 
จัดตั้งโรงเรียน ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้มีการถ่ายทอดเผยเเพร่วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ จัดกิจกรรมสร้างความบันเทิง 
พัฒนาสวนสุขภาพ ส่งเสริมการเล่นกีฬา จัดกิจกรรมในวันส าคัญส าหรับผู้สูงอายุให้ได้มีส่วนร่วม จัดบริการที่
ส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เเละจัดสวัสดิการสังคมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ แต่ในความเป็น
จริงเราจะพบว่าผลที่ได้อยู่ในระดับน้อย อาจจะเป็นเพราะติดในข้อจ ากัดในด้านงบประมาณเรื่องบุคลากรไม่
เพียงพอ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ การให้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดหาบ้านพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
ให้กับผู้สูงอายุ การจัดบริการอ านวยความสะดวกด้านอุปโภคส าหรับผู้สูงอายุจัดเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
ช่วยเหลือค่ายานพาหนะตามความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จัดบริการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้สูงอายุ ให้
ทุนในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ  ฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงาน ทักษะด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือที่จะหา
รายได้ในการเลี้ยงชีพ จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้
ทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุให้สืบสานวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการบริการด้านสุขภาพอนามัยและรักษาสุขภาพ อาจจะยังไม่ทั่วถึงหรืออาจจะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ ด้วยบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นองค์กรขนาดเล็กท าให้ มี
งบประมาณ บุคคลากรในการด าเนินงานไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุการจัดสวัสดิการ
สังคมของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมวัฒนธรรม 
และประกอบกับนโยบายของรัฐในรูปของกฎหมายและพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม จึงท าให้การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
 1. ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2556) ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่
ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ พยายามรักษาพลังและศักยภาพทางร่างกายและทางสมองให้คงอยู่ให้มากที่สุด และใช้
ประโยชน์จากพลังและศักยภาพอย่างสูงสุดเท่าที่จะท าได้ ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองอาจจะมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหลักประกัน
สุขภาพอย่างทั่วถึง การพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลรักษา การป้องกันโรคภัย การจัด ให้มีการตั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้                  
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2. ด้านการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องในกรณีการศึกษาของ ภานุรุจ 
เดชวารี (2555) ได้ศึกษา เรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุด้าน
การศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของบุพกร สุขแลน (2548) ให้ความเห็นว่า การจัด
สวัสดิการด้านการศึกษาประชาชนพึงได้รับบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ทุกรูปแบบเพ่ือน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปและแม้ว่าประชาชนจะมี ข้อบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาก็จะได้รับบริการการศึกษาพิเศษและการ
จัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีข้อจ ากัดเหล่านั้น ส่วนผลการศึกษา
ความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองอาจจะไม่ได้มีการ
จัดบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุหรืออาจจะไม่ได้มีการส ารวจความต้องการของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมด้านการศึกษาของผู้สูงอายุ  
 3. ด้านที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของสายสวาท เภตรา
สุวรรณ (2552) ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการปัจจัย 4 คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการ 
รักษาพยาบาลส่วนความต้องการด้านจิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้อาทิความต้องการ ความมั่นคง
ปลอดภัย (Security Needs) โดยเฉพาะความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยปราศจาก ความวิตกกังวล
หวาดกลัวและการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่าอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ยังไม่มีการจัดบริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ส าหรับผู้สูงอายุ การ
จัดบริการอ านวยความสะดวกด้านอุปโภคส าหรับผู้สูงอายุ การจัดบริการจัดตั้งบ้านพักคนชราที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
หรืออาจจะมีการด าเนินการจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเท่าท่ีควร 
 4. ด้านอาชีพและรายได้ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของบังอร ธรรมศิริ (2549) ให้ความเห็นว่า ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ส าหรับตนเอง ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและท าบุญ รวมทั้งเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย 
ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองมี
อาจจะยังมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ การจัดบริการกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในชุมชน การจัดบริการการฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงานส าหรับผู้ สูงอายุ การช่วยเหลือค่ายานพาหนะ และการ
จ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการเท่าที่ควรซึ่งอาจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ปัญหาเศรษฐกิจ จ านวนของผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพขององค์กร บุคลากร งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติการ เป็นต้น ที่อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การจึงท าให้ความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่น้อย 
 5. ด้านนันทนาการ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องในกรณีการศึกษาของ 
ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
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ขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ด้านนันทนาการอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า  
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองมีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ที่ได้แบ่งการจัดสวัสดิการสังคมออกเป็น  
6 ด้าน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยู่อาศัย  การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม 
และบริการสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแต่อาจจะยังมีการด าเนินการที่ไม่ตอบสนองความต้องการให้อยู่ระดับ
ที่สูงได ้
 6. ด้านบริการสังคม ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก            สมพล นะวะกะ (2555) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกใต้ อ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุด้านบริการสังคมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ทอง ยังไม่มีการส่งเสริมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ 
การด าเนินงานจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้
อาจจะไปตามทฤษฎีรัฐสวัสดิการ welfare state (2545) คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยงานสวัสดิการสังคมที่ปรากฏในลักษณะของรัฐสวัสดิการ (welfare state) ส่วนหนึ่งได้ประสบปัญหา
ร่วมกันที่ส าคัญคือ รัฐไม่สามารถแบกรับภาระ งบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านบริการสวัสดิการสังคมที่เพ่ิมข้ึนอย่างคาด
ไม่ถึงโปรแกรมการจัดบริการในลักษณะการสงเคราะห์ประชาชน (public assistance) ไม่สามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้กับ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับผลกำรวิจัย 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้อ านวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุและเพ่ิมการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขให้มากขึ้น  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโดยการหรือกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องให้กับ
ผู้สูงอายุ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรส่งเสริมนโยบายให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการพื้นฐานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ 
 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
2. ผู้วิจัยควรศึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติร่วมด้วย 
3. ผู้วิจัยควรศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือความหลากหลายของข้อมูล 
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กิตติกรรมประกำศ 
 การศึกษานี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์พรรณอร วันทอง ที่กรุณาได้ช่วยเหลื อ เสียสละเวลา
เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่มีคุณค่าตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี นับตั้งแต่
เริ่มด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ มากมายที่เก่ียวข้องกับ
การท าวิจัยเรื่องนี้ประสบผลส าเร็จ 
 ขอขอบคุณพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล เอกสาร
อีกท้ังอ านวยความสะดวกให้กับผู้วิจัย และขอขอบพระคุณประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้หากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีสิ่งผิดพลาด ขาดตกบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่าง
สูง ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ศึกษาเรื่องนี้ต่อไป 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอนุรักษ์ผ้ำทอมือหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต ำบลเนินขำม  
อ ำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท 

 
รณชัย ทองเที่ยง และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Email : Pornthip5968@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ผ้าทอมือ หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลเนินขาม จ านวน 335 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 32 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลเนินขามมีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ้าทอมือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ มีระดับการมีส่วน
ร่วมสูงสุด (𝑥̅=3.09) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (𝑥̅ = 3.00) และด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุด (𝑥 ̅ = 2.70)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ : การมีส่วนร่วม, การอนุรักษ 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้่ำในเขตพื้นที่ของต้ำบลบำงพระหลวง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 
รสสุคนธ์ นุชรอด และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Email address roddi19977@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้่าใน

เขตพ้ืนที่ของต้าบลบางพระหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตต้าบลบางพระหลวง จ้านวน 330 คน โดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ้านวน ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้่าในเขตต้าบลบางพระ
หลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.64) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.79) รองลงมา 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.62) และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.61) ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมต่่าที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่
ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.52)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ การมีส่วนร่วม,การจัดการทรัพยากรน้ า 
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ปรัชญา ชุ่มนาเสีย,กฤษฎา พรหมเวค,กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย 
Email address: prachaya.dr23@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะ ศึกษาศักยภาพการ

จัดบริการสาธารณะ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะและเพ่ือน าเสนอรูปแบบและ
กลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ โดยใช้การวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งเทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกันศึกษาหาค าตอบ
ของงานวิจัยผลของการศึกษาพบว่า 
 1) ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะพบว่าบริบททั่วไปนั้นจังหวัดบึงกาฬยังอยู่ในช่วงพัฒนา
เนื่องจากเป็นจังหวัดซึ่งตั้งขึ้นใหม่ท าให้ศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะยังไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ม ากนัก
ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  จึง
จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือ
วางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวในพ้ืนที่ชุมชนในระยะ20 ปี  จัดท าแผนแม่บทและ
จัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ตามล าดับ  2)
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะพบว่าด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ทุกด้านควบคู่กันไป เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดจากด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ตามมา
อีกด้วย และ3)ปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะได้แก่การสนับสนุนของฝ่ายการเมือง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ทรัพยากรการบริหาร การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากการจัดบริการสาธารณะนั้นมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน การปรับปรุงสถานที่ท างาน เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาบุคลากร รวมถึงเครือข่ายต่างๆ สร้างโอกาส
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งส่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมุ่ง
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการจัดบริการสาธารณะและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อย  
 รูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬนั้น ต้องดูความต้องการของประชาชนเป็นหลักและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ
การพัฒนาที่จะน าไปสู่การจัดการบริการสาธารณะที่มีศักยภาพนั้นต้องเริ่มจากการก่อตัวของปัญหาในแต่พ้ืนที่ก่อน
เพ่ือที่จะได้แก้ไขตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
 
 
ค ำส ำคัญ : ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การจัดบริการสาธารณะ,การส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการ
สาธารณะ,จังหวัดบึงกาฬ 
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Potentiality of Local Administration Public Service Management in Bung Kan Province 
 

Prachaya Chumnaseaw ,Krissada Promvek,Kittipong  Keatwatcharachai 
Email address: prachaya.dr23@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
 This study is a research to analyze the mission and types of public services Study the potential 
of public service provision. Factors contributing to the promotion of the potential of public services And 
to propose a model and mechanism for the development of the potential of public services in the local 
administrative organization in Bueng Kan Province. By using mixed methods research, both quantitative 
and qualitative methods Jointly study the answers to the research. The results of the study found that 
 1)  The mission and type of public service found In general context, Bueng Kan Province is still 
under development as it is a newly formed province. Given the potential in managing public services, it 
still does not cover much areas. Whether it is transportation, economy, society and culture. Resources 
and Environment Therefore necessary to carry out the feasibility study and design of the Bueng Kan 
Development Project In order to plan the development of the basic structure to support the expansion 
in the community in 20 years Formulate a master plan and prioritize basic infrastructure development 
Both in the urgent, medium and long- term, respectively  2)  The potential of public service provision 
found that the infrastructure In promoting quality of life In order to organize the community, society 
and to maintain order Management and conservation of natural resources, the environment, arts, 
culture, customs and local wisdom It is extremely necessary to develop all areas together.  In order to 
reduce problems caused by one side which will result in  development in other areas as well And 3) 
factors contributing to the enhancement of the potential of public services. Factors that promote public 
services are political support.  Transformational leadership Strategic planning Competency of staff 
Motivation for work Public participation Administrative resources Achievement management Good 
management This is because the public service provision is focused on publicizing the operational 
results.  Workplace improvements Tools and equipment and personnel development Including various 
networks Create opportunities for public participation by focusing on the benefit of the people.  Focus 
on the achievement of the state's mission and focus on efficiency and worthiness in providing public 
services and reducing procedures. 

 The model and mechanism for the development of the potential of public service provision 
that is appropriate for the local government organization in Bueng Kan Province Must mainly look at the 
needs of the people and the problems that affect that community or locality The development that 
leads to the management of potential public services must start with the formation of problems in each 
area.  In order to have the solution that meets the needs of the most people 
 
Keyword:  The potential of the local government organization, the provision of public services, the 
promotion of the potential of public services, Bueng Kan province 
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บทน ำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวดที่  14 ว่าด้วยเรื่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 250 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การ
จัดท าบริการสาธารณะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความเหมาะสม
และความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2560) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี และแผนงานโครงการประจ าปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี และแผนงานโครงการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 
ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาหลักและการพัฒนาเมืองส าคัญที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนฐานและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่และมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2560) 
 ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกได้ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 43 แห่ง มี
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 53 ต าบล 615 หมู่บ้าน มีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ถึงพ.ศ.2552 แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพการณ์ปัจจุบัน 
โดยมองในเรื่องศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งสะท้อนมาจากปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจัดบริการสาธารณะด้านถนน ที่ยังมีการช ารุด/พังไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม ซึ่งเป็นหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 
ต้องให้การสนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น ประสานและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร นับเป็นสิ่งสะท้อน
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้น นักวิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาว่า
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบึงกาฬ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแล้ว อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ปกครอง การคมนาคมไม่สะดวก หรือแม้แต่การ
เข้าถึงของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ วิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะ วิเคราะห์ศักยภาพการ
จัดบริการสาธารณะ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะ พร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบและ
กลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบึงกาฬ   เพ่ือน ามาเป็นกรอบใน
การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะให้ประสบผลส าเร็จ และเพ่ือลดปัญหาผลกระทบด้าน
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ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมที่สุด  และเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้นในการก าหนดนโยบายจัดบริการสาธารณะในเขตท้องที่ของตนมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  1).เพ่ือวิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
บึงกาฬ 

2).เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 
3).เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ   
4).เพ่ือน าเสนอรูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ  
ขอบเขตกำรวิจัย (Scope of Research) 
 1 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่  
   การวิจัยครั้งนี้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง

ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 43 แห่ง โดยแบ่งประชากรศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) และเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant)  ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่อาศัยในพื้นท่ี และได้รับผลจาก
การจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องานราชการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
400 คน และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ
ท้องถิ่นระดับบริหาร และข้าราชการท้องถิ่นระดับปฏิบัติที่เก่ียวข้องทั้งในระดับก าหนดนโยบายและน านโยบาย
ไปปฏิบัติที่เก่ียวข้องภาระหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 30 คน 

 2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   2.1 ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะในรูปแบบของนโยบายแผนงานและโครงการ 
และ2) ด้านประเภทการบริการสาธารณะในรูปแบบของกิจกรรมตามนโยบายแผนงานและโครงการ  

    2.2 ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    2.3 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง  2 ) 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4) ปัจจัยด้านสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ 5) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  6) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 7) ปัจจัย
ด้านทรัพยากรการบริหาร 8) ปัจจัยด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ9) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี  

รูปแบบกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงสารวจ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กัน 
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ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
1) ตัวแปรปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดบึงกาฬ 
2) ตัวแปรศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.วิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ 
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ก าหนดเกี่ยวภารกิจและ
ประเภทการบริการสาธารณะ พร้อมกับภาพถ่าย  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) โดย
ค าถามกึ่งโครงสร้าง ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เพศ อายุ และต าแหน่ง 

ตอนที่  2 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ   
ตอนที่   3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดบึงกาฬ 
 2.การศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ ใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 เป็นค าถามปลายเปิดลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ 
 ตอนที่  2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัดบึงกาฬ โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการ ลิเคอร์ท(Likert) มี 5 
ระดับ คือ ศักยภาพมากท่ีสุด ศักยภาพมาก ศักยภาพปานกลาง ศักยภาพน้อย และศักยภาพน้อยที่สุด 

ตอนที่  3 เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าเสนอรูปแบบ
และกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี ้
 1) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการน า แบบสอบถาม(Questionnaire) ศักยภาพ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลประชากร
ในเขตพ้ืนที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and TransparencymAssessment : ITA) เป็นล าดับสูงสุดของจังหวัด ได้รับคะแนนแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากท่ีสุด โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

2) วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Face 
to face interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) เกี่ยวกับปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้มาทั้งหมด โดยใช้วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะห์โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding From) 
3. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการบริการสาธารณะ  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยด าเนินการรวบรวมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือวิเคราะห์ 

ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เป็นการวิเคราะห์เนื6อหา 
(Content analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร โดยคัดเลือกเอกสารการจัดบริการสาธารณะ 
1.2 วางเค้าโครงการวิเคราะห์เป็นการจัดระบบการจ าแนกค า หรือข้อความในเนื้อหาสาระของ

เอกสาร โดยจ าแนกภารกิจและ 
ประเภทของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 

1.3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context) โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูล ผู้รับข้อมูลการเผยแพร่
ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดบริการ 

สาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยน าเสนอเป็นรูปภาพ และบรรยายสรุปภารกิจและประเภท

ของการจัดบริการสาธารณะของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2563 

2. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) คณะผู้วิจัยน าข้อมูลปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดบริการ 

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( semi-
structured) มาจ าแนกคุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูล  มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมที่่เหมือนกันและ
แตกต่างกันหลังจากนั้นจึงท าการสรุปบรรยายให้เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น  
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 การศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ  โดยจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาผลการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึง
กาฬ ผลการศึกษาจ าแนกตามแนวคิด   CIPP  Model  พบว่า ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation : C) จากผลการศึกษาพบว่า โดยบริบททั่วไปนั้นจังหวัดบึงกาฬยังอยู่ในช่วงพัฒนาเนื่องจากเป็น
จังหวัดซึ่งตั้งข้ึนใหม่ท าให้ศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถครอบคลุม
พ้ืนที่มากนักไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการด าเนินงานโครงการ
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ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างฐานเพ่ือ
รองรับการขยายตัวในพ้ืนที่ชุมชนทั้งในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งจัดท าแผนแม่บทและจัดล าดับความส าคัญของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว   ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input 
Evaluation : I) พบว่า ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะจังหวัดบึงกาฬ ต้องเดินหน้าและนโยบายต้องอยู่ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดขึ้นมาเป็นกฎหมาย และต้องค านึงถึงกฎหมายการให้อ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลัก  ในด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า การจัดบริการสาธารณะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการบรรลุจุดมุ่งหมาย ต้องเกิดความประหยัด  ลดความไม่แน่นอน 
ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถก าหนด
ทิศทางในการด าเนินการในอนาคตได้  ในด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) พบว่าจังหวัดบึงกาฬ มี
แผนพัฒนาสามปีที่เป็นภารกิจและทิศทางในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ซึ่งแผนดังกล่าวมี
การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงท าให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 2.ผลการศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ผล
การศึกษาภายใต้ปัจจัยที่ส าคัญ  5 ด้านพบว่าด้านแรกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่ามีการจัดท าเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ถนนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาด้านการคมนาคมของจังหวัดบึงกาฬยังไม่ครอบคลุมและยังไม่สะดวกเท่าที่่ควร 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่ามีการจัดท าเกี่ยวกับเสริมอาหารโปรตีนและแก้ไขปัญาหาเด็กขาดไอโอดีน และ
พัฒนาอาชีพด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจฐานราก   ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่ามีการจัดท าเกี่ยวกับปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการด าเนินการตามนโยบายแผนปรองดอง
แห่งชาติและน าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่แก่ราษฎรในพ้ืนที่่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่ามีการจัดท าเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เป็นต้นแบบ  สามารถการ
จัดขยะต้นทางได้อย่างมีรูปแบบที่ดีเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และแนะน าเกี่ยวกับการจัดการขยะได้ดี และมี
การจัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการฝึกซ้อมเพ่ือรองรับ ไฟป่า และมีการ
ปลูกฝังให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจ าชาติ
เป็นประจ าทุกปี และด้านสุดท้ายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า มีการจัดท า
เกี่ยวกับงานประเพณีแข่งเรือยาวไทย ลาว เวียดนามประจ าปี โดยมีต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันประเพณีชิงถ้วย
พระราชทาน เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬมีประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาโบราณสถาน
ภายในจังหวัดบึงกาฬ ท าให้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมฟ้อนร าบวงสรวงเจ้า
แม่สองนางในวันสถาปนาจังหวัด โดยมีท่าฟ้อนร าที่สืบทอดกันมายาวนานที่เรียกว่า “ท่าฟ้อนไชยบุรี” ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ 

3.ผลการศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬพบว่า ในแต่ละปัจจัยนั้นเอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพดังนี้  ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่าย
การเมืองพบว่าได้รับการสนับสนุนในการก าหนดนโยบายเป็นอย่างดีของสมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ และมีบทบาทที่
ส าคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพราะต้องให้ความเห็นชอบแผนงาน 
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากคณะผู้บริหารและฝ่ายการเมืองจะรู้สภาพปัญหาของพ้ืนที่
กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะจัดบริการสาธารณะ รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการก าหนดนโยบาย 
มอบหมาย ควบคุม สั่งการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน เพ่ืออ านวยความสะดวก
การจัดบริการสาธารณะให้บริการแก่พ่ีน้องประชาชน  

ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า โดยบางส่วนเห็นว่าไม่มีความมีอิทธิพลต่อเพ่ือนร่วมงาน
เนื่องจากเป็นการประสานระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการในการจัดบริการสาธารณะ เพื่่อให้เกิดความคล่องตัว แต่
อีกส่วนหนึ่งมองว่ามีความมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานตามสายบังคับบัญชา และตามระเบียบกฎหมาย มีการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ่านการอบรม การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะพ่ีสอนน้อง และการให้ความรู้เชิงฝึกปฏิบัติ
จริง ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ  

ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่าต้องค านึงถึงสภาพปัญหาก่อนและหลังการจัดบริการสาธารณะ 
จุดเด่น จุดด้อยในการบริการสาธารณะ ซึ่งมองประโยชน์ของประชาชนที่่รับบริการสาธารณะเป็นที่่ต้องมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสาธารณะ วิเคร าะห์
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนนโยบายการจัดบริการสาธารณะ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
ทิศทางในการจัดบริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 

ปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ พบว่ามุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และเกิด
ประโยชน์ให้กับพ้ืนที่่มากท่่ีสุด โดยเจ้าหน้าที่่ต้องมีทัศนคติและนิสัยที่ดีต่อองค์กรประชาชน และได้ใช้ความรู้ช่วย
แก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ต้องมีองค์ความรู้และทักษะต่างๆ  รวมถึงการบริการของเจ้าหน้าที่มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ จากการแสวงหาความรู้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งหน้าที่และประเภทในการจัดบริการสาธารณะซึ่งต้องท าให้บรรลุผลส าเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีเพ่่ือนร่วมงานที่่มีความสามัคคีกันในการจัดบริการสาธารณะ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับ
การจัดบริการสาธารณะเนื่องจากผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว จึงจ าต้องจัดบริการสาธารณะตามนโยบาย
ที่ได้แถลง  

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าโดยประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะผ่าน
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่
ก่อนเริ่มการจัดบริการสาธารณะผ่านเวที ประชาคมหมู่บ้าน โครงการที่่มาจากหน่วยอ่ืนก็ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ซึ่งผ่านการประชาคมระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี 

ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหารพบว่า ทรัพยากรการบริหาร งบประมาณด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการบริการสาธารณะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมด้วยข้อจ ากัดของบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ท าให้การบริการ
สาธารณะไม่ทั่วถึง  งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากในเขตพ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่มีการจัดเก็บภาษีได้น้อยท าให้เงิน
อุดหนุนน้อยด้วย 

ปัจจัยด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พบว่าให้ความส าคัญกับการประหยัด ซึ่งต้องมีการวางแผนในการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างให้มีความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ให้
ความส าคัญกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะต้องมีการวางแผนวางโครงการก่อน
ด าเนินการเพ่ือให้ผลผลิตออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมีประสิทธิผลใน
การด าเนินการจัดบริการสาธารณะ ค านึงถึงผลลัพธ์ที่่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลในการจัดบริการ
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สาธารณะ 
 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่าโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน โดยการปรับปรุง
สถานที่ท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนาบุคลากร รวมถึงเครือข่ายต่างๆ นอกนั้นยังสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาจนถึงการติดตามประเมินผล มุ่งผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐและมุ่งประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
การจัดบริการสาธารณะและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อย นอกจากนั้นประชาชนยังให้ความส าคัญในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมจัดขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ท าให้ได้ข้อมูลปัญหาที่ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 4. การน าเสนอรูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ จากผลการศึกษาน าเสนอได้ว่า  

จากภาพกล่าวได้ว่ารูปแบบศักยภาพการจัดบริการสาธารณะ มีภารกิจและประเภทการจัดบริการ
สาธารณะที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งมีศักยภาพของการจัดบริการสาธารณะของจังหวัดบึงกาฬ มีศักยภาพ
การจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร ปัจจัยด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่่ดี เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะจังหวัดบึงกาฬ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนการจัดบริการสาธารณะจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให้บริการสาธารณะ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่่จังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดน าเสนอได้ดังภาพประกอบนี้ 
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บทสรุป 

การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬนั้น ต้องดูความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลักและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆการที่จะเกิดการพัฒนาที่จะน าไปสู่การ
จัดการบริการสาธารณะที่มีศักยภาพนั้นต้องการก่อตัวของปัญหาในแต่พ้ืนที่ก่อนเ พ่ือที่จะได้แก้ไขตรงตามความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ซึ่งการจัดการบริการสาธารณะก็มีแผนแม่บทชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
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แนวทางซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20 ปี ที่มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือพัฒน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีระบบซึ่งจะน าไปสู่
การใช้นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ที่เพ่ิมด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ และด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งแผนเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายสาธารณะของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริการสาธารณะคือ ประชาชน บุคลากร และองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการบริการ
สาธารณะทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรน้า ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการสาธารณะสุข ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการประชาชน และ ด้าน
การศึกษา ซึ่งการบริการสาธารณะทั้ง  7 ด้านนี้จะส่งผลออกมาในรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดเ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารในท้องถิ่นนั้นๆโดยอาศัยตัวแบบ
การพัฒนาต่างๆที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนที่เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดบึงกาฬมีความต้องการที่
แตกต่างกันเนื่องจากจะมีสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะน าไปสู่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการบริการสาธารณะของท้องถิ่นนั้นๆได้และยังสามารถสะท้อนปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือจะ
น าไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาต่อไปได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้น
จั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเพ่ือศึกษากระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบส ารวจ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถาม จ านวน 
294 และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการน ารูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและจากข้อมูลศึกษาวิจัยภาคสนาม 
รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิจัยพบว่า บทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นทั้ง 4 ด้าน มีระดับ
ความแตกต่างกันและมีความส าคัญมากที่สุด คือ ทุนเครือข่ายและเครือญาติ ล าดับรองลงมา คือ ทุนทางวัฒนธรรม  
ทุนบริหารจัดการองค์กร และล าดับท้ายสุด คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดต่างก็มีบทบาทและความส าคัญ
ต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นทั้งสิ้น และเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
บ้านนาต้นจั่น โดยมีการวางแผนการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนให้สามารถยกระดับกลายเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานที่
ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: ทุนทางสังคม, วิสาหกิจชุมชน, ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
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ABSTRACT 
 

 The research objective is to study the social capital that drive a role in the establishment 
of Ban Na Ton Chan Community Enterprise, Tambon Ban Tuek, Amphoe Si Satchanalai. Sukhothai 
And to study the process of using social capital to manage the community enterprise of Ban Na 
Ton Chan, Ban Tuek Sub-district, Si Satchanalai District Sukhothai. The researcher chose to use 
the integrated research methodology. By using quantitative research with surveys Data were 
collected with 294 questionnaires and using a qualitative research by using in-depth interview 
with those involved with the Ban Na Ton Chan Community Enterprise. In addition, the researcher 
has compiled data from research papers and from field research data. Including relevant research 
documents, which are in the relevant departments. 
 The results of the research showed that the role of social capital that affects the 
establishment of Ban Na Ton Chan Community Enterprise in 4 areas is different and the most 
important is the network and relatives capital, followed by the cultural capital, capital 
management and finally, natural resources capital All of which have all roles and importance to 
the establishment of Ban Na Ton Chan Community Enterprise. That important factor in the 
management process of Ban Na Ton Chan Community Enterprise. By planning the use of existing 
social capital as a link between members and various activities to drive community enterprises to 
upgrade to become a model for tourism management by community-based that is currently 
accepted.  
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Social Capital, Community Enterprise, Ban Na Ton Chan Community 

                                                           
1 Advisor: Ms. Krittima Intagoon, Pibulsongkram Rajabhat University, Email: mai.krittima@gmail.com 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๘๒๘ 
 

บทน ำ 
 

 1ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้ความเป็นรัฐสมัยใหม่ทุน (Capital) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐ  (State)  ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990  เป็นต้นมา  มีการมองความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เป็นทุนอยู่หลายมิติปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งสามารถใช้ทุนทางสังคมเข้าแก้ไขหรือ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยอาศัยทุนในมิติที่แตกต่างกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยที่ผ่านมามีความเจริญก้าวหน้าตามล าดับสามารถท าให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งกันกับนานา
ประเทศทั้งในระดับภูมิภาค  ทวีป  โดยได้น าแนวคิดการพัฒนาแบบทุนนิยมมาปรับใช้  มีเทคโนโลยีเป็นตัว
ขับเคลื่อนไปสู่ความทันสมัยในทุกด้าน  ทั้งด้านสินค้า  การบริการ  การสื่อสาร  ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับที่เน้นความเจริญด้านวัตถุเน้นความสะดวกรวดเร็วหากสังคมปราศจาก
ภูมิคุ้มกันที่ดีก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ามีช่องว่างระหว่างฐานะมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของความสุขความมั่นคงและ2ความเข้มแข็งของชุมชนแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนความเข้มแข็งของชุมชนท าให้สังคมไทยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีเครือข่ายทางสังคมที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศสิ่งนั้นคือทุนทาง
สังคม  (สัคพัศ แสงฉาย, 2557) 3นักวิชาการได้ให้ความหมายที่หลากหลายเกี่ยวกับความหมายทุนทางสังคมไว้
ดังนี้  ทุนทางสังคม  ในความหมายของ  World Bank  ได้แสดงหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของความยึด
เหนี่ยวกันในสังคม  สามารถน าไปพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548)   
 4ในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความนิยมสูงในหมู่นักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนพ้ืนที่นั้นๆ
รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  รักษาคุณค่าทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นด้วย  จึงท าให้ชุมชนท้องถิ่น
หลายชุมชนเกิดแนวคิดการจัดการชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่โดดเด่นและมี
เสน่ห์ของชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  5วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น  ต าบลบ้านตึก  
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน  
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบ้านนาต้นจั่นอยู่บนที่ดอน
ในภูมิศาสตร์เป็นชุมชนป่าของอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  ทางตอนบนสุดของจังหวัดสุโขทัย ริมฝั่งขวาของแม่น้ า
ยมที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  พอเพียง  อยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ  ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าไร่  ท าสวนผลไม้ เก็บของป่า  ยามว่างจากฤดูท าการเกษตร  กลุ่ม
พ่อบ้านจะเก็บซากไม้ในป่าเพ่ือมาท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้เป็นสินค้าส่งออก  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพ่ิมเติมและ
จากแนวคิดดังกล่าว  ท าให้กลุ่มสตรีภายในหมู่บ้านได้เกิดแนวคิดริเริ่มที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัว  จึงได้เกิดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้สตรีในหมู่บ้าน  เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของกลุ่ม
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4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน. (2553). กำรท่องเที่ยวโดยชมุชน. 
5การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน.(2561).ชุมชนบ้ำนนำต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย [ออนไลน์] สืบค้นจาก : https://www.cem-onep.com/community-
environment-network/ 
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แม่บ้านเกษตรกรในชุมชน  เพ่ือหากิจกรรมท านอกเหนือจากการท านารับจ้างเกี่ยวข้าว  ปลูกข้าวโพด  ถั่ว  กล้วย  
เพ่ือขายน าเงินมารวมกันก้อนหนึ่งเป็นทุนให้ยืมประกอบอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้านตั้งแต่  ปี  พ.ศ.2527  โดย
กลุ่มชาวแม่บ้านเกษตรกรได้ออกทุนทางเครือญาติเพ่ือส่งเสริมการปลูกข้าวโพด   กล้วยและแปรรูปกล้วย  เพ่ือน า
รายได้จากการขายกล้วยไปใช้จ่ายจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว  จนกระทั่งในปี 2540  กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น  ได้รับ
ทุนทางองค์กรสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึกให้พัฒนาทักษะและเรียนรู้
เทคนิคใหม่ๆในการทอผ้า  เทคนิคเก่ียวกับสีย้อมผ้า  เรียนรู้การจัดการ  การตลาดรวมถึงได้ต่อยอดเป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและได้รับทุนจาก  FML  เมื่อปี พ.ศ. 2546  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม
และงบประมาณ 2 ล้านบาท พร้อมกันนี้ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ  JBIC ได้
สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมสร้างศูนย์แสดงสินค้าชุมชน  ฝึกอบรมและช่วยเพ่ิมพูนความรู้การบริหารจัดการ  เพ่ือ
ต้องการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากงานและความเข้มแข็งให้ชุมชน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 กลุ่มทอ
ผ้าพ้ืนบ้านบ้านนาต้นจั่นได้มีการส่งเรื่องการท่องเที่ยวและผ้าทอไปคัดสรรที่เกษตร   และจดทะเบียนเป็น  
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องทุนทางสังคมในฐานะ
กระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยเลือกวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ด้วยเห็นถึงศักยภาพความ
เข้มแข็งของชุมชน วัฒนธรรมวิถีชีวิต การบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อนในชุมชน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยผลการศึกษาท่ีได้จะสามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม
ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 2.  เพ่ือศึกษากระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้าน
ตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
3 เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นต าบลบ้าน
ตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้แบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) มาอธิบายในเรื่องของ ทุนทางสังคมที่มีผลในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น  
กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยแบ่งวิธีการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 2. สร้างเครื่องมือวิจัยฉบับนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งน าข้อมูลเชิง
เอกสารมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Check Lists )  
  ตอนที่ 2 ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น  
  ตอนที่ 3 กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
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 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 294 คน  
 3.การเก็บแบบสอบถามในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 294 คน 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมเชิงสถิติ โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และและค่าร้อยละ (Percentile) 
 5. สรุปผลและเขียนรายงาน 
4.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) จ านวน 294 คน โดยคณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. ท าหนังสือขออนุญาตเพ่ือลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่บ้านนาต้นจั่น 
 2. แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามในเขตพ้ืนที่บ้านนาต้นจั่น  
 3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กับมาจ านวน 294 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
5. ผลกำรศึกษำ 
 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเก่ียวกับทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
 5.1 ทุนองค์กรทุนเครือข่ำยและเครือญำติ 
 การศึกษาทุนองค์กรทุนเครือข่ายและเครือญาติระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทาง
สังคมท่ีมีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น 
ดังต่อไปนี้ 
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 จากกราฟ ระดับการประเมินในด้านทุนองค์กรทุนเครือข่ายและเครือญาติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านมี
การเคารพกฎระเบียบ กติกาของหมู่บ้าน  (มีค่าเฉลี่ย = 4.84) รองลงมาได้แก่ สมาชิกในชุมชนมีความร่วมมือกัน
ในการบริหารจัดการชุมชน  (มีค่าเฉลี่ย = 4.76) และรองลงมาได้แก่สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบเครือ
ญาติ  (มีค่าเฉลี่ย = 4.71)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนเป็นกลุ่มเพ่ือ
ด าเนินการบริหารชุมชน (มีค่าเฉลี่ย = 4.70) 
 5.2 ทุนทำงวัฒนธรรม 
 การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมมีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ดังต่อไปนี้ 

 
 จากกราฟระดับการประเมินในด้านทุนทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการน าวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (มีค่าเฉลี่ย=4.83) 
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รองลงมา ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชนท าให้เศรษฐกิจของชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้  (มีค่าเฉลี่ย = 4.65)  และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนของท่านมีการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่ภายในชุมชนมาพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน (มีค่าเฉลี่ย = 4.56)   
5.3 ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ 
 การศึกษาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มีผล
ต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ดังต่อไปนี้ 

 
 

 จากกราฟระดับการประเมินในด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภายในชุมชนมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน 
(มีค่าเฉลี่ย = 4.20)  รองลงมา ได้แก่   ชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย  (มีค่าเฉลี่ย 
= 4.18) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  (มีค่าเฉลี่ย = 4.17) 
 5.4 ทุนทำงองค์กร 
 การศึกษาทุนทางองค์กรมีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ดังต่อไปนี้ 
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 จากกราฟระดับการประเมินในด้านทุนทางองค์กรพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน(มีค่าเฉลี่ย = 4.95) รองลงมาได้แก่ กองทุน
หมู่บ้านจัดสรรเงินปันส่วนให้สมาชิก(มีค่าเฉลี่ย = 4.16) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือได้รับการสนับสนุนทุน
องค์การบริหารส่วนต าบล (มีค่าเฉลี่ย = 3.96)  
 5.5 กำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อทุนทำงสังคมท่ีมีบทบำทต่อ
กำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำต้น ทั้ง 4 ทุน มีดังนี้ 

 
 จากกราฟระดับการประเมินค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มี
ผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ทั้ง 4 ทุน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทุนองค์กรทุน
เครือข่ายและเครือญาติ  (มีค่าเฉลี่ย =4.75) รองลงมาได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม (มีค่าเฉลี่ย =4.68) และ รองลงมา
ได้แก่ ทุนทางองค์กร (มีค่าเฉลี่ย =4.35)  และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ (มีค่าเฉลี่ย 
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=4.18) ดังนั้นบทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นมากที่สุด ได้แก่ ทุนทางเครือข่ายเครือญาติ ซึ่งพบว่าสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนมีการเคารพ
กฎระเบียบกติกาของหมู่บ้าน  มีความร่วมมือกันในการบริหารจัดการ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน
แบบเครือญาติ รองลงมา ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม  ซึ่งสมาชิกชุมชนมีการน าวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนท าให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  รองลงมาได้แก่ 
ทุนทางองค์กร ซึ่งชุมชนนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินและมีการจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกในชุมชน
อย่างยุติธรรม และรองลงมา ได้แก่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
และหลากหลายและมีการจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 การศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้น
จั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยและ เพ่ือศึกษากระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยบทนี้เป็นการอธิบายถึง
บทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยการน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มาประมวลผล
และน าเสนอในประเด็น ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นและกระบวนการใช้ทุน
ทางสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 6.1 สรุปผลวิจัย 
 ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ประกอบด้วยทุนทางสังคมที่มี
ความส าคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทุนทางเครือข่ายและเครือญาติ รองลงมาคือ ทุนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือ ทุนทาง
ทางองค์กร และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
 ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น อันดับแรกทุนทางเครือข่ายเครือญาติมี
บทบาทมากท่ีสุด ซึ่งพบว่าสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนมีการเคารพกฎระเบียบกติกาของหมู่บ้าน  มีความร่วมมือกันใน
การบริหารจัดการ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ การที่ชุมชนมีทุนทางเครือข่ายและ
เครือญาติที่มีสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือกัน รับผิดชอบต่อชุมชน และมีความรักชุมชนบ้านเกิด จะช่วย
ให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนน าไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น   
 อันดับสองได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกชุมชนมีการน าวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนท าให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  ชุมชนบ้านนาต้นจั่นมี
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวบ้านที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตการด าเนินชีวิต มีการน าทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายในชุนชม
มาพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและน าวิถีชีวิตดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ชุมชน  ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาต้นจั่น มีการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น สามารถท าให้เศรษฐกิจของ
วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้น าไปสู่การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 อันดับสามได้แก่ ทุนทางองค์กร ซึ่งชุมชนนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินและมีการจัดสรรเงิน
ปันผลให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างยุติธรรมชุมชนบ้านนาต้นจั่นได้รับทุนองค์กรสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินหลายภาคส่วน ทุนทางองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน
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บ้านนาต้นจั่นซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ และการรวมกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเองภายในชุมชนและบริ หารงานกันเอง 
การบริหารงานนอกจากสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แล้ว สมาชิกยังได้รับแบ่งปันผลก าไร และ
สวัสดิการต่างๆอีกด้วย โดยเงินรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวนี้มาหมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจากการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
 ท้ายสุดได้แก่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และ
หลากหลายและมีการจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากร ที่มีความส าคัญและโดดเด่น
เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน  
            ส่วนที่ 2 กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
 วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีกระบวนการบริหารในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ดังนี้  
 ผู้น าวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกในกลุ่ม มีการบริหารจัดการ โดยให้สมาชิกทุนคนในชุมชนมีบทบาทในการ
บริหารจัดการวิสาหกิจขุมชน โดยการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและกิจกรรมใน
กระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และสร้าง
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่มีความหลายหลาย สมาชิกในของวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สถาบันการเงินในชุมชน สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสามารถเป็นที่พ่ึงของคนในชุมชนได้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกอาชีพให้แก่เครือข่ายชุมชน มีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และชุมชนและแบ่งเงินปันผลเพียงพอต่อความต้องการอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนมีการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 อภิปรำยผล 
 จากผลการศึกษา ทุนทางสังคมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 ทุนทางสังคมของชุมชนบ้านนาต้นจั่นทั้ง 4 ด้าน  คือ  ทุนเครือข่ายและเครือญาติ ทุนวัฒนธรรม ทุน
องค์กรและทุนทรัพยากรธรรมชาติ มีความส าคัญต่อชุมชน และทุนแต่ละด้านนั้นมีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านนาต้นจั่นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชุมชนบ้านนาต้นจั่นยังสามารถน าเอาทุนทางสังคมที่มีความ
โดดเด่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลดา  บุญอยู่  (2556)  ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กรณีศึกษา: บ้านเกาะพิทักษ์ ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ผลจากการศึกษาพบว่าทุน
ทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านเกาะพิทักษ์ ต าบลบางน้ าจืด  อ าเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพรประกอบด้วยทุนทางสังคมที่มีความส าคัญ ทั้ง 4  ด้าน  1. ทุนมนุษย์ คือ บุคคลที่มีองค์ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และน ามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชนสังคมความเอ้ืออาทรมีน้ าใจมีจิตอาสา มีความรู้
สติปัญญาและทักษะมีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีในการท างานและได้ใช้ศักยภาพและคุณสมบัติ
ทั้งหลายที่มีท าประโยชน์ต่อชุมชน 2. ทุนสถาบันคือ การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นและ
มีจิตส านึกร่วมกันมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทางสังคมเป็น
เครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนความเป็นกลุ่มก้อนท าให้มีศักยภาพและพลังที่จะช่วยเหลือ
กันเองหรือร่วมกันท าประโยชน์เพ่ือชุมชน 3. ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คือ การน าเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล
ชุมชนภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นจนเกิดกระบวนการน าไปพัฒนาเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมน าไปสู่การใช้
ประโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง 4. ทุนทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชน 
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ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันคนในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม/เครือข่ายร่วมกันใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า  วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีกระบวนการบริหารในการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยมีการบริหารจัดการทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาจ้นจั่น มี
การวางแผนการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและกิจกรรมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น การพัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการทอผ้า เทคนิคเกี่ยวกับสีย้อมผ้า เรียนรู้การจัดการ
การตลาด การจัดการท่องเที่ยวโดยชุม การสร้างสรรค์เศรษฐกิจในชุมชน การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และสร้างผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนที่มีความหลายหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญญาภา ศุภพานิชย์  (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง
ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา:ตลาดคลองสวนร้อยปี  อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าทุนทางสังคมในชุมชนตลาดคลองสวน ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่
มีศักยภาพเป็นผู้น าและความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตอันน าไปสู่ความไว้วางใจ ที่มีต่อกลุ่ม/
องค์กรในชุมชนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่สร้างขึ้นมาใหม่บนฐานของความสัมพันธ์เดิมและผนวกกับมีเครือข่ายเกิดขึ้น
และพัฒนาในภายหลังที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างเป็นกระบวนการ และด าเนินอย่างต่อเนื่องแม้การขับเคลื่อนจะมีรูปแบบไม่เป็นทางการก็ตามแต่เป็น
รูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทความสัมพันธ์ของ สมาชิกที่เป็นความสัมพันธ์ตามประเพณีนิยมที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ 
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิต 
7. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากการศึกษาพบว่า ควรพัฒนาทุนทางสังคม ที่มีอยู่ให้ดีมากข้ึนกว่าเดิมเพราะเมื่อเวลาผ่าน
ไปทุนบางอย่างที่มีอยู่อาจเลือนหายไปได้ ทั้งนี้เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นสามารถใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างต่อเนื่อง  
   2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนที่ศึกษา
อ่ืนๆ เพื่อจะได้น าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในประโยชน์ต่อไป 
 3.ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
  3.1ส าหรับผู้อ่านสามารถน าแนวทางการใช้ทุนทางสังคมของวิสาหกิจบ้านนาต้นจั่นไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได้ โดยการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนของตนเองนั้นว่ามีทุนใดบ้างในการขับเคลื่อนชุมชน
จนเกิดกลุ่มเล็กๆขึ้นมา และน ากระบวนการต่างๆไปพัฒนาชุมชนต่อไป 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
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Human Resource Transformation กับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน: กรณีศึกษำ ธนำคำรกรุงไทย 
 

ดร. รักชาติ  แจ่มจันทร์1 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Email address: ton.rakchart@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และพัฒนาตัวแบบ Model ในการพัฒนา  HR 
transformation เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ทั้งการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จ านวน 20 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของ
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 คน ใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

จากผลการวิจัยพบว่า ธนาคารกรุงไทยมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ในระดับสูง ทั้งด้านของวัฒนธรรม
องค์การ คุณภาพของการบริการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ด้าน 
HR transformation เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่าตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อการพัฒนาของ HR transformation เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น แสดง
แบบจ าลององค์ประกอบของ HR transformation และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้โมเดลสมการ
โครงสร้างที่ปรับใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ หลังจากท าการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างกันทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม โดยพบว่า
วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพของการบริการ และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลกระทบทางตรงต่อ HR 
transformation เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอตัวแบบ
ของการพัฒนา HR transformation และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 

 
 

 
 
 
ค ำส ำคัญ HR transformation  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความได้เปรียงทางการแข่งขัน  
วัฒนธรรมองค์การ  คุณภาพของการบริการ 

                                                           
1 รองศาสตราจารย ์ดร. จินดาลักษณ์ วฒันสินธุ์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Email address: chindala@nida.ac.th 
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บทคัดย่อ 
 

ขยะมูลฝอยนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลไทยให้ความส าคัญในการจัดการตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน
มา โดยหนึ่งในเครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลเลือกใช้คือ การจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ในการก าจัดขยะ
มูลฝอยและอีกเครื่องมือที่ส าคัญคือการร่วมทุนกับเอกชน โดยทั้งสองเครื่องมือนั้นต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทั้งสองเครื่องมือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยของ
สังคมไทยจากเดิมที่ขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในระดับต าบลเช่นเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสู่การมองว่าขยะมูลฝอยสามารถจัดการได้บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างต าบลหรือ
ในระดับจังหวัดและเอกชนก็สามารถเข้ามามีบทบาทส าคัญได้ นอกเหนือจากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อปท. ดังเช่น
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ปัจจุบันในหลายพ้ืนที่ได้เริ่มมีการใช้เครื่องมือทั้งสองอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามยังมีอีก
หลายพ้ืนที่ที่ทั้งสองเครื่องมือไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ งานศึกษานี้ได้ท าการส ารวจแผนและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา ตลอดจนค าสั่งทางราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มในการจัดการคลัสเตอร์
ขยะมูลฝอยและการร่วมทุนระหว่าง อปท. กับเอกชนในการก าจัดขยะมูลฝอย งานศึกษานี้คนพบว่าระยะทางและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ความร่วมมือที่จ ากัดเฉพาะการก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนการบังคับใช้อ านาจจาก
ส่วนกลางเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การรวมกลุ่มไม่เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพในหลายพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันการร่วม
ทุนระหว่างเอกชนกับ อปท. ในการก าจัดขยะมูลฝอยนั้นยังคงมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือทรัพยากรของกลุ่มคลัสเตอร์
ขนาดเล็กในการจัดการขยะมูลฝอย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่ม , การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน , ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

 
Since 2014 MSW (Municipal Solid Waste) has been considered as an urgent issue in 

Thailand.  Several plans and regulations have been released in order to cope with this problem. 
Clustering multiple municipalities and PPP (Public-Private Partnership) have been selected as main 
tools in order to solve the problem of MSW in Thailand. These tools contradict the tradition of 
Thai MSW management which is mostly governed by a single municipality and private companies 
do only contract service. These tools bring efficient MSW management to several areas in 
Thailand; however, there are some areas which PPP and clustering cannot be practiced. Related 
regulations, plans, and case studies will be analyzed in this article in order to understand the 
limitation of clustering and PPP for Thai MSW management. This article states that transportation 
cost, limitation of cooperation, and centralized power of the Thai government are the main factors 
for some small and distance municipalities to practice clustering. For the PPP issue, limitation of 
resources of small clusters is a main factor preventing cooperation between local administrative 
organizations and private companies.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  MSW management, centralized MSW management, public private partnership, inter-
municipal cooperation  
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1. บทน ำ: สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย 
ขยะมูลฝอย (Municipal Waste) คือสิ่งของเหลือจากการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่

ต้องการ โดยส่วนมากมีแหล่งที่มาจากครัวเรือน ตลาด ร้านค้า และสถานที่อ่ืนๆในชุมชน  โดยในกรณีของประเทศ
ไทยนั้นในปี 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตนั้นมีมากถึง 27.06 ล้านตันในหนึ่งปี โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2551 
ซึ่งขยะมูลฝอยถูกผลิตออกมา 23.93 ล้านตัน ปัญหาที่ส าคัญคือขยะมูลฝอยเหล่านี้นั้นมีเพียงส่วนน้อยที่ถูกก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักการก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ยังคงถูกก าจัดอย่างผิดวิธีส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ
มูลฝอยสะสมขึ้นในหลายพ้ืนที่ของประเทศ อย่างไรก็ตามปริมาณการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีก็มีอัตราส่วนที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ผลจากปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหา
ขยะมูลฝอยสะสม ท าให้รัฐบาลประกาศว่าขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในปัญหาที่ส าคัญของประเทศตั้งแต่ปี 
2557 เป็นต้นมา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558)  มีการออกนโยบายต่างๆเพ่ือจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าว งานศึกษานี้จะท าการน าเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญโดยรวมของการจัดการขยะมูลฝอยใน
ประเทศก่อนที่จะจ ากัดกรอบการศึกษาไปยังส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบคลัสเตอร์และการร่วมทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอย  

2. กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 ภายหลังการประกาศให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติในปี 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ
เพ่ือจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ มีการออกแผนยุทศาสตร์ Roadmap ตลอดจนแก้ไขข้อกฎหมาย
ต่างๆเป็นจ านวนมากเพ่ือหวังที่จะแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของไทยส าเร็จ โดยสามารถสรุปการเปลี่ ยนแปลงการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระดับนโยบายที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ช่วงเวล
ำ 

สิ่งท่ีเกิดขึ้น ผลที่ตำมมำ 

2557 -
2562 

จัดระเบียบโครงสร้าง
หน่วยงานจัดการขยะมูล
ฝอยใหม่ 

1. กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทน าในการจัดการขยะมูลฝอย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหลักใน
การจัดท าแผน 1 

2. เกิดคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับประเทศ จังหวัด 
(2562) และอ าเภอ (2560)2 

2557-
ปัจจุบัน 

สนับสนุนการร่วมทุนกับ
เอกชนหรือให้เอกชน
ลงทุนในการจัดการขยะ
มูลฝอย3 

1. ในปี 2562 มีโครงการใหม่อย่างน้อย 11 โครงการได้รับการ
อนุมัตินอกเหนือจากโครงการเดิมที่มีอยู่  

  

                                                           
1 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบเกีย่วกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศ เปลี่ยนผู้ดแูลเร่ืองขยะมูลฝอยจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นท้องถิ่นจังหวัด 
2 อ านาจตามพระราชบัญญัติ พระราชบญัญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3 มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
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ช่วงเวล
ำ 

สิ่งท่ีเกิดขึ้น ผลที่ตำมมำ 

2558-
2562 

สนับสนุนการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบรวม1  

1. เกิดการรวมกลุ่มขยะมูลฝอย )คลัสเตอร์ (324 กลุ่มในปี 
2561 และในปี 2562 ลดลงเหลือ 262 กลุ่ม  

2559 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ )พ..2559ศ-
2564(  

1. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ที่
ฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล ที่ฝังกลบแบบsemi-aerobic การฝัง
กลบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้าด้วยการเผา  

2. สนับสนุนออกข้อกฎหมายที่เฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย  
3. สนับสนุนศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวม  

2561 แก้ไขข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย 

1. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง )๒ฉบับที่  ( พ .ศ .๒๕๖๐  

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของไทยนั้นครอบคลุมทั้งในส่วนของการ 
การจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและโครงสร้างภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย 
รวมถึงมีการใช้ออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยในระบบปฏิบัติการใหม่นั่นคือ การใช้ระบบคลัสเตอร์แทนการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบบล าพังเช่นเดิม และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นั้นสะท้อนภาพที่เด่นชัดคือการที่รัฐไทยเริ่มมองการ
จัดการขยะมูลฝอยว่าไม่ใช่เพียงพันธกิจของอปท.โดยเด็ดขาดอีกต่อไป แต่เริ่มมีการมองว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาที่มีลักษณะเป็นภาพรวมของประเทศและรัฐบาลกลางต้องมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ สังเกตได้จากแผน
หรือค าสั่งต่างๆท่ีออกโดยรัฐบาลส่วนกลางที่มีการพยายามจัดระเบียบระบบของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความไม่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวในเรื่องของกระบวนการและมาตรฐานซึ่งเป็นผลมาจากการที่ในช่วงเวลาก่อนการปฏิรูปการ
จัดการขยะมูลฝอยนั้นข้อกฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังคงมีความไม่แน่ชัด การมองว่าขยะมูลฝอยไม่ใช่เรื่องที่
รัฐบาลส่วนกลางต้องเข้าไปจัดการ  โดยเครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลส่วนกลางน ามาใช้เพ่ือสู้กับปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับปฏิบัติการณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีความแตกต่างกันทางมาตรฐานในแต่ละพ้ืนที่คือการใช้
ระบบคลัสเตอร์ซึ่งช่วยให้รัฐบาลส่วนกลางสามารถลดเวลาในการตรวจสอบมาตรฐานและสามารถใช้ปริมาณของ
ขยะมูลฝอยที่มากพอในการลดต้นทุนการก าจัดขยะมูลฝอย โดยทั้งสองเครื่องมือนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่น
แฟ้นการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นเพ่ือการประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ เช่น
เดียวการร่วมทุนของเอกชนที่ภาครัฐต้องใช้เพ่ือประหยัดงบประมาณของภาครัฐใน นอกจากนี้การจัดการขยะ
แบบคลัสเตอร์ยังเป็นส่วนส าคัญในการดึงดูดภาคเอกชนในเข้ามาร่วมลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอยอีกด้วย       
ผลจากความเก่ียวข้องกันของทั้งสองนโยบายนี้เองทั้งสองเครื่องมือจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องถูกวิเคราะห์ร่วมกัน  

                                                           
1 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2558 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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3. คลัสเตอร์เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย: ที่มำและข้อจ ำกัด 

 การจัดการขยะมูลฝอยของไทยก่อนการปฏิรูปการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2557 นั้นเป็นการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ (Decentralised Municipal Solid Waste Management) กล่าวคือ คือ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ให้แต่ละ อปท. ท าหน้าที่จัดเก็บขนส่ง รวมถึงก าจัด โดยระบบดังกล่าวมีข้อดีคือช่วยให้
อปท. ประหยัดค่าขนส่งขยะ งานวิจัยจ านวนหนึ่งยังพูดตรงกันถึงการลดแรงต่อต้านจากคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีขนาดเล็กท าให้มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมน้อยและการกระจายตัวของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยทั่วทั้งพ้ืนที่ช่วยลดความรู้สึกว่าตนเองเป็นบ่อขยะมูลฝอยของจังหวัดหรือของประเทศได้ (e.g. 
Ganesan, 2017; Véron, et al., 2018 ) อย่างไรก็ตามการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ของประเทศ
ไทยกลับพบว่าข้อดีของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนต่ าหรือการลดแรง
กดดันจากชุมชนรอบพ้ืนที่นั้นไม่เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่างๆมากมายอันเป็นปัญหาเนื่องจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยสร้างมลภาวะให้กับคนในชุมชนซึ่งน าไปสู่
การต่อต้าน ความขัดแย้ง และปิดบ่อขยะมูลฝอยจ านวนมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา  (Petkanjanapong, 2019) 
สิ่งที่น่าสนใจคือในหลายพ้ืนที่ก่อนปี 2557 สามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ (Centralised 
Municipal Solid Waste Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงน าไปสู่การที่รัฐบาลหันมาสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์หรือที่ในประเทศไทยเรียกว่าระบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์กล่าวคือให้ อปท. รวมกลุ่มกันในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะในส่วนของการ
ก าจัด โดยมี อปท. เจ้าภาพท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสถานที่ก าจัดขยะ โดยจุดแข็งของการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวม
ศูนย์นี้คือเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ทั้งเรื่องของ ค่าการบริหารจัดการ ค่าการก่อสร้าง 
รวมถึงเงินงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยต่อหนึ่งระบบที่เยอะขึ้นปัจจัยทางด้านทรัพยากรนี้เองที่ท าให้ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์สามารถมีมาตรฐานที่สูงกว่าแบบกระจายศูนย์ได้ภายใต้งบประมาณที่เท่ากัน
(Kojima, 2019) นอกจากนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้นยังสามารถดึงดูดให้เอกชนมาร่วมลงทุนได้มากกว่า
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันน้อยกว่า การร่วมทุนกับเอกชนท าให้เกิด
ประโยชน์มายังระบบก าจัดขยะมูลฝอยทั้งในแง่ของ เทคโนโลยีและบุคลากร  
 อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยแบบคลัสเตอร์นั้นยังคงมีข้อจ ากัดของ
ตัวเองอยู่  อันได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอย 2) การร่วมมือที่จ ากัด 3) การบังคับใช้อ านาจรัฐ
ส่วนกลางเกินพอดี ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะมูลฝอยนั้นเป็นปัญหาพ้ืนฐานของการจัดการขยะมูลฝอย
แบบรวมศูนย์ซึ่งแลกมาด้วยการก าจัดที่ถูกกว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี่เอง ที่น าไปสู่การที่ อปท. ซึ่งอยู่ห่างไกล
และมีขนาดเล็กหลายครั้งมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอในการขนย้ายขยะมูลฝอยมายังสถานที่ก าจัด น าไปสู่บางอปท. 
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตัวอย่างเช่น กรณีของจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ท่ีบางคลัสเตอร์มีการเข้าร่วมจาก อปท. ไม่
ครบตามที่มีการลงชื่อไว้ (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , 2562) ในส่วนของการร่วมมือที่จ ากัดนั้นพบว่าความ
ร่วมมือระหว่าง อปท ต่างๆนั้นยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด อปท. ส่วนใหญ่ยังคงร่วมมือเฉพาะในส่วนของการก าจัดขยะ
มูลฝอย ในขณะที่ส่วนอ่ืนๆ ของการจัดการขยะมูลฝอยเช่น การจัดเก็บ การท า 3 Rs (Reduce Reuse Recycle)  
หรือการจัดส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด มีเพียงบางคลัสเตอร์ในปัจจุบันที่
มีความร่วมมือมากกว่าในเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอย เช่นการตั้งจุดรวมขยะมูลฝอยส าหรับ อปท. ที่ห่างไกล 
ก่อนที่จะมีการส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดต่อไป หากสามารถสร้างความร่วมมือเพ่ิมเติมในคลัสเตอร์เพ่ือการ
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จัดการขยะมูลฝอยได้จุดแข็งของระบบคลัสเตอร์คือ การประหยัดต่อขนาดสามารถเกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนๆของการ
จัดการขยะมูลฝอยได้เช่นเดียวที่เกิดขึ้นกับการก าจัดขยะมูลฝอย 

4. กำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย: บทบำทของเอกชนและควำมท้ำทำย 
ในอดีตตัวแสดงหลักในการจัดการขยะมูลฝอยคือ อปท. ในขณะที่ราชการส่วนกลางมีบทบาทเพียงการ

ควบคุมดูแล ผลจากการออกข้อกฎหมายใหม่ๆที่ท าการก าหนดมาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการการรวมตัว
ระหว่าง อปท เพ่ือที่จะท าการจัดการขยะมูลฝอย ขนาดของระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมีมาตรฐาน
ที่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยอันดีที่ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศ ในทางปฏิบัตินั้นเอกชน
เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการก าจัดขยะมูลฝอยของไทยตั้งแต่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดเก็บ ท าลาย หรือ
รีไซเคิล อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเข้ามาของเอกชนในอดีตนั้นมีลักษณะของการเข้ามาโดยการจัด
จ้างมากกว่าตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีการผลักดันการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP: Public private 
partnership) ผ่านการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  ซึ่งแตกต่าง
จากการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐต่อเอกชนโดยทั่วไป แต่เป็นการที่รัฐกับเอกชนร่วมลงทุนกันในการบริการสาธารณะ  
ในปัจจุบันนี้เองบทบาทของเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยก็ได้เริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากผู้ถูกจ้างมา
เป็นผู้ร่วมลงทุนกับภาครัฐซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเอกชนที่ส าคัญในประเทศไทยโดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งคือผลจากการที่ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของไทยเริ่มเปลี่ยนไปสู่รูปแบบรวม
ศูนย์มากขึ้น จึงมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดึงดูดให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึง
ข้อกฎหมายที่เปิดกว้างมากขึ้นและส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในบริการสาธารณะต่างๆรวมถึงการจัดการขยะ
มูลฝอย (ส านักงบประมาณของรัฐสภา, 2559) จุดแข็งของการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนนั้นในการจัดการขยะ
มูลฝอย คือรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะการ
ก าจัดขยะมูลฝอยโดยถ่ายโอนภาระดังกล่าวให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการสร้างสถานที่เพ่ือก าจัดขยะมูล
ฝอยไม่ว่าจะเป็นเตาเผาขยะมูลฝอยหรือการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยสามารถใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 
2562) นอกจากนี้ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนและเทคโนโลยียังตกอยู่กับเอกชนผู้ท าสัญญาด้วยซึ่งมักจะมีความรู้
ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่า อปท. ในขณะที่เอกชนได้ผลประโยชน์จาก
การท าธุรกิจต่อเนื่องจากการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการจ่ายค่าบริการขยะมูลฝอย จาก อปท ที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัด 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทิศทางของการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนก าลังเพ่ิมขึ้น แต่การร่วมมือดังกล่าวก็
ยังคงเผชิญหน้ากับข้อจ ากัดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะคลัสเตอร์ขนาดเล็กคือ 1) การขาดแคลนทรัพยากรของกลุ่มคลัส
เตอร์ขนาดเล็กในการร่วมทุนกับเอกชน โดยพบว่าการร่วมทุนที่ประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่นั้น เป็นของกลุ่มคลัส
เตอร์ขนาดใหญ่ เนื่องจากคลัสเตอร์ขนาดเล็กมีทรัพยากรที่จ ากัดทั้งในแง่ของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนเพ่ือท าให้เกิดการท าสัญญาร่วมทุนระหว่างเอกชนกับ อปท. ทรัพยากรทางการเงินในการร่วมลงทุนใน
การจัดสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐานและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทรัพยากรที่ดินของอปท.เจ้าภาพ
ของคลัสเตอร์ที่ต้องมีขนาดใหญ่อย่างเพียงพอและสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนโดยรอบ สุดท้ายปริมาณขยะมูล
ฝอยต่อวันที่เป็นทรัพยากรส าคัญในการดึงดูดให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งคลัสเตอร์ขนาดเล็กย่อมมีปริมาณขยะมูล
ฝอยต่อวันน้อยกว่าคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ 2) ข้อกฎหมายที่เอ้ือในการร่วมทุนขนาดใหญ่  ในการร่วมทุนขนาดใหญ่ที่
มีมูลค่าสูงตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไปนั้น สามารถเข้าสู่กระบวนการพิเศษเพ่ือท าให้เกิดความสะดวกและรัดกุมใน
การท าข้อสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (State Enterprise Policy Office, 2015) ในทางตรงกันข้ามทาง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีโครงการ
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ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวงเงินมูลค่าต่ ากว่า 1000 ล้านบาท ซึ่งมีอย่างน้อย 14 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่มากดังกล่าวเป็นเหมือนการซ้ าเติมคลัสเตอร์ในการจัดการขยะมูลฝอยขนาดเล็กที่ต้องใช้
ทรัพยากรมากกว่าในการท าให้เกิดการร่วมทุน นอกจากนี้ในปี 2562 เป็นต้นมาพระราชบัญญติการร่วมทุนฉบับ
ใหม่ได้เพ่ิมเพดานขั้นต่ าของการเข้าสู่ขั้นตอนพิเศษอีกเป็น 5 พันล้านบาทซึ่งย่อมท าให้มีเฉพาะโครงการของคลัส
เตอร์ขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. ร่วมทุนฉบับใหม่ฯนี้ 

5. สรุป: นโยบำยคลัสเตอร์และกำรร่วมทุนภำครัฐกับเอกชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต่อ อปท. ขนำดเล็ก 
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยกับการจัดการขยะมูลฝอยจ านวนมาก มีการ

ออกข้อกฎหมายต่างๆ  รวมถึงการจัดองค์กรรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามหากถามว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญที่สุด นั่นคือการใช้ระบบคลัสเตอร์และการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอย 
ทั้งสองการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่รัฐบาลต้องการท าเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง ทั้งสองเครื่องมือถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกัน บนพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด การรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ย่อมหมายถึงทรัพยากรโดยรวมที่มากข้ึน และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งทั้งสองส่วนสามารถดึงดูดเอกชนให้เข้าร่วมทุนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาในหลายพ้ืนการจัดการขยะมูลฝอยประสบความส าเร็จสามารถแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อ
ได้ โดยเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์ขนาดใหญ่มีการร่วมมือกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น คลัสเตอร์ของอบจ. 
คลัสเตอร์ของนนทบุรี อบจ. ระยอง และคลัสเตอร์ของเทศบาลนครภูเก็ต อย่างไรก็ตามงานศึกษานี้ได้พยายาม
ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชื่อว่าคคลัสเตอร์และการร่วมทุนกับเอกชนอาจจะไม่เหมาะสมกับ
บางพ้ืนที่ เช่น คลัสเตอร์ขนาดเล็ก หรือ อปท. ที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทรัพยากรส าหรับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ใน
การจัดการขยะมูลฝอย  
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บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบัน 
และแนวโน้มของความร่วมมือในอนาคต ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในกรณีของ กรอ. จังหวัด และ กรอ.กลุ่ม
จังหวัด ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จ น าไปสู่ รูปแบบการท างานและสนับสนุนกลไกการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกัน โดย
การวิจัยแบบผสมผสาน มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือมาท าแบบสอบถาม 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงาน และกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน
ใน กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แล้วน ามาสรุปวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของ กรอ. ผู้สนับสนุนการด าเนินงานของ กรอ.ส่วนภูมิภาค และตัวแทนภาคเอกชน
ส่วนกลาง ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน กรอ. 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่รายงานผลการประชุมน้อยกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการให้จัดประชุมอย่าง
น้อย 2 เดือนครั้ง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ถี่เกินไป และโครงสร้างคณะกรรมการควรปรับได้ตามบริบทของพ้ืนที่  
ส าหรับแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมที่ส าคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการความส าคัญต่อ 
กรอ. ของผู้น าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ และปัจจัยทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่  นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนมาก คือ ทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ต้องมีการสร้างความชัดเจนในการก าหนดวาระการประชุม มีแนวทางปฏิบัติการ
ท างานร่วมกัน จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบงาน กรอ. โดยเฉพาะ ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ

                                                           
1 ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อีเมล sissarac@gmail.com 
2 นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนกับริหาร  (EPA) และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนรับผิดชอบงาน กรอ. กลุ่มงานประสานความร่วมมอืภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ร่วมมือกัน, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
PROBLEMS AND PUBLIC PARTICIPATION PROMOTION FOR THE PROVINICAL AND REGIONAL 

JOINT PUBLIC AND PRIVATE SECTOR CONSULTATIVE COMMITTEE (JPPSCC)  
 

Mister Wittawat  Srikwan1 
Thammasat University2 

Email address: taewittawat@hotmail,com 
 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this study were: 1) to study current participatory governance model between 
public and private sectors of JPPSCC and possibility of future collaboration; 2) to examine problems, 
obstacles and success factors of JPPSCC; and 3) to find out the implementation model to drive the 
public-private participation of JPPSCC. The methodology used was Mixed Methods Research: initial data 
collection from focus group discussion of government officials (implementors) of JPPSCC nationwide to 
create survey for the sample in the provinces and regions (government officials, supervisor of the 
officials, JPPSCC committees: Public and Private) drawn from stratified sampling method from the 
analysis of JPPSCC meeting report statistics 2016-2018 (undisclosable information), then collect the 
result to create in-dept interviews with the sample in central administration (NESDB: the policy and 
implement maker of JPPSCC, Public Private Partnership Coordination Unit of Ministry of Interior: the 
supporter of JPPSCC, and Private Sector: the main stakeholder of JPPSCC) 
 The results of the study were as follows: 1) majority of the provinces and regions report the 
JPPSCC meeting lesser than The Cabinet resolution (one meeting every two months) which the 
implementors consider too frequently; 2) the structure of committees in JPPSCC should be flexible to 
the context of the area; 3. The crucial motivation to promote public participation on JPPSCC are the 
trust and relationship of the leaders of public and private sectors and  economic factors of the area; 
and 4) the crucial factor for the effective implementation are the skills and knowledge of the officers 
and committees. 
 The recommendations are: 1) create joint agendas and guidelines public participation in JPPSCC; 
2) establish the office directly responsible of JPPSCC; 3) consistently development the skills and 
knowledge of the officers and committees. 
 
 
 
 

                                                           
1 Asst.Prof.Dr.Sikarn lssarachaiyos ,Puclic Administration, Faculty of Political Science, Thammasat University  
  E-mail : sissarac@gmail.com 
2 Student, M.Pol.Sc (Public Administration and Public Affairs) & Plan and policy analyst responsible of JPPSCC from 
  Public Private Partnership Coordination Unit of Ministry of Interior 
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ที่มำของคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.)1 
แนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศไทยมีมายาวนานตั้งแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) ที่ก าหนดว่า รัฐต้องส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ ต่อเนื่องมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) มี
แนวคิดจัดระบบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (แต่ไม่
มีการด าเนินการ)2 

จนกระทั่งประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.ส่วนกลำง) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ 
ต่อมากลไกนี้ ได้ถูกขยายออกไปสู่ส่วนภูมิภาค นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539 
ระบุให้มีคณะกรรมการ กรอ. ทั้งส่วนกลาง และจังหวัด มีการก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ชัดเจน โดยให้
กระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน โดยให้ กรอ.จังหวัด เป็นองค์กรที่
ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้าน การประกอบการของ
นักลงทุน การครองชีพของประชาชนให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว 

2) ประสานการจัดท าแผนงาน โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลเละเอกชน  ในสาขาเศรษฐกิจที่
ส าคัญภายใต้กรอบแผนลงทุนจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด 

3) ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการกระจายการผลิต การค้า การลงทุน และการจ้างงาน
ภายในจังหวัดร่วมกับภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคเอกชนในระดับจังหวัดให้มีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้าวสารด้นเศรษฐกิจ การลงทุนและการประกอบอาชีพเพ่ือสนับสนุนบท
บาทภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 

6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
7) มีอ านาจเรียกส่วนราชการ บุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาในเรื่องที่

เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ของ กรอ.จังหวัด ได้ตามความจ าเป็น3 
                                                           
1 กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด, คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่พัฒนาและแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจงัหวัด, กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562. 
2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-พ.ศ. 2519) ภายใต้ เป้าหมาย
ในระยะยาว 2) ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน, 71, กรุงเทพฯ: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2515. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3778) 
3 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ว 110 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เร่ือง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัฒนาความรว่มมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 2539. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 http://www.oic.go.th/FILEWEB/ 
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ภายหลังการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้น า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเข้ามาใช้ และออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ยกเลิก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้จังหวัดมีเอกภาพในการบริหาร
ราชการ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ.) ซึ่งเป็นเหตุยุติบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กรอ. 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ในสมัยของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2552 จัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ
จังหวัด (กรอ.จังหวัด) อีกครั้ง และจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ กลุ่ม
จังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และจัดสรรงบประมาณของจังหวัดมาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่ม
จังหวัด1 โดย กรอ. ระดับต่าง ๆ ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะไปยัง
คณะกรรมการบูรณาการระดับต่าง ๆ ได้ (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)  ซึ่งจะน าไปสู่การน า
ข้อเสนอในการแก้ไขแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบผลการประชุมร่วม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดให้ทุก
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ตามโครงสร้างใหม่ที่ได้มีการหารือ 3 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย/
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ภาคเอกชน (ประธานคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 
สถำบัน (กกร.) หรือชื่อเต็มว่า คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยสมาคมธนาคารไทย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน 3 สถาบัน ใน กรอ.) เห็นฟ้องกันแล้ว จึงน าเข้าเสนอ กรอ.
ส่วนกลาง (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน/ส านักงานสภาพัฒฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ) เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ฝ่าย
เลขานุการจะน าเสนอ ครม. พิจารณาให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว (22 คน) และให้มีกำรประชุมอย่ำง
สม่ ำเสมออย่ำงน้อย 2 เดือน/ครั้ง 

รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ฯ มีนโยบายให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. 
สัญจร) พร้อมกับจัดให้มี “กำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้แทนภำคเอกชน ผู้บริหำร
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร” หรือ “กรอ.ภูมิภาค” ซ่ึงมีลักษณะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง กรอ.ส่วนกลาง 
กับ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ เป็นเวทีให้ภาคเอกชนได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยต้อง
ด าเนินการให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัดเพ่ือกลั่นกรองและจัดท าข้อเสนอของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มาจากความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม  
                                                           
CABINFOCENTEROPM/DRAWER01/GENERAL/DATA0004/00004206.PDF 
1 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 28 เมษายน 2552 เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2552, กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2552. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5282&filename=economy_committee 
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ก่อนน าไปเสนอผ่านกระบวนการคัดกรองและแก้ไขก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือหารือ ขัดเกลาโครงการ/แผนงานที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีให้สมบูรณ์แล้ว 

 

 

แผนผังแสดงกระบวนงาน “การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร” (วิทวัส ศรีขวัญ, 2563) 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560-มกราคม 2562 ได้มีการจัดประชุม กรอ.ส่วนกลาง ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด 
จ านวน 14 ครั้ง ซึ่งภาคเอกชน 5 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ) ได้เสนอเรื่องการ
แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
(3) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ 
(4) การบริหารจัดการน้ า 
(5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาก าลังคนและคุณภาพชีวิต 

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ และให้รายงานการด าเนินการให้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบ1 

 
 
 
 

                                                           
1 ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
รายงานผลการด าเนินงาน การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผูว้่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด), กรุงเทพฯ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ2562. ภายใต้ ค าน า 

กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจงัหวัด ภำคเอกชนส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย หน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำง กรอ.ส่วนกลำง

กำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรี
กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ผู้แทนภำคเอกชน ผู้บริหำร
ท้องถิ่น และ ผู้แทนเกษตรกร

 กรอ.ส่วนกลำง
พบ กรอ.ส่วนภูมิภำค 

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ภาคเอกชนใน กรอ. 
เสนอโครงการ

กล่ันกรองโครงการ

ประชุม กรอ. 
กลุ่มจังหวัด

ประชุมกลั่นกรองโครงกำร 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน

เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณา

คณะรัฐมนตรีมีมติจัดกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี

อย่ำงเป นทำงกำรนอกสถำนที่
ส านักงานจังหวัด รับเรื่อง

สป.มท. แจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ. 
เพ่ือเตรียมข้อมูลโครงการ ล่วงหน้ำ

เร่ิมต้น

สป.มท. แจ้งให้จังหวัดส่งข้อมูลโครงการ

เข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอ

สิ้นสุด

เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนภำคเอกชนและ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เป น
ผู้น ำเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง กรอ. กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
กลไกการขับเคลื่อน กรอ. แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
1. ระดับนโยบำย กรอ.ส่วนกลาง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย

รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนกลาง โดยมติข้อสั่งการจะ
เป็นแนวนโยบาย หรือแผนงาน/โครงการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก หรือโครงการ
ที่มีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยมติ กรอ.ส่วนกลาง จะ
เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ    ในการด าเนินการต่อไป 

ในการประชุมคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง จะเป็นการปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
มีการเสนอประเด็นขอรับการสนับสนุนจาก 3 แหล่ง คือ  

1. ข้อเสนอหน่วยงานภาครัฐเสนอผ่านรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด  
2. ข้อเสนอภาคเอกชนเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)  
3. ข้อเสนอของพ้ืนที่เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อเสนอจากมติ กรอ.จังหวัด  

และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ระดับพื้นที่ คือ  
    2.1 กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัด 
(หอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และผู้แทนสมาคม
ธนาคารไทย) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่กลุ่มจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร 

    2.2 กรอ.จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัด (หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัด) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร 

ปัจจุบัน 3 คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) คณะกรรมการบูรณาการ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  3 สถาบัน (กกร.) ล้วนมีโครงสร้าง
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 ระดับ คือ ระดับชาติ/ภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ 
ทั้งสามมีการท างานเชื่อมโยง ประสานงานซึ่งกันและกัน อย่างเป็นระบบ 
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แผนผัง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กรอ. กับหน่วยงานอื่น ๆ (วิทวัส ศรีขวัญ, 2563) 
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คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) หรือชื่อเต็มว่า คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย เรียกย่อว่า กกร. ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 
โดยมติร่วมระหว่างสถาบันทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม 
และการเงินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์ร่วมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพของภาค
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางใน    การแก้ไขปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  ระดับต่าง ๆ หรือเสนอต่อหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือก าหนดเป็น
นโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ 

จากนั้นคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.)  ระดับต่าง ๆ 
ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสามารถให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบูรณาการระดับ
ต่าง ๆ ได้ (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจะน าไปสู่การน าข้อเสนอในการแก้ไขแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และได้มาซึ่งงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่
ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหำดไทย (กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือภำครัฐภำคเอกชน ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย) มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่าง กรอ.ส่วน
ภูมิภาคกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและ กรอ.ส่วนกลาง ผ่านทางส่วนประสำนควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร กรอ.ส่วนกลำง  โดยเจ้าหน้าที่
กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบต้องเป็นพ่ีเลี้ยงให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการให้ข้อแนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากมติ กรอ.ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งต้อง
ตรวจสอบข้อมูลว่า โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีหรือคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร” หรือ “กรอ.ภูมิภาค” ซึ่งมีลักษณะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง กรอ.
ส่วนกลาง กับ กรอ.กลุ่มจังหวัด ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้วหรือไม่ ก่อนเสนอ
ตามมติ กรอ.ส่วนภูมิภาคไปยัง กรอ.ส่วนกลาง ส าหรับข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส าหรับข้อเสนอขอรับการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 

สรุปได้ว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มีโครงสร้าง 3 
ระดับ เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมแรงร่วมใจกันของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคสถาบันการศึกษา  เพ่ือการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
โดยวัตถุประสงค์ของ กรอ.ส่วนกลาง คือเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของ
นายกรัฐมนตรี และวัตถุประสงค์ของ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด คือ องค์กรที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจั งหวัด) ทั้งนี้ กรอ. ทุก
ระดับยังประสานการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพ่ือรับ
ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มาจากมติของผู้แทนภาคเอกชนในพ้ืนที่เข้าสู่การ
พิจารณาของ กรอ. นอกจากนี้ กรอ. ยังให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะทางด้านเศรษฐกิจกับคณะกรรมการบูรณา
การระดับต่าง ๆ ด้วย 
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ท ำไมจึงต้องจัดกำรประชุม กรอ. ? กรอ. มีควำมส ำคัญอย่ำงไร ?  

 
แผนผัง แสดงความเชื่อมโยงกระบวนงานของคณะกรรมการ กรอ. (วิทวัส ศรีขวัญ, 2563) 

1. ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ โดยสามารถใช้กลไก กรอ.จังหวัดและ 

กรอ.กลุ่มจังหวัด อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา หาก
คณะกรรมการ กรอ. ในพ้ืนที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จะท าให้ผู้บริหารระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ได้ทราบข้อมูลทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ และปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ พร้อมทั้งสามารถ
ร่วมกับแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ทียุ่งยาก ซับซ้อน ยากแก่การหาทางออก (Wicked Problems) ได้ผ่าน
การมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อาจมาจากภูมิล าเนาอื่น จึงอาจไม่ทราบปัญหาในพื้นที่อย่าง
แท้จริง ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการ กรอ. จะท าให้ภาครัฐได้รับทราบปัญหาทางเศรษฐกิจจากทุกภาคส่วน
และร่วมแรงร่วมใจกันหาแนวทางแก้ไข 
2. ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 

การประชุม กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นการกลั่นกรองข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามายังหน่วยงานส่วนกลาง เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งสามารถยุติได้ที่ระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับปัญหาที่ไม่สามารถยุติได้ในระดับพ้ืนที่ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการสามารถเสนอแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัด

แบบบูรณำกำร
กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด 

ภำคเอกชนส่วน
ภูมิภำค

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
หน่วยงำนภำครัฐ

ส่วนกลำง
กรอ.ส่วนกลำง

ยุติได้ที่
จังหวัด

สนจ. เตรียมการ

ขอรับ
กำรสนับสนุน
จำกส่วนกลำง

แจ้งผล
กำรพิจำรณำ

ประชุม 
กรอ.

สนจ. สรุปบันทึกกำรประชุม และ
จัดท ำ
- แบบ กรอ. 1 : สรุปสาระส าคัญ
- แบบ กรอ. 2 : แบบรายงาน
  โครงการที่น าเข้าใน
  วาระเพื่อพิจารณา
- แบบ กรอ. 3 : แบบขอรับ
  การสนับสนุน

ตรวจสอบเอกสำร
ศึกษำข้อมูล

ประสำนข้อมูลกับจังหวัด
หากไม่ครบถ้วน ชัดเจน
ให้ท าเอกสารส่งเพ่ิมเติม

แจ้งผลการพิจารณา แจ้งผลการพิจารณา

ประสานไปหน่วยงานส่วนกลางที่ขอรับ
การสนับสนุน แล้วแจ้งความคืบหน้าให้จังหวัด

หน่วยงำนเสนอ
ให้ผู้บริหำร
พิจำรณำ

ข้อเสนอขอรับ
กำรสนับสนุน

สถิติผลกำรรำยงำน
กำรประชุม

ตำรำงควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอขอรับ
กำรสนับสนุน

เสนอผู้บริหำร มท.
เพ่ือทรำบ

ส าหรับเป็นข้อมูลใน
การบริหาร

ประสำนหน่วยงำนภำยใน 
สป.มท. ว่ำ

โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนอยู่ใน

แผนปฏิบัติราชการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป 
หรือเคยเสนอให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาแล้วหรือไม่

เสนอผู้บริหำร มท. เพื่อพิจำรณำ
ส่งข้อเสนอขอรับ

การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณา

ประชุม 
กรอ.

โทรประสาน

ประชุม กรอ.
ส่วนกลำง

สศช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ

จัดประชุม 
โดยมี

นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานร่วม

สนจ.
รับเรื่อง

ส้ินสุด

กรอ. เป นองค์กรทีป่รึกษำ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดดำ้นเศรษฐกิจ
ตำมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด

แบบบูรณำกำร

เสนอโครงการให้
คณะกรรม  พิจารณา

บรรจุโครงการเข้า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการ และ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าป 
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ

ในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่

ส้ินสุด

ผู้แทนภำคเอกชน
ร่วมเป นกรรมกำร

ประชุม 
กรอ.

เร่ิมต้น

ขอทราบความคืบหน้า
ข้อเสนอขอรับ
การสนับสนุน

พิจารณา
โครงการ

คณะกรรมกำรร่วม
ภำคเอกชน 3 สถำบัน 

 กกร. 
ในระดับภูมิภำค

กลั่นกรองโครงกำรที่
ภำคเอกชนในพื้นที่จะ

เสนอ กรอ.

รับเรื่อง
ความคืบหน้า

การ
ประสานงาน
แจ้ง กรอ.

ประชุม 
กรอ.
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จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด มาให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางพิจารณาให้
การสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางต้องพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้น 

หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่รายงานผลการประชุมให้ส่วนกลางทราบหรือขอรับการสนับสนุนในกรณีท่ี
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของพื้นที่แล้ว ส่วนกลางก็มิอาจทราบปัญหา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารหรือสนับสนุนแก้ไขปัญหาได้ 

ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพบว่า จากการวิเคราะห์สถิติการรับรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มายังกระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่รายงานผลการ
ประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและเน้นย้ าให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด  

การรายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเชิงพ้ืนที่ (Area-based) ทราบว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้จัดเวทีให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และทราบแนวทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถเสนอข้อเสนอข้อรับการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จั งหวัด /กลุ่มจั งหวัด ให้
กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางพิจารณาให้การสนับสนุนได้ ซึ่งการที่ “จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่รายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ อย่างสม่ าเสมอ” ท าให้ผู้ศึกษาสนใจว่า 
การด าเนินงานของ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด เกิดปัญหาจากกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน หรือ
เกิดจากภายในภาครัฐเอง 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาหาปัญหา และอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาพ้ืนที่ ให้เกิดผลลัพธ์
เป็นรูปธรรม 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้ม ของความร่วมมือใน
อนาคต ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในกรณีของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จของ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3) เพื่อสร้างรูปแบบการท างานและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกัน 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจาก
รูปแบบการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2558-2562 เนื่องจากมีปัจจัยเงื่อนไขที่แตกต่างจากงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ กรอ. ที่มีเคยมีมา คือ ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดใหม่ ให้มีอ านาจหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พร้อมทั้งรัฐบาลได้ก าหนดให้มีการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด) ก่อนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เป็นการประชุม กรอ.ส่วนกลาง ร่วมกับผู้แทนของ กรอ.จังหวัด/
กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ส่วนภูมิภาคสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งเป็นกลไกใหม่ของ กรอ. 
ในการแก้ไขปัญหาในส่วนภูมิภาค 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด 76 จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด 18 
กลุ่มจังหวัด ทั่วประเทศ ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ขับเคลื่อนคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ 
คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด และผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการฯ โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และน าสรุปข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ก าหนดนโยบายเรื่องคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด คือ ผู้แทนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส าคัญของ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด คือ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนส่วนกลาง 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รูปแบบแนวทางการบรูณาการความร่วมมือที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถ
ตอบสนองต่อการด าเนินการขององค์กรในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวทางการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ กรอ. ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที ่
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 
นโยบำย  

รูปแบบ/ระดับ 
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนใน 
กรอ .จังหวัด / 
กรอ .กลุ่มจังหวัด  

 

กำรขับเคลื่อน 
กรอ .จังหวัด / 
กรอ .กลุ่มจังหวัด  

   
กำยภำพและชีวภำพ   
   
ทรัพยำกร   
   
ภูมิหลัง   
   
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ   
   
กำรเมือง   
   
เศรษฐกิจ   
   
สังคม และวัฒนธรรม   

 
ค าอธิบายกรอบแนวคิด : 

รูปแบบ/ระดับการมีส่วนร่วมเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายดังจะเห็นได้จากแนวคิด “ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน”1 และแนวคิด “ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน”2 ที่กล่าวถึง
ปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

นโยบาย หมายถึง โครงสร้างภาครัฐ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ าให้ภาครัฐใช้รูปแบบการ
บริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด จะมีทั้งคนที่สมัครใจเข้า
ร่วม และคนที่ต้องเข้าร่วมตามต าแหน่ง ทั้งนี้ กฎหมายหลายฉบับส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีช่องทางอ่ืนผ่านคณะกรรมการ
เฉพาะด้านต่าง ๆ ที่แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมกับ กรอ. จึงอาจเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร
หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง 

กายภาพและชีวภาพ เกี่ยวกับการอยู่อาศัยของประชากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรในการจัด
ประชุมด้วย จะส่งผลให้ประชากรที่อยู่ไกลเข้ามามีส่วนร่วมน้อย 

ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด ได้แก่ งบประมาณ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ นี้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุม จะส่งผลประสบปัญหาในการส่งเสริมให้คนเข้ามา
มีส่วนร่วม เนื่องจากไม่มีสิ่งจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม คือ ไม่มีเบี้ยประชุมและไม่สามารถเบิกค่าเดินทางมาร่วม
                                                           
1 John M. Cohen and Norman T. Uphoff ในหนังสือ Rural Development Participation (คศ.1977) ตามที่อ้างถึงใน พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ, 
การศึกษาการมีส่วนรว่มของผู้น าชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดระเบียบสังคมในชุมชนกลุ่มรัตนโกสินทร์, (พ.ศ. 2546)   
2 ปาริชาติ วลัยเสถยีร, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา, (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.), 2543) ตามที่อ้างถึง
ใน นิรากร พันธ์หอม, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) กรณีศึกษาบ้านเนิน
กระบก หมู่ที่ 12  ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประชุมได้ โดยเฉพาะการประชุมระดับกลุ่มจังหวัด ที่ตัวแทนจังหวัดต่าง ๆ ต้องเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด นอกจากนี้บุคลากรฝ่ายเลขานุการเป็นไม่ใช้กลุ่มงานที่แยกเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ของส านั กงาน
จังหวัดและส านักยุทธศาสตร์บริหารกลุ่มจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีงานหลากหลายท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การขับเคลื่อนให้มีการมีส่วนร่วมได้ 

ภูมิหลัง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการให้ความส าคัญต่อ กรอ. ของผู้น าทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ประสบการณ์ของผู้ที่มีเข้ามามี
ส่วนร่วมก็จะส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมครั้งต่อไป อาทิ ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปัญหาได้รับ
การแก้ไขหรือไม ่

ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของภาคเอกชนต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กรอ. ทุก
ระดับ และกลไกในการขับเคลื่อน ตลอดจนทัศนคติของผู้แทนภาคเอกชนใน กรอ. ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาตามมา อาทิ ไม่มีจิตวิทยาในการ
ปฏิบัติงาน ไม่สามารถกลั้นกรองโครงการได้ หรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ทั้งสิ้น เมื่อภาคเอกชนเห็นว่า ข้อเสนอที่ขอไม่บรรลุก็อาจไม่เข้ามามีส่วนร่วมอีก หรือมีทัศนคติแง่ลบต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ 

การเมือง หมายถึง การกระจายอ านาจและมอบอ านาจในการตัดสินใจให้การบริหารบริหารส่วนภูมิภาค 
ตลอดจนผู้น าควบคุมผลประโยชน์ในพื้นท่ี ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้อ่ืนในอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

เศรษฐกิจ หมายถึง ผลประโยชน์และปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่จะน าให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมหาแนว
ทางแก้ไข ซึ่ง กรอ. ทุกระดับ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรที่ปรึกษาให้ผู้บริหารงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ยิ่งพ้ืนที่ใดมีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากก็ส่งให้มีการมีส่วนร่วมมาก 

สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง การครอบง าการตัดสินใจโดยผู้น า และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
จะส่งผลให้ผลของการมีส่วนร่วมอาจจะไม่มุ่งไปสู่ผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง 
จากปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคข้างต้นที่ส่งผลต่อรูปแบบ/ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอ.จังหวัด/
กรอ.กลุ่มจังหวัดอย่างยิ่ง ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ มี
ตั้งแต่จังหวัดที่ “มีส่วนร่วมดีเยี่ยม” ไดร้ับรางวัลส าเภาทองของหอการค้าไทย ที่มอบแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้น าพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไปจนถึง
จังหวัดที่ภาคเอกชนเห็นว่า “มีส่วนร่วมไม่เพียงพอ” และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ าให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดมีการมีส่วนร่วมผ่าน กรอ. มากยิ่งข้ึน 
 รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ โดย 
International Association for Public Participation1 ก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ 

                                                           
1 ส านักวิชาการ ส านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์, Academic Focus สิงหาคม 2559 การบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน, กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 2559 
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เพ่ือที่หน่วยงานราชการจะสามารถเลือกและตัดสินใจ ออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของแต่ละ
หน่วยงานจากระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในภาคราชการ ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่
น้อยที่สุดถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากท่ีสุด ดังนี้ 

ระดับที่ 1 คือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 
ระดับที่ 2 คือ การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (To Consult) 
ระดับที่ 3 คือ การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือเก่ียวข้อง (To Involve) 
ระดับที่ 4 คือ การสร้างความร่วมมือกับประชาชน (To Collaborate) 
ระดับที่ 5 คือ การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (To Empower) 

และระดับของความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การ 3 ระดับ 3Cs :  Cooperation, Coordination 
และ Collaboration ซ่ึงทั้ง 3 ค า มีความหมายต่างกันและมีระดับความร่วมมือที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ในตาราง
เปรียบเทียบแปลงองค์ประกอบส าคัญของ Cooperation, Coordination และ Collaboration นี้ 
องค์ประกอบ 
ส ำคัญ Cooperation Coordination Collaboration 

วิสัยทัศน์และ
ควำมสัมพันธ์ 

- มักเป็นความร่วมมือ
ระหว่างบุคคล แต่อาจจะ 
มอบอ านาจได้ 
- ไม่มีการพิจารณา 
พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
- ปฏิสัมพันธ์เป็นไปตาม
ความต้องการพ้ืนฐานและ
ไม่จ ากัดเวลา 

- ความสัมพันธ์เชิงบุคคล ที่
ได้รับการสนับสนุนโดย
องค์กร 
- พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กรจะต้องมีการ
พิจารณาใหม่เพ่ือให้เข้ากัน
ได้ 
- ปฏิสัมพันธ์มักเกิดกับ
โครงการหรืองานเฉพาะ 
1 งาน 
 

- องค์กรหนุนหลังบุคคลให้
มีความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
- มีการสร้างพันธกิจและ
เป้าหมายใหม่ร่วมกัน 
- มีความร่วมมือกัน 
1 โครงการหรือมากกว่า 
เพ่ือผลในระยะยาว 
 

โครงสร้ำง 
ควำมรับผิดชอบ 
และกำรสื่อสำร 

- ความสัมพันธ์ไม่เป็น
ทางการ )แต่ละองค์กร
ท างานแยกกัน(  
- ไม่จ าเป็นต้องวางแผน
ร่วมกัน 
- ถ่ายทอดข้อมูลถึงกันเท่าท่ี
จ าเป็น 

- องค์กรยอมรับบทบาทท่ี
จ าเป็น แต่ยังคงท างาน
แยกกัน 
- บางโครงการเฉพาะต้องมี
การวางแผนร่วมกัน 
- ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน
และมีการสร้างช่องทางเพ่ือ
ปฏิสัมพันธ์ 

- มีโครงสร้างใหม่ และ/หรือ 
มีแผนกอย่างเป็นทางการ
ส าหรับงานความร่วมมือ 
พร้อมบุคลากร 
- ต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ที่ครอบคลุม พร้อมทั้งมี 
การประเมินความส าเร็จ 
- มีการติดต่อสื่อสารกัน
หลายระดับ และมีการสร้าง
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
ปฏิสัมพันธ์ 
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องค์ประกอบ 
ส ำคัญ Cooperation Coordination Collaboration 

ผู้มีอ ำนำจ และ 
กำรรับผิดรับชอบ 

- ผู้มีอ านาจแยกองค์กรกัน 
- การปกครองเป็นอิสระ 
และการควบคุมอยู่ที่
ศูนย์กลาง 
- อ านาจ และการรับผิดรับ
ชอบแยกกัน 

- ผู้มีอ านาจยังคงแยกกัน 
แต่มีความร่วมมือ 
- มีการปกครองและควบคุม
ร่วมกันในบางส่วน 
- มีการรับความเสี่ยงร่วมกัน
บ้าง แต่อ านาจ และการรับ
ผิดรับชอบยังคงแยกกัน 

- ก าหนดผู้มีอ านาจโดย
ความร่วมมือเพ่ือสร้างสมดุล
ในความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
- กระจายการปกครอง แต่มี
การควบคุมร่วมกันและซึ่ง
กันและกัน 
- ทุกองค์กรร่วมรับ 
ความเสี่ยงเท่าทียมกัน 
 
 

ทรัพยำกร และ
รำงวัล 

- ทรัพยากรแยกจากกัน - รับทราบทรัพยากรซึ่งกัน
และกัน และสามารถจัดสรร
ให้โครงการเฉพาะเจาะจงได้ 
- รับทราบเกี่ยวกับรางวัล
ร่วมกัน 

- มีการรวบรวมและเก็บ
รักษาทรัพยากร เพ่ือความ
ร่วมมือระยะยาว 
- องค์กรมีผลผลิตร่วมกัน : 
ความส าเร็จร่วมกันมากกว่า
ความส าเร็จแยกกัน 

ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบส าคัญของ Cooperation, Coordination และ Collaboration 
ที่มำ อ้างอิงจากหนังสือ Collaboration: What Makes It Work (Mattessich et al., ค.ศ. 2001, หน้า 61) และดัดแปลง
จากผลงานของ M.  Blank, S. Kagan, A. Melaville, และ K. Ray.1  แปลโดย วิทวัส ศรีขวัญ (2563) 
 

เมื่อรูปแบบ/ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่แตกต่าง
กันแล้ว ก็ส่งผลให้แต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัดแตกต่างกันไป มีตั้งแต่
จังหวัดที่สามารถผลักดันการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนผ่าน กรอ. ไปสู่ระดับที่เป็นรูปธรรมได้ อย่าง
โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ที่มาจากมติของ กรอ. 
 

ระเบียบวิธีและกระบวนกำรวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ด้วยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดและทันสมัย 

1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) ใชการเก็บขอมูลจากข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน 
กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด และกรรมการ กรอ. ในส่วนภูมิภาค 

    โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

                                                           
1 The Nature Conservancy, ฐานข้อมูล Conservation Gateway, Reference (เอกสารอ้างอิง), TABLE 1.2   COOPERATION, COORDINATION 
AND COLLABORATION, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 https://www.conservationgateway.org/Documents/3Cs_Table.pdf 
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    1.1 กำรท ำสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ด้วยการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary 
Selection) มีประชากรเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงาน กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด 
ทั้งประเทศ จ านวน 94 คน (76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด) ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่ม
จังหวัด (ระดับเจ้าหน้าที่) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้
เจ้าหน้าที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยสมัครใจ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน 
กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 งานวิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลระดับ
จังหวัด มานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2546 ข้อมูลจึงอาจจะล้าสมัยแล้ว นอกจากนี้ ประการส าคัญ 
คือ ไม่มีงานวิจัยใด ๆ ที่มีข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนกรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด 
ระดับประเทศเลย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาจัดท าแบบสอบถามเชิงปริมาณต่อไป 

    1.2 กำรท ำแบบสอบถำมในส่วนภูมิภำค ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 
โดยการแบ่งประชากรตามสถิติความถี่การรายงานการจัดการประชุม ซึ่งการจัดประชุม กรอ. เป็นเงื่อนไขส าคัญให้
การจัดกระบวนการให้ กรอ. มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ครบถ้วน โดยผู้วิจัยได้น าสถิติ
การรายงานการจัดประชุม กรอ.จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 และสถิติการรายงานการจัดประชุม 
กรอ.กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 (เนื่องจากคณะกรรมการ นโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ ก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผลให้การจัดกลุ่มจังหวัดเปลี่ยนไป ทั้งชื่อกลุ่ม
จังหวัด จังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเปลี่ยนจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ จึงเป็นผลให้สถิติการประชุมก่อน
การประกาศ ไม่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ได้) 

         1.2.1 กลุ่มตัวอย่างระดับจังหวัด จะเก็บข้อมูลจากประชากรประมาณ ร้อยละ 25 คือ 18 
จังหวัด จาก 76 จังหวัด โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน กรอ. 1 คน (2) หัวหน้าที่
ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ 1 คน (3) กรรมการภาครัฐ 2 คน และ (4) กรรมการภาคเอกชน 2 คน รวมจังหวัดละ 6 คน/
แบบสอบถาม 

ระดับจังหวัด จ ำนวน
จังหวัด 

จ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำย 

)คน(  
1 . จังหวัดที่มีผลการจัดประชุม สม่ าเสมอ 4 24 
2 . จังหวัดที่มีผลการจัดประชุม ไม่สม่ าเสมอ 10 60 
3 . จังหวัดที่ไม่เคยรายงานผลการประชุม 4 24 

รวมแบบสอบถำมท้ังสิ้น 104 

         1.2.2 กลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มจังหวัด จะเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน กรอ. 1 คน (2) หัวหน้าที่ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ 1 
คน (3) กรรมการภาครัฐ 2 คน และ (4) กรรมการภาคเอกชน 2 คนรวมกลุ่มจังหวัดละ 6 คน/แบบสอบถาม รวม
เป็นแบบสอบถาม จ านวน 108 ชุด 
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2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ(Qualitative research) ใชวิธีการวิจัยใน 2 วิธี ดังตอไป 
    2.1 กำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยมุงศึกษาค้นคว้าต าราทางวิชาการ 

เอกสารทางราชการ เพ่ือใหไดขอมูลสถิติท่ีเปนตัวเลข 
    2.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกในส่วนกลำง  เ พ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการ กรอ. ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant interview) ได้แก่ 1) ผู้ก าหนดนโยบายเรื่องคณะกรรมการ 
กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด คือ ผู้แทนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2) ผู้ประสานงานระหว่าง กรอ.ส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง คือ กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่ม
จังหวัด คือ ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่ประมวลได้มาจากการ
วิจัยเชิงปริมาณประกอบการสัมภาษณ์ 

 
ผลกำรศึกษำ 

1. การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่รายงานผลการประชุมน้อยกว่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการให้จัดประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง ระดับการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานส่วนใหญ่ คือ 
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ การน าเสนอข้อคิดเห็น และร่วมก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง แต่ภาคเอกชน
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การก ากับติดตามผล และการประเมินผลการด าเนินงาน 

2. แรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส าคัญที่สุด 
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการความส าคัญต่อ กรอ. ของผู้น าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ และ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ กล่าวคือ กรอ. ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
ต้องมุ่งผลประโยชน์ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่เป็นส าคัญ ภาคเอกชนต้องมองว่า กรอ. เป็น
โอกาสของภาคเอกชนในการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่ และภาครัฐต้องมองว่า กรอ. เป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ทุกความเห็นของ 
กรอ. ส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ผู้น าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ปฏิบัติเห็นว่า โครงสร้าง
คณะกรรมการใน กรอ. ควรปรับได้ตามบริบทความเหมาะสมของพ้ืนที่ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนมาก คือ ทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 

4. ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อน กรอ. พบว่า 
   4.1 รัฐบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กรอ.ส่วนภูมิภาค จึงท าให้ประสบปัญหาใน

การส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการประชุมระดับกลุ่มจังหวัดที่ผู้แทนแต่ละ
จังหวัดต้องเดินทางไปประชุม ณ จังหวัดหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 

   4.2 ภาครัฐและภาคเอกชนมีมุมมองต่อ กรอ. ต่างกัน 
          ภาคเอกชนมองว่า ภาครัฐไม่จัดประชุมสม่ าเสมอ และภาคเอกชนมีช่องทางอ่ืนผ่านคณะกรรมการ
เฉพาะด้านต่าง ๆ ที่แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่า จึงเสนอเรื่องต่อผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง 

        ภาครัฐมองว่า ภาคเอกชนไม่เสนอเรื่องเข้าประชุมเข้าพิจารณาในที่ประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่ม
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จังหวัด จึงไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไข และเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอขอรับการสนับสนุน อาจมีผลประโยชน์
ส่วนตัวเกี่ยวข้อง มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 

   4.3 ผู้ปฏิบัติงานมองว่า ความถี่การจัดประชุมที่ ครม. ก าหนดไม่เหมาะสม เห็นควรตั้งเป้าหมายเป็น
อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ระบบการรายงานผลการจัดการประชุมและติดตามความคืบหน้าการ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางควรให้มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
ส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น และรูปแบบการรายงาน สรุปผลการประชุมตามแบบ กรอ. 1 
จะซ้ าซ้อนกับการท าบันทึกการประชุม 

 
ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบำย ขอให้ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรร่วมกันแจ้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากส่วนภูมิภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม กรอ.ส่วนกลาง ที่นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างคณะกรรมการ ความถี่ในการก าหนดการประชุม ซึ่งก าหนดจาก
มติคณะรัฐมนตรีและมติการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนกลางแล้ว เพ่ือให้ กรอ. เป็น
คณะกรรมการที่สามารถขับเคลื่อนได้จริง 
 2. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่อไป ได้แก่  

    2.1 แนวทำงกำรปฏิบัติในส่วนกลำง กระทรวงมหาดไทยปรับแก้รูปแบบการรายงานผลการประชุม
และการขอรับการสนับสนุน (แบบ กรอ. 1 – กรอ. 3) ทั้งนี้ แบบ กรอ.1 มีขึ้นเพ่ือให้ส่วนภูมิภาคสามารถสรุป
รายงานผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว (วาระการประชุม+มติที่ประชุม) ส าหรับ แบบ กรอ. 3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการมีความส าคัญและฝึกฝนความเชี่ยวชาญ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลางมี
ข้อมูลในการพิจารณาให้การสนับสนุนมติ กรอ. มากยิ่งขึ้น ควรมีส่วนของความคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ อาทิ 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ตัวเลือกในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่าง 
Best Practice นอกจากนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ช่องทาง กรอ. ในการน าเสนอขอรับการสนับสนุนมาก
ยิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อเสนอของ กรอ. มีความส าคัญในอันดับต้น ส าหรับระบบการรายงานผลการจัดการ
ประชุม และติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ อาทิ ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงการปฏิบัติงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถประสานงาน ขอรับผลการคืบหน้า และเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ผ่านทางระบบ 

    2.2 แนวทำงกำรปฏิบัติในส่วนภูมิภำค ต้องมีการสร้างความชัดเจนในการก าหนดวาระการประชุม มี
แนวทางปฏิบัติการท างานร่วมกัน จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบงาน กรอ. โดยเฉพาะ 
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
ภำษำไทย 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด, 
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด, กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562. 
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2515-พ.ศ. 2519) ภายใต้ เป้าหมายในระยะยาว 2) ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน, 71,  
กรุงเทพฯ: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2515. 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ว 110 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539  
เรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2539. 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม 
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2552, กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 2552. 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส านักงานสภา 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รายงานผลการด าเนินงาน การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด),  
กรุงเทพฯ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2562. ภายใต้ ค าน า 

John M. Cohen and Norman T. Uphoff ในหนังสือ Rural Development Participation (คศ.1977) 
ตามท่ีอ้างถึงใน พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ, การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนต่อ 
การจัดระเบียบสังคมในชุมชนกลุ่มรัตนโกสินทร์, (พ.ศ. 2546)   

ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา, (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.), 2543) ตามที่อ้างถึงใน นิรากร พันธ์หอม, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีศึกษาบ้านเนินกระบก หมู่ที่ 12   
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์, Academic Focus  
สิงหาคม 2559 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน, กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 2559 

 
ภำษำอังกฤษ 
The Nature Conservancy, ฐานข้อมูล Conservation Gateway, Reference, 
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กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ : กรณีศึกษำเทศบำลต ำบลเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 
 

สุภะรัฐ ยอดระบ า1 
Email address: kwan.2492@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และพัฒนาข้อเสนอในการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจาก
การศึกษาเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปางซึ่งเป็นกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ 1.นายกเทศมนตรี 2.
ปลัดเทศบาล 3.พนักงานเทศบาล และ 4.สมาชิกสภาเทศบาล ผลการวิจัยพบลักษณะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่
น ามาศึกษาว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนในท้องถิ่น 
และ 2) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ผู้น า ยุทธศาสตร์ขององค์การ โครงสร้างองค์การ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารภายในองค์การ บรรยากาศในองค์การ การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้
ในหน่วยงาน และการจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ องค์การแห่งการเรียนรู้ เทศบาล  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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Toward Learning Organization : Case study of Ko Kha Subdistrict Municipality, Lampang 
 

Suparat Yodrabum1 
Email address: kwan.2492@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
 This study aims to study the factors influencing a learning organization and to develop 
guidelines to establish a learning organization for Thai municipalities. This study used the 
qualitative research methods. The selected municipality as case study is Ko Kha Subdistrict 
Municipality, Lampang. The research instruments were semi-structured interview guidelines and 
participant observation indicators. For key informants, the researcher interviewed municipalities’ 
Mayors, officers including clerks and staff, and members of the Municipality Council. This research 
found common characteristics of learning organizations in accordance with theories as follows: 
Factors influencing the learning organization of Ko Kha Subdistrict Municipality, Lampang consist 
of 1) external factors including politics, law, economy, society, culture, technology, natural 
resources and local people; 2) organizational factors including leadership, organization strategy, 
organizational structure, individual attitudes and behaviors, human resource development, 
internal communication, atmosphere in the organization, the application of technology in the 
organization and knowledge management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Learning Organization, Municipality  

                                                           
1 Name and contact of advisors 
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บทน ำ 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ส าคัญในด้านการพัฒนา

องค์การ และได้รับความสนใจทั้งในแวดวงวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ (David McGuire, 2014) เป็น
แนวทางหนึ่งที่มีการน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงการท างานในองค์การ สร้างความยั่งยืนและด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์การด้วยการทบทวน ไตร่ตรองแนว
ปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างเหมาะสม อันจะน ามาซึ่งความได้เปรียบและการเป็นองค์การที่
เจริญเติบโตและยั่งยืน บุคลากรขององค์การมีความสุขและต้องการมาท างาน เป็นองค์การที่ทุกคน ทุกระดับ 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์การด้วยใจรักอย่างต่อเนื่อง (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2547)  

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นท าให้เห็นว่าโลกไม่เคยหยุดนิ่ง องค์การ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทั้งในและนอกองค์การ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลอย่างมีวิจารณญาณ 
ส ารวจตรวจสอบกับวิธีปฏิบัติเดิมเพ่ือค้นหาแนวทางใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทต่างๆที่
เคลื่อนตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์การราชการที่มีโครงสร้าง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่ต้องยึดปฏิบัติ 
แต่ก็ต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งเทศบาล เป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขต
ชุมชนเมือง และมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้น แต่ในขณะที่เทศบาลต้องด าเนินงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่เทศบาลจะต้องจับทิศทางความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบ และส่งผลให้เกิดการริเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรอบ
บรรทัดฐานและแบบแผนปฏิบัติในเรื่องนั้นๆให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของบริบทแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ 
อีกทั้งประชาชนซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้กลไกของเทศบาลด าเนินภารกิจการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การเสนอความต้องการ 
การเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผย ตอบสนอง และพร้อมรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น (เรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2555) เป็นแรงผลักดันให้เทศบาลต้องแสวงหาแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
บุคลากรให้เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้ เพ่ือให้เทศบาลสามารถไตร่ตรองและพิจารณาแสวงหาแนวทางในการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตนเอง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพ่ือที่จะได้ติดตามว่าสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีคุณลักษณะอย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอในการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต่อไป 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
ข้อเสนอในการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลจากการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) ได้แก่ 
เทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเทศบาลต าบลเกาะคา 

จังหวัดล าปาง โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีโครงสร้าง

ค าถามที่ประกอบด้วยดัชนีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ซึ่ง
ประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นข้อค าถามท่ีมาจากวัตถุประสงค์การวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) 4 กลุ่มซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักของการด าเนินงานของเทศบาล ได้แก่ 1.
นายกเทศมนตรี 2.ปลัดเทศบาล 3.พนักงานเทศบาล และ 4.สมาชิกสภาเทศบาล นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และการใช้เครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1.การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2.การวิเคราะห์โดยการ
จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) และ 3.การวิ เคราะห์ โดยเปรียบเทียบข้อมูล (Constant 
Comparison)  
ผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล สอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่ได้ท าวรรณกรรมปริทรรศน์ ซึ่งได้อธิบายถึงการวิ เคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์การที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
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เรียนรู้ขององค์การซึ่งได้จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งไทยและต่างประเทศ 
รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยผลการวิจัยพบปัจจัยภายนอกเพ่ิมเติมที่มีอิทธิพล
ส าคัญต่อการด าเนินงานของเทศบาลและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเทศบาลจ านวน 1 ปัจจัย ได้แก่ ประชาชนใน
ท้องถิ่น ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลไปยังกระบวนการเรียนรู้ขององค์การ อันได้แก่ 1.การเรียนรู้แบบวงรอบเดี่ยว 
(Single-Loop Learning) 2.การเรียนรู้แบบวงรอบคู่ (Double-Loop Learning) และ 3.การเรียนรู้แบบสาม
วงรอบ (Triple-Loop Learning)  โดยพบว่า เทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปางมีกระบวนการเรียนรู้แบบสาม
วงรอบ (Triple-Loop Learning) เป็นการที่เทศบาลมองดูประสบการณ์ที่ได้รับผ่านมา เมื่อเทศบาลได้ทบทวน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด เกิดการพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และการท าความเข้าใจในสภาพการณ์เงื่อนไข
ต่างๆภายใต้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การแล้วจะน า
เทศบาลไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์การที่มี
การเรียนรู้เกิดข้ึนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของเทศบำลต ำบลเกำะคำ 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลเกาะคา คือ ผู้น า และยุทธศาสตร์ของเทศบาล โดยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของเทศบาลต าบลเกาะคา ได้แก่ (1) ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร โดยเทศบาลต าบลเกาะคานั้น
ให้ความส าคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างมากในแง่มุมของการที่บุคลากรทุกคนของเทศบาลมีความส าคัญต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากการที่เทศบาลจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ต้องเรียนรู้ผ่านปัจเจกบุคคลใน
องค์การ ซึ่งต้องมีทักษะในการท าความเข้าใจเรื่องต่างๆในทางที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ จึงได้ด าเนินการหลากหลายวิธีเพ่ือสร้างความเชื่อภายในตัวบุคคลและพฤติกรรมของบุคลากรเทศบาลที่
แสดงออกถึงการสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้น ดังแนวคิดของ (Kline and Saunders,1993) แม้ว่า
จะอาศัยเวลาหลายปีในการเรียนรู้ร่วมกันแต่ในที่สุดก็เทศบาลก็สามารถหล่อหลอมและสร้างบุคลากรซึ่งมีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล โดยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์การ 
และมองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (2) ผู้น า อันได้แก่ นายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการบังคับบัญชาสั่งการมาเป็นการให้อ านาจกับบุคลากรในการร่วมคิด ร่วม
ปรึกษาหารือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งเทศบาล นายกเทศมตรีเป็นผู้ที่น าการเปลี่ยนแปลงมาสู่
เทศบาลต าบลเกาะคา มีบทบาทส าคัญและทักษะในการท าหน้าที่กระตุ้นและช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถ
รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และน าความรู้ไปใช้ออกแบบ และคิดค้น
รูปแบบใหม่ๆในการท างาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครือข่ายและการท างานของทีม (3) การจัดการความรู้ การ
จัดการความรู้ของเทศบาลต าบลเกาะคานั้น เทศบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้และมีความ
พยายามที่จะส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของเทศบาลให้สมบูรณ์มากขึ้น  (4) ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเกาะคา มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในทุก
ระดับขององค์การ เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในที่สุด ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล ได้มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจ านวนมาก อันส่งผลให้เทศบาลเรียนรู้มา อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี จนกระทั่งสามารถต่อยอดความรู้และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ (5) 
บรรยากาศในองค์การ เทศบาลต าบลเกาะคาส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของเทศบาล ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง 
เน้นความเสมอภาคและความอิสระ และเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
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บุคลากรรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและ
ต่อเนื่อง (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทศบาลต าบลเกาะคามีความพยายามที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรเทศบาลให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เต็มที่และสม่ าเสมอ ทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อ การจัดอบรมความรู้ต่างๆภายในเทศบาล การส่งบุคลากรไปอบรม
เพ่ิมความรู้ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามสายงาน การให้บุคลากรได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง
และเสนอเพ่ือขออนุญาตเข้าอบรมเรื่องต่างๆที่ตนสนใจและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง (7) 
การสื่อสารภายในองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรของเทศบาลที่ท าให้การด าเนินงานโดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ
สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และประสบความส าเร็จ ซึ่งการสื่อสารภายในเทศบาลต าบลเกาะคานั้น 
พบว่า มีลักษณะตรงไปตรงมา มีอิสระ ปราศจากอคติ ท าให้เกิดความช่วยเหลือกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่างบุคลากรของเทศบาล (8) โครงสร้างองค์การ เทศบาลต าบลเกาะคามีความคล่องตัวมากในการ
ปฏิบัติงาน โดยแม้ว่าโครงสร้างองค์การของเทศบาลจะมีสายการบังคับบัญชาที่มีลักษณะแนวดิ่ง แต่จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า โครงสร้างองค์การของเทศบาลนั้นมิได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เนื่องจากในการปฏิบัติงานนั้น เทศบาลต าบลเกาะคาได้ใช้รูปแบบการท างานที่มีลักษณะแบน
ราบ เนื่ องจากเทศบาลเรี ยนรู้ ว่ าสายการบั งคับบัญชาที่ เ คร่ งครั ดนั้ น เป็น อุปสรรคต่ อการ เ รี ยนรู้  
(Marquardt,1996) ดังนั้น เทศบาลจึงมีความพยายามที่จะสร้างลักษณะการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพ่ือ
สร้างความคล่องตัวในการท างานที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ (9) การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน เป็นการที่เทศบาลต าบลเกาะคาใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ของเทศบาล และมี
ระบบจัดเก็บข้อมูลชุมชนที่บุคลากรสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ เทศบาลยังได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสมในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือประสานงานกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ทั่วถึง
รวดเร็ว ท าให้การเรียนรู้และพัฒนาก้าวไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต 
กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของเทศบำลต ำบลเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลเกาะคานั้น นับได้ว่าอาศัยระยะเวลาที่เทศบาลได้ผ่าน
การเรียนรู้มานานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เทศบาลได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล เมื่อปี พ.ศ.
2542 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นจากความสามารถในการปรับตัวและ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกองค์การและภายในองค์การ จนกระทั่งเทศบาล
สามารถค้นพบกลไกส าคัญที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเทศบาล น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาวิธีการท างานใหม่และ
สร้างนวัตกรรมด้านต่างๆที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
เทศบาลต าบลเกาะคาสามารถอธิบายในลักษณะการเรียนรู้ในวงรอบต่างๆ ได้แก่ (1) การเรียนรู้แบบวงรอบเดี่ยว 
(Single-Loop Learning) ซึ่งเป็นการด าเนินการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านต่างๆของเทศบาล เมื่อเทศบาลเผชิญกับปัญหาก็
สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (2) การเรียนรู้แบบวงรอบคู่ (Double-Loop Learning) ด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่เทศบาลต้องเผชิญ โดยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2547 ซึ่ง
เทศบาลได้ท าการทบทวนและตั้งค าถามถึงความเหมาะสมของแผนและนโยบายที่ผ่านมา  รวมถึงหลักการที่มีการ
ก าหนดและมีแนวทางการปฏิบัติกันมาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและหา
ทางออกที่ยั่งยืน เมื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่า ปัญหาส าคัญอย่างยิ่งที่เทศบาลก าลังเผชิญคือ สภาพ
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สังคมท่ีต่างคนต่างอยู่ของชาวเกาะคา ชุมชนอ่อนแอ ขาดจิตส านึกสาธารณะ  ไม่มีการรวมกลุ่มทางสังคม การไม่ให้
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆอันเนื่องมาจากที่ผ่านมาเทศบาลด าเนินการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนมาโดยตลอด ทัศนคติของประชาชนจึงมองว่าทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องด าเนินการให้ 
ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่น ดังนั้น แนว
ทางการหาทางออกและแก้ปัญหาเรื่องนี้ เทศบาลจึงเรียนรู้เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสร้างส านึกความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ด้วยการเริ่มสร้างจิตส านึกสาธารณะจากหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการริเริ่มจากการสร้างกลุ่ม
อาชีพ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ท าให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีงานท า สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ หลังจากนั้น จึง
ค่อยๆสร้างกลุ่มจิตอาสา กลุ่มด้านสังคม กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอื่นๆแล้วก่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง จัดให้
มีเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็นร่วมกันในทุกเรื่อง มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนในทุกหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเกิดการ
ไหลเวียนขององค์ความรู้ต่างๆในชุมชนท้องถิ่น มีการประชุมแกนน าชุมชนทุกเดือน (3) การเรียนรู้แบบสามวงรอบ 
(Triple-Loop Learning) เทศบาลต าบลเกาะคามีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง จนกระทั่งสามารถเรียนรู้ที่จะ
เรียนรู้ น าไปสู่การที่เทศบาลค้นพบว่า เทศบาลจะส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไร เกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดเอ้ือหรือสิ่ง
ใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ อีกทั้งเทศบาลยังค้นพบจากการเรียนรู้ในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาว่า สิ่งที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ของเทศบาลจนสามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆส าหรับการเรียนรู้ขึ้นมาได้ อันได้แก่ 1. ผู้น าที่
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 2. การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 3. การให้ความส าคัญกับ
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 4. การบริหารจัดการแบบครอบครัวเดียวกัน 5. การด าเนินงานแบบภาคี
เครือข่าย และ 6. ความต่อเนื่องของการด าเนินนโยบายการพัฒนา ในส่วนของสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของ
เทศบาล ได้แก่ 1.ระเบียบและข้อบังคับบางประการที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการ
ต่างๆและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเทศบาล 2.การจัดการความรู้ ที่ยังมิได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก เมื่อ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การแล้ว จะก่อให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ อันจะน าไปสู่การที่
เทศบาลสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แสดงออกมาให้เห็นในลักษณะขององค์ความรู้ใหม่ขององค์การ และนวัตกรรมองค์การ  
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โดยสรุปจากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาวิจัยที่ส าคัญซึ่งอธิบายภาพรวมของการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง ได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ปัจจัยภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง 
ได้แก่ การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยผู้วิจัยพบ
ผลการวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลและถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นกลไกหลักของการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเทศบาลในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น  

ประเด็นที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลเกาะคา 
จังหวัดล าปาง  ได้แก่ 1) ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร 2) ผู้น า  3) การจัดการความรู้ 4) ยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 5) บรรยากาศในองค์การ 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) การสื่อสารภายในองค์การ 8) โครงสร้าง
องค์การ และ 9) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน โดยปัจจัยที่มีความส าคัญและส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านต่างๆ
คือ ผู้น า  

ประเด็นที่ 3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง เกิดจากกระบวน
การเรียนรู้ของเทศบาลที่เกิดขึ้นทั้ง 3 วงรอบ (Loops) ท าให้เทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปางมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารที่ท าให้ผลลัพธ์ในการด าเนินงานแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิ ม ก่อให้เกิด
คุณลักษณะของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์การ ได้แก่ 1) 
ระดับบุคคล ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง วิธีคิดที่เปิดกว้าง ความคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ 2) 
ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม และ 3) ระดับองค์การ ประกอบด้วย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยึดคนเป็นศูนย์กลาง การ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการคาดการณ์ล่วงหน้า 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ 
1. เทศบาลควรศึกษาการพัฒนากลไกในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนต่างๆที่ประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์การ เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. เทศบาลควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อภาวะผู้น าและการก าหนดยุทธศาสตร์อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อปัจจัยภายในองค์การด้านอ่ืนๆซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของเทศบาล 
และน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งเรียนรู้ของเทศบาลในที่สุด 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล 
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังมิได้ศึกษาครอบคลุมในประเด็นอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตจึงควรมีการศึกษาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในบริบทของเทศบาล 

 
กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อาจารย์ผู้ให้
ความกรุณาและให้ค าชี้แนะตลอดการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและชุมชนท้องถิ่นทุกท่านจากเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง ที่ได้ให้ความ
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อนุเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่แก่ผู้วิจัย รวมถึงการต้อนรับและดูแลเสมือนผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของเทศบาล อีกทั้ง
ยังให้การสนับสนุนในทุกด้านต่อผู้วิจัยด้วยความรักและไมตรีจิตที่งดงามตลอดช่วงเวลาของการใช้เวลาร่วมกันเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี 

 
รำยกำรอ้ำงอิง 

ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
แห่งการเรียนรู้ หน่วยที่ 11 : กระบวนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ . พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ยุรพร ศุทธรัตน์. (2552). องค์การเพ่ือการเรียนรู้ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2555). โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์. 
วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2547). องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อริยชน. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น : หน่วยที่ 10 เทศบาล. พิมพ์ครั้งที่4. 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2544). การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 
สุภางค์ จันทวานิช. (2556). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Bennette, J.K. and O’Brient M.J. (1994). “The Building Blocks of the Learning Organization.” 

Training 31 : 41, 77-79. 
Carbery, R. and Cross, C. (2015). Human resource development : A concise introduction. New 

York : Palgrave Macmillan. 
Cummings, G. (2008). Handbook of organization development. Los Angeles : SAGE Publications. 
Gephart, M.A. and Marsick, V.J. (1996). “Learning Organizations Come Alive” Training & 

Development. 50 (12): 34-45. 
Garvin, D. (1993). “Building a Learning Organization.” Harvard Business Review, 71 : 80. 
Garvin, D. Edmondson, A. and Gino, F. (2008). “Tool Kit: Is Yours a Learning Organization?”. 

Harvard Business Review. March: 1-10. 
Kearns, P. (2015). Organizational learning and development : from an evidence base. Abingdon, 

Oxon : Routledge. 
Kline, P. and Saunders, B. (1993). Ten Steps To A Learning Organization. Arlington : Great Ocean. 
Marquardt, M.J. (1996). Building the Learning Organization : A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success. New York. McGraw-Hill. 
McGuire, David. (2014). Human resource development.  2nd ed. London : SAGE. p.153-154. 
Pedler, M. Burgoyne, J. and Boydell, T. (1991). The Learning Company : A Strategy for Sustainable 

Development. New York : The McGraw-Hill. 
Senge, P.M. (1990). The Fifth Disciplines : The Art and Practice of the Learning Organization. 

London : Currency Books. 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๘๗๖ 
 

ผลของโปรแกรมกำรพัฒนำชุดควำมคิดเติบโตในกลุ่มสมำชิกองค์กำรธุรกิจเครือข่ำย 
 

พรนิภา รัตนบุษย์1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Email address: s6108031856158@kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของ
กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย (2) เพ่ือศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1      
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย จ านวน 398 คน ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในระยะนี้ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง   
อย่างง่ายจากกลุ่มตัวอย่างในระยะแรก จ านวน 23 คน เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต ในการวิจัย
ครั้งนี้เครื่องมือ ที่ใช้ คือ แบบสอบถามชุดความคิดเติบโตที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927 และโปรแกรม          
การพัฒนาชุดความคิดเติบโตที่มีค่าความสอดคล้องของเนื้อหาเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วย Paired Sample t-test เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยชุดความคิดเติบโตในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า              
(1) ชุดความเติบโตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.74) และ (2) ผลการเปรียบเทียบระดับชุดความคิดเติบโตก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต พบว่า ระยะหลังการทดลองสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย
มีระดับชุดความคิดเติบโตสูง (x ̅= 5.58) กว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 4.77) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ ชุดความคิดเติบโต การพัฒนาชุดความคิดเติบโต Growth Mindset การวิจัยเชิงก่ึงทดลอง  
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ABSTRACT 

 
 This research was a quasi-experiment research. The objectives of this research were to              
1) study the level of growth mindset of member of multi-level marketing business organization 
and to 2) compare level of growth mindset before and after experiment by participating the 
growth mindset program. This research was divided into two phases. Of the first phase, the sample 
group was 398 members of multi-level marketing business organization. Of the second phase, 
the sample group was 23 members who were selected by simple random sampling method from 
the member in first phase. The instruments for data collection were a questionnaire with the 
reliability of  0.927 and the growth mindset development program with the index of item-
objective congruence of  1.00 Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired sample t-test. The results demonstrated that 1) the growth mindset level 
of members of multi-level marketing business organization in Thailand was high ( x ̅= 4.74)  2) 
the result of comparison with level of growth mindset before and after participating the growth 
mindset development program showed that the level of growth mindset after participating the 
growth mindset development program (x ̅= 5.58) was higher than that of before participating (x ̅
= 4.77) the growth mindset development program with a statistical significance at the 0.1 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:  Growth Mindset, Growth Mindset program 
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บทน ำ 
     ปัจจุบันความต้องการในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกในองค์การให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถมีเพ่ิมมากขึ้น  เพื่อเป็นบันไดในการน าไปสู่ความส าเร็จสูงสุดของบุคคลและองค์การ (นภดล, 2016) 
โดยการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นเป็น  การเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตลอดจนคุณภาพในการท างาน หรือแม้แต่ในการด ารงชีวิตที่ดี อันเป็นการ
พัฒนาทั้งด้านความคิด การกระท า การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา น าไปสู่การพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จ
ในด้านต่าง ๆ (เนตรนิยมาศ, 2560) 
      ในปี ค.ศ. 2006 Dweck นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุดความคิด (Mindset) ว่าเป็น
ความเชื่อ แนวความคิด หรือกลุ่มความคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม โดยมีอิทธิพลจากความ
เชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความรู้และประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น โดยจากงานวิจัยของ  Dweck (2018) กว่า 20 
ปี แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่บุคคลสามารถน ามาปรับใช้กับตัวเอง และจะส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้ง รวมทั้ง
ก าหนดได้ว่าบุคคลจะสามารถเป็นคนแบบที่อยากเป็นได้หรือไม่ ด้วยความเชื่อ มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
จิตใจ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ชนิตา และเสรี , 2559) นอกจากนี้แนวคิดใน        
เรื่องชุดความคิด หรือ Mindset ของ Dweck มีการแบ่งชุดความคิดออกเป็น  2 ประเภท คือ 1 ) ชุดความคิด
เติบโต (Growth Mindset) และ 2) ชุดความคิดยึดติด (Fixed Mindset) โดยเป็นการอธิบายความเชื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งการมีชุดความคิดยึดติด (Fixed Mindset) เป็นการเชื่อว่า คุณสมบัติของ
ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในด้านความฉลาด ทักษะ ความสามารถของบุคคล เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และยึด
ติดกับภาพลักษณ์ภายนอก เช่น ต้องดูฉลาด ดูเก่ง หรือมีพรสวรรค์  บุคลคลประเภทนี้จึงเชื่อว่า การที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ และจะไม่พยายามเผชิญกับปัญหาหรือหลีกหนีเมื่อเจอปัญหายาก ๆ 
และงานที่ท้าทาย  ในขณะที่ชุดความคิดเติบโตเป็นความเชื่อที่ว่า คุณสมบัติพ้ืนฐานของบุคคล คือสิ่งที่สามารถ
สร้างด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยความพยายาม ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน    ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องการมีพรสวรรค์ ความฉลาด ความถนัดหรือนิสัยใจคอที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  แต่ทุกคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีความพยายามความทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเวลา ที่จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จนั้น 
(พวงชมพ,ู 2559) 
      แนวทางในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตนั้น มีการศึกษา และกล่าวถึงในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น 1) การพัฒนา
ชุดความคิดโดย    การใช้ Brainology 2) การใช้แนวคิด ในเรื่องการชมเชยหรือให้รางวัล  3) แนวทางในการให้
ข้อเสนอแนะหรือค าวิจารณ์ (Feedback)  4) การปรับชุดความคิดโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส าหรับ
แนวทางแรกคือ การพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้วย Brainology นั้นเป็นการให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการท างาน
ของสมองรวมถึงความสามารถของสมองในการพัฒนาและจัดระบบใหม่ อันเป็นผลมาจากการใช้ความพยายาม 
และการฝึกฝนการท างานอย่างหนัก โดยข้อมูลหรือความรู้นี้จะเน้นถึงข้อค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับ
การพัฒนาเชาวน์ปัญญาผ่านการเรียนและการฝึกฝนเป็นการส่งผลให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงความคิด และ
พฤติกรรม (Esparza et al., 2014)  แนวทางที่สอง คือ การใช้แนวคิด เรื่องการชมเชยกระบวนการ (Process 
Praise) หรือให้รางวัล ซึ่งจากงานวิจัยของ Muller and Dweck (1998) พบว่า ผลจากค าชมเชยก่อให้เกิดชุด
ความคิดท่ีแตกต่างกันในนักเรียนเกรด 5 ประเทศสหรัฐอเมริกา การชมเชยนักเรียนกลุ่มหนึ่งในความสามารถ ส่วน
อีกกลุ่มหนึ่งชมเชยในความพยายาม พบว่าการที่นักเรียนกลุ่มที่ได้รับค าชมเชยในความสามารถจะน าความ
ผิดพลาดมาเป็นสิ่งสะท้อนว่า ตนขาดความสามารถเกิด การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงในการแก้ไขปัญหาอ่ืนที่ตามมา 
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ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับค าชมเชยในความพยายาม กลยุทธ์ ความไม่ท้อถอยต่อปัญหา พบว่ากลุ่มนี้มีทัศนะต่อความ
ยากหรืออุปสรรคว่าเป็นสิ่งที่ท้าท้ายและบ่งบอกถึงการต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ท าให้กลุ่มนี้กล้าเผชิญกับ
ปัญหา และอุปสรรคในครั้งต่อ ๆ มา ส าหรับแนวทางที่สามเป็นการให้ความส าคัญในด้านการให้ข้อเสนอแนะและ
ค าวิจารณ์ (Feedback) ที่ควรมีลักษณะดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะหรือค าจารณ์นั้นต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับ  2) 
ข้อเสนอแนะหรือค าวิจารณ์ต้องมีเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจน 3) เน้นการให้ข้อเสนอแนะที่ทักษะ กระบวนการ 
และความพยายามที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม กล่าวถึงสิ่งที่ท าได้ดีกับสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ข้อมูล
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 4) มีการสรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อไป (ศูนย์
จิตวิทยาการศึกษา, 2558)  และแนวทางที่สี่คือ การปรับชุดความคิดโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งอาศัย
แนวทางการพัฒนาของ Anderson (2006) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดความคิด
เติบโต โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การน าเสนอด้วย บทความ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของ
สมอง  2) การสร้างแรงจูงใจของตนเอง (Self-Motivation) ด้วยการอธิบายเหตุผลที่เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง  3) การระบุและวิเคราะห์การเติบโตของประสบการณ์ของตน โดยการอธิบายถึงวิธีการ
จัดการตนเองให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 4) การอธิบายถึงผลลัพธ์ หรือสมมติฐานที่เกิดจาก
วิธีการในการจัดการตนให้มีการพัฒนาความสามารถอย่างไร 5) เรียนรู้การเติบโตของบุคคลอ่ืนด้วยการแสดงความ
คิดเห็นหรือสถานการณ์ของผู้อ่ืน เพ่ือจะได้เรียนรู้ว่าผู้อ่ืนมีการเติบโตหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (มิลินทรา, 
2559) 
      งานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดความคิดเติบโตมีน้อย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้มีชุดความคิดเติบโต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในองค์การได้อย่างเต็มที่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตและ
แนวทางในการพัฒนาชุดความคิดเติบโต คือ กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย (MLM; Multi-Level Marketing 
Business) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการขยายตัวและเติบโตค่อนข้างรวดเร็วตามสังคมที่ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดย
จากข้อมูลของสมาคมขายตรงไทย รายงานว่าธุรกิจเครือข่ายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7-10% ต่อปี มูลค่าตลาดรวม 
71,000 ล้านบาท (ปี 2557)  มีผู้เกี่ยวข้องหรือสมาชิกในองค์การธุรกิจเครือข่ายประมาณ 11 ล้านคน และด้วย
ลักษณะในการท างานที่มีความท้าทาย การตั้งเป้าหมาย การมีวิธีคิด หรือชุดความคิด (Mindset) ที่แตกต่างกันไม่
ว่าจะเป็นมุมมองต่อความพยายาม ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่าง
กันระหว่างคนที่ประสบความส าเร็จกับคนที่ล้มเหลว (ธนากร, 2556) ที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละบุคคลใน
แง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านกายภาพ ภูมิหลัง ประสบการณ์ การฝึกฝน และวิธีการเรียนรู้ ซึ่งมนุษย์นั้นมีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดชีวิต ถึงแม้ปัจจัยในเชิงพันธุกรรมจะเป็นตัวก าหนดเริ่มต้นในด้านนิสัยใจคอและความ
ถนัดที่แตกต่างกัน แต่ประสบการณ์ การฝึกฝนและความพยายามของแต่ละคนจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดความ
แตกต่างอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความส าเร็จ 
       ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ในการน าชุดความคิดเติบโตไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์การ น าไปใช้เพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีการ
สื่อสารชื่นชมของผู้น าองค์การผ่านกระบวนการมากกกว่าผลลัพธ์เน้นการน าไปใช้ ในกระบวนการการท างานหรือ
บริบทอ่ืน ๆ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าเดิม (Continuous Quality Improvement) สู่การสร้างเครือข่ายองค์การอย่าง
เข้มแข็งรวมไปถึงด้านอ่ืน ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตในสังคม  
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย 
      2. เพ่ือศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต  
วิธีกำรวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยการแบ่งการวิจัยเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 
      1. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยระยะท่ี 1 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย 
ประมาณ 11.1 ล้านคน (ข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 จากสมาคมการขายตรงไทย) เนื่องกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้ ไม่ทราบกลุ่มประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ 
Cochran (1953) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการคัดเลือกบริษัทหรือองค์การ
ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้จ านวน
ตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ (พงษ์เทพ, 2560) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในการเลือก
องค์การธุรกิจเครือข่ายที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล คือ องค์การธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีจ านวนสมาชิก
และยอดขายปี 2562 สูงสุด 2 อันดับแรก คือ  ได้แก่ 1. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ2. บริษัท กิฟ
ฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด จากนั้นด าเนินการเลือกตัวอย่างในแต่ละองค์การด้วยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 398 คน 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยระยะที่ 1 คือ แบบสอบถามชุดความคิดเติบโต (Questionnaire) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ดังนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปซึ่ง เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามชุด
ความคิดเติบโต  จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset)  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (Rating Scale) โดยที่ 1 หมายถึง ตรงกับฉันน้อยที่สุด, 2 หมายถึง ตรงกับฉันน้อย, 3 
หมายถึง ตรงกับฉันค่อนข้างน้อย, 4 หมายถึง ตรงกับฉันค่อนข้างมาก, 5 หมายถึง ตรงกับฉันมาก และ6 หมายถึง 
ตรงกับฉันมากท่ีสุด แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 43 ข้อ  โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบทั้งหมด  6 ด้าน 1) มุมมอง
ความเชื่อ 2) มุมมองต่อความท้าทาย  3) มุมมองต่ออุปสรรค  4) มุมมองต่อความพยายาม  5) มุมมองต่อ
ความส าเร็จของผู้อื่น  6) การตอบสนองต่อค าวิจารณ์       
          ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยพิจารณาว่าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาตามนิยามค าศัพท์
หรือไม่ โดยใช้ค่า Index of Item-objective Congruence (IOC) จากนั้นเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
0.5 (ธานินทร์, 2557) และผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกองค์การ
ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจริง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจ
จ าแนกโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Item-Total Correlation พิจารณาค่า r จะต้องมากกว่า 0.3 ขึ้นไปจึงถือว่ามีค่า
อ านาจจ าแนกที่เหมาะสม ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกที่ได้อยู่ในช่วง 0.596-0.831 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะต้องมี
ค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป (ธานินทร์, 2557)  ซึ่งแบบสอบถามชุดความคิดเติบโต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927 
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และมีข้อค าถามหลังจากพิจารณา    ค่าอ านาจจ าแนกแล้วทั้งหมด 43 ข้อ       
         การเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 เป็นขั้นการศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตในสมาชิกองค์การธุรกิจ
เครือข่าย ผู้วิจัยน าเครื่องมือแบบสอบถามชุดความคิดเติบโตฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยแจกจ านวนแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลมากกว่าที่
ต้องการ 10% และผู้วิจัยรวบรวบแบบสอบถามชุดความคิดเติบโตกลับคืนมาและท าการตรวจสอบความสมบูรณ์
ได้จ านวน 398 ฉบับ  
     2. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยระยะท่ี 2  
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 คือ สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย 
ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ด้วย
วิธีการสุ่มจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คัดเลือกผู้สมัครใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมได้จ านวน 23 คน  
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยระยะที่ 2  ผู้วิจัยออกแบบโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตโดย
ใช้ชื่อว่า โปรแกรม 4S for Growth Mindset  ซึ่งแบ่งข้ันตอนในการจัดกิจกรรม เป็น 4 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ตนเอง : S1 Survey your mindset  
ขั้นที่ 2 การปรับเปลี่ยนชุดความคิด : S2 Switch your mindset   
ขั้นที่ 3 การวางแผนและตั้งเป้าหมาย : S3 Setting goal and start action  
ขั้นที่ 4 การมีชุดความคิดเติบโตอย่างยั่งยืน : S4 Sustain your growth mindset    

       เพ่ือเป็นการพัฒนาเพ่ิมระดับชุดความคิดและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความถูกต้อง แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม การเรียงล าดับเนื้อหาของกิจกรรม 
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรม และพิจารณาประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของโปรแกรมการพัฒนาชุดวามคิดเติบโตที่เหมาะสม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของกิจกรรม 
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกกิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 1.00 และได้เป็น
โปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตมทั้งหมด 15 กิจกรรม ระยะเวลารวม 10 ชั่วโมง 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลองในระยะที่ 2 ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เข้าอบรมโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ด้วยวิธีการสุ่มจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คัดเลือกผู้สมัครใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมได้จ านวน 23 คน เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 
15 กิจกรรม จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลารวมครั้งละ 10 ชั่วโมง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะนี้ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จึงด าเนินการจัดการอบรมสองครั้งในสองพ้ืนที่เป็นการจัดอบรมโดยใช้รูปแบบโปรแกรม 4S 
Program for Growth Mindset ที่มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการเหมือนกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการท า
แบบสอบถามชุดความคิดเติบโตก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรม (Pre-test) และหลังเข้าร่วมการฝึกอบรม (Post-test) 
    3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีดังนี้  
        1) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แปลความหมาย
ของข้อมูลต่าง ๆ ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับ และ
ระดับชุดความคิดเติบโต  3) การวิเคราะห์ Paired Sample    t-Test เพ่ือเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
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ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันและเปรียบเทียบระดับชุดความคิดเติบโตก่อนและหลังการเข้าร่วมการทดลอง 
และ 4)การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test เพ่ือเป็นการทดสอบความแตกต่างเพ่ือเป็นการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตของ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน ระหว่างการจัดฝึกอบรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ผลกำรวิจัย 
    1. ผลกำรศึกษำระยะที่ 1        
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก บริษัท
แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 61.06 และสมาชิก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยู
นิตี้ จ ากัด จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.94 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210  คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.76 เป็นเพศชาย มีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24  มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี จ านวน 159 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.95 รองลงมาคือมีอายุ 36-45 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 มีสถานภาพ
การสมรสเป็นโสด จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.27 และสมรส จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69 
ในด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.78  รองลงมา
คือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.44   และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
มาแล้วเป็นระยะเวลา 1-5 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.72 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.13 ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและจ าแนกรายด้าน 

        จากตารางที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่า 
สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายมีระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.74, SD = 
0.58) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าชุดความคิดเติบโตทุกด้านมีค่าเฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน คือ มุมมองต่อความส าเร็จของผู้อ่ืน (x ̅ = 5.01, SD = 0.72) รองลงมาคือ ด้านการ
ตอบสนองต่อค าวิจารณ์ (x ̅= 4.77, SD = 0.75)  มุมมองต่อความท้าทาย (x ̅= 4.74, SD = 0.57) มุมมองต่อ
ความพยายาม (x ̅= 4.73, SD = 0.77) มุมมองความเชื่อ (x ̅= 4.65, SD = 0.88) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ด้านอื่นคือ  มุมมองต่ออุปสรรค (x ̅= 4.56, SD = 0.577)  
     2. ผลกำรศึกษำระยะที่ 2                                                                                                                              
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 

ชุดควำมคิดเติบโต x ̅ SD ระดับ 
ชุดควำมคิดเติบโตโดยรวม 4.74 .58 มำก 
มุมมองความเชื่อ 4.65 .88 มาก 
มุมมองต่อความท้าทาย 4.74 .57 มาก 
มุมมองต่ออุปสรรค 4.56 .58 มาก 
มุมมองต่อความพยายาม 4.73 .77 มาก 
มุมมองต่อความส าเร็จของผู้อ่ืน 5.01 .72 มาก 
การตอบสนองต่อค าวิจารณ์ 4.77 .75 มาก 
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มีสถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.92 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.23 และส่วนใหญ่เป็นเป็นสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายเป็นเวลา 1 - 5 ปี จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.87 และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 
ตำรำงที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและรายด้านระยะก่อนและหลัง
การทดลอง 

ตำรำงที่ 3  การเปรียบเทียบระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและจ าแนกรายด้านระยะก่อนการทดลองและระยะ
หลังการทดลอง   

 

ชุดควำมคิดเติบโต ระยะก่อนกำรทดลอง ระยะหลังกำรทดลอง 
x ̅ SD ระดับ x ̅ SD ระดับ 

ชุดความคิดเติบโตโดยรวม 4.77 .45 มาก 5.58 .32 มากที่สุด 
มุมมองความเชื่อ                    4.79 .65 มาก 5.57 .45 มากที่สุด 
มุมมองต่อความท้าทาย 4.62 .59 มาก 5.58 .31 มากที่สุด 
มุมมองต่ออุปสรรค                      4.82 .44 มาก 5.35 .25 มากที่สุด 
มุมมองต่อความพยายาม                4.61 .62 มาก 5.65 .43 มากที่สุด 
มุมมองต่อความส าเร็จของผู้อ่ืน 5.07 .64 มาก 5.79 .47 มากที่สุด 
การตอบสนองต่อค าวิจารณ์             4.70 .54 มาก 5.55 .53 มากที่สุด 

ตัวแปร 
ระยะก่อนกำร

ทดลอง 
ระยะหลังกำร

ทดลอง 
 
t 

 
p 

r 
r2 x 
100 x ̅ SD x ̅ SD 

ชุดควำมคิดเติบโต
โดยรวม 4.77 .45 5.58 .32 

8.148*
* 

.000 0.86
7 75.11 

มุมมองความเชื่อ 
4.79 .65 5.57 .45 

6.025*
* 

.000 0.78
9 62.26 

มุมมองต่อความท้าทาย 
4.62 .59 5.58 .31 

7.738*
* 

.000 0.85
5 73.13 

มุมมองต่ออุปสรรค 
4.82 .44 5.35 .25 

5.572*
* 

.000 0.76
5 58.53 

มุมมองต่อความพยายาม                
4.61 .62 5.65 .43 

7.272*
* 

.000 0.84
0 70.62 

มุมมองต่อความส าเร็จ
ของผู้อ่ืน 5.07 .64 5.79 .47 5.326*

* .000 0.75
0 56.32 

การตอบสนองต่อค า
วิจารณ์ 

4.70 
.54 5.55 .53 

6.938*
* .000 0.82

8 68.63 

** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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     จากตารางที่ 2 และ 3 เป็นผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
โดยระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะหลังการทดลอง (x=̅ 5.58, SD = 0.315) มากกว่าระดับชุดความคิด
เติบโตโดยรวมระยะก่อนการทดลอง (x=̅ 4.77, SD = 0.453) ค่า t เท่ากับ 8.148 และกลุ่มตัวอย่างมีการ
พัฒนาชุดความคิดเติบโตโดยรวมเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75.11 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับชุดความคิด
เติบโตทุกด้านในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
เช่นกัน โดย 1) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองความเชื่อระยะหลังการทดลอง (x ̅= 5.57,        SD = 0.45) 
มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 4.79, SD = 0.65) ค่า t เท่ากับ 6.025 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุด
ความคิดเติบโตด้านมุมมองความเชื่อเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 62.26   2) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อ
ความท้าทายระยะหลังการทดลอง (x ̅= 5.58, SD = 0.31) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 4.62, SD = 
0.59) ค่า t เท่ากับ 7.738 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความท้าทายเพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 73.13  3) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่ออุปสรรคระยะหลังการทดลอง (x ̅= 5.35, SD 
= 0.25) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 4.82, SD = 0.44) ค่า t เท่ากับ 5.572 และกลุ่มตัวอย่างมีการ
พัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่ออุปสรรคเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.52   4) ระดับชุดความคิดเติบโตด้าน
มุมมองต่อความพยายามระยะหลังการทดลอง (x ̅=5.65, SD = 0.43) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 
4.61, SD = 0.62) ค่า t เท่ากับ 7.272 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความ
พยายามเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.62   5) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความส าเร็จของผู้อ่ืนระยะ
หลังการทดลอง (x ̅= 5.79, SD = 0.48) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 5.07, SD = 0.64) ค่า t เท่ากับ 
5.326 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความส าเร็จของผู้อ่ืนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
56.32 และ 6) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านการตอบสนองต่อค าวิจารณ์ระยะหลัง      การทดลอง (x ̅= 5.55, 
SD = 0.53) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x ̅= 4.70, SD = 0.54) ค่า t เท่ากับ 6.938 และกลุ่มตัวอย่างมี
การพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านการตอบสนองต่อค าวิจารณ์เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 68.63 ซึ่งจะเห็นว่าระดับชุด
ความคิดเติบโตด้านที่มีแตกต่างกันมากที่สุด คือ มุมมองต่อความท้าทาย และมุมมองต่อความพยายาม 
ตำรำงที่ 4  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและจ าแนกรายด้าน ก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ 

ชุดควำมคิดเติบโต 
กรุงเทพมหำนคร เชียงใหม่ 

 
t 

 
p n D   SDd    n D   SDd    

มุมมองความเชื่อ                    10 .89 .51 13 .69 .70 .736 .470 
มุมมองต่อความท้าทาย 10 1.24 .58 13 .74 .53 2.202 .039 
มุมมองต่ออุปสรรค                      10 .73 .45 13 .38 .44 1.947 .065 
มุมมองต่อความพยายาม                10 1.14 .56 13 .956 .78 .641 .529 
มุมมองต่อความส าเร็จของ
ผู้อื่น 10 .89 .67 13 .58 .61 1.128 .272 

การตอบสนองต่อค าวิจารณ์             10 1.00 .57 13 .74 .60 1.069 .297 
ชุดควำมคิดเติบโตโดยรวม 10 .98 .48 13 .68 .45 1.545 .137 
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     จากตารางที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบผลการทดลองค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวม
และรายด้านระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
เชียงใหม่ พบว่าผลต่างของค่าเฉลี่ยงระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและรายด้านในระยะก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน โดยพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.98  เชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68 และค่า t เท่ากับ 1.545   
สรุปผลและอภิปรำยผล  
      จากผลการศึกษาระดับชุดความเติบโตกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายมีระดับชุดความคิดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับสูงและเม่ือพิจารณารายด้านผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยรายด้านในด้านมุมมองต่อความส าเร็จของผู้อ่ืนมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น และค่าเฉลี่ยในด้านการตอบสนองต่อค าวิจารณ์มีค่าสูงใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าในกลุ่มคน
เหล่านี้จะให้ความส าคัญกับการเรียนรู้โดยเฉพาะ  การเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือค้นหาวิธีการ
ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับบุคคลต้นแบบ และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองด้วยการน าความคิดเห็น
หรือค าวิจารณ์ของผู้อ่ืนมาปรับใช้เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องหรือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และด้วยลักษณะการ
ท างานของธุรกิจเครือข่ายที่ค่อนข้างมีความท้าทาย จะต้องอาศัยความพยามยาม อดทน จะต้องพบเจอกับปัญหา 
อุปสรรคมากมายและการโดนปฏิเสธหรือความล้มเหลวอยู่เสมอ แต่ก็ยังคงพยายามและอดทนท าต่อไปจนกว่าจะถึง
เป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ ท าให้กระบวนการคิด วิธีคิด หรือรูปแบบการคิดของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจ
เครือข่ายค่อนข้างเป็นลักษณะชุดความคิดเติบโต ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของ Dweck (2006) ที่กล่าวว่าบุคคล
ที่มีชุดความคิดเติบโต จะมีลักษณะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะเรียนรู้จากปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ เสาะ
แสวงหาความรู้ และทักษะใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ ทั้งให้ความส าคัญกับความพยายาม และมีความ
อดทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคโดยไม่หลีกหนี  (Dweck, 2006; Murphy & Dweck, 2015)    
      ในการศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตนั้น พบว่าระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะ
ก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกัน ซี่งระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะหลังการทดลอง 
มากกว่าระยะก่อนการทดลอง จึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตสามารถพัฒนาชุดความคิดเติบโต
ให้เพ่ิมมากขึ้นได้ ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ Anderson (2006) ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Knowles, 1990) และ
เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าและปฏิบัติจริงตามแนวทางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning Activities) ของ Kolb (2014) สรุปได้เป็นรูปแบบโปรแกรมการพัฒนาชุด
ความคิดเติบโต ชื่อว่า 4S Program for Growth Mindset โดยแบ่งขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เป็น 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 
1 การส ารวจและวิเคราะห์ตนเอง : S1 Survey your mindset  ซึ่งเป็นขั้นตอนในการสร้างการรับรู้ชุดความคิด
เบื้องต้นของตนเอง ด้วยกิจกรรม Self Checking และ Self-Esteem และเกิดการเรียนรู้และเข้าใจชุดความคิด
ปัจจุบัน พร้อมเกิดการรับรู้และยอมรับตนเองตน ขั้นที่ 2 การปรับเปลี่ยนชุดความคิด : S2 Switch your mindset 
เป็นขั้นตอนการสร้างและปรับเปลี่ยนชุดความคิดให้เป็นชุดความคิดเติบโต ด้วยการให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมองด้วยกิจกกรม How’s your brain working การเรียนรู้ผ่านตัวแบบด้วยกิจกรรม Learn from 
Legend และการใช้เทคนิคการพูดกับตนเอง (Self Talk) เพ่ือสร้างก าลังใจและเพ่ิมความพยายามให้กับตนเอง ขั้นที่ 
3 การวางแผนและตั้งเป้าหมาย : S3 Setting goal and start action เป็นขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒนาชุด
ความคิดเติบโตด้วยการสร้างเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมการตั้งเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคนิค SMART GOAL และการวางแผนลงมือปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนเป็นชุดความคิดเติบโตด้วย
กิจกรรม Positive Change และขั้นที่ 4 การมีชุดความคิดเติบโตอย่างยั่งยืน : S4 Sustain your growth mindset  
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เป็นขั้นตอนในส่งเสริมให้มีชุดความคิดเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องด้วยกิจกรรม Self-Reflection และ Good 
Feedback ซึ่งเป็นการได้คิดทบทวนพิจารณาวิเคราะห์ตนเองในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ในชีวิตทั้ง
ของตนเองและผู้อ่ืนน าแนวทางหรือผลลัพธ์ที่ได้มาปรับเปลี่ยนและแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อ ๆ ไป รวมไปถึงเป็นการ
สร้างก าลังใจและแรงบันดาลใจให้ตนเอง ซึ่งแนวทางการพัฒนาชุดความคิดด้วยรูปแบบโปรแกรม 4’S Program for 
Growth Mindset ให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุทิตา (2561) ซึ่งศึกษาผลของโปรแกรม   การพัฒนาชุด
ความคิดเติบโตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตตามแนวคิดของ 
Anderson (2006) และเห็นผลว่านักเรียนที่ได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตมีระดับชุด
ความคิดเติบโตสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการเข้าร่วม และระดับชุดความคิดเติบโตของนักเรียนหลังที่จะเข้าร่วม
โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
    เมื่อพิจารณาผลต่างของชุดความคิดเติบโตก่อนและหลังการเข้าร่วมฝึกอบรม พบว่า ทุกองค์ประกอบมี
ผลต่างในระดับใกล้เคียงกัน แต่ด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ มุมมองต่อความพยายามซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการ
เข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ที่ 4.61 และหลังการเข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ที่ 5.65 จึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
มุมมองต่อความพยายามมีผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ซึ่งกิจกรรมที่ผู้วิจัยใช้มีดังนี้ 1 .กิจกรรม How’s your brain 
working  เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ว่าสมองของคนเราสามารถพัฒนาและเติบโตได้ด้วย
การเรียนรู้ พยายาม และหมั่นฝึกฝน เป็นแนวคิดในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตที่อ้างอิงจากวิธีการ Brainology 
ของ Dweck (2006)  2. กิจกรรม Power of “Yet” เป็นกิจกรรมที่ใช้เทคนิค Self Talk เพ่ือเป็นการพูดให้ก าลัง
ตนเอง ไม่ให้หมดความพยายาม ให้มีก าลังใจ ฝึกฝนและอดทนท าต่อไปเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เพราะเป็นการชี้น า
ตนเองหรือก ากับตนเองในระดับจิตใต้ส านึก จะมีผลทั้งด้านสรีรวิทยาและด้านพฤติกรรมรวมถึงแบบแผนความคิด 
เพ่ือน ามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นการสร้างแรงจูงใจภายในด้วยตนเอง (Fletcher, 1989 
อ้างถึงใน เคียงขวัญ, 2554) 3. การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART GOAL เพราะเป็นตัวชี้วัดและ
ผลักดันให้บุคคลไม่หยุดพยามยาม เพราะเมื่อมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัด มีเกณฑ์วัดได้ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความส าคัญกับชีวิต จะท าให้เกิดความพยายาม หมั่นฝึกฝน อดทนและเรียนรู้จนกว่าจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาจะเห็นว่าการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละองค์ประกอบของ
โปรแกรม 4S Program for Growth Mindset ค่อนข้างมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ถึงแม้ว่าในองค์ประกอบ
ด้านมุมมองต่อความท้าทายและมุมมองต่อความพยายามจะมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด แต่เป็นไปได้ว่าเพราะมี
การพัฒนาในองค์ประกอบด้านมุมมองความเชื่อด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นตอนก่อนหน้า อีกทั้งยังมีการสนับสนุน 
เสริมเพ่ิมเติมด้วยกิจกรรมขั้นตอนท้ายในการทบทวนและสะท้อนความคิดตนเอง รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์เป็นเน้นย้ าให้เกิดชุดความคิดเติบโตในแต่ละองค์ประกอบให้เพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะนั้นการล าดับ
ขั้นตอนการพัฒนาชุดโปรแกรมตามรูปแบบจึงเป็นส่วนส าคัญในพัฒนาชุดความคิดเติบโตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
      ซึ่งจากผลการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าโปรแกรมฯ 
ดังกล่าวมีประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตให้กับสมาชิกในองค์การ ธุรกิจเครือข่าย 
หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์การ ตลอดจนบริบทอ่ืน ๆ เช่น ครอบครัว การเรียน การสอน นักกีฬา หรือด้านอ่ืน ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  เพราะชุดความคิดเติบโตเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการท างาน การด าเนิน
ชีวิต และทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มที่ น าพาตนเอง และสังคม ไปสู่สังคม หรือองค์การที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ และให้ความส าคัญในการมุ่งมั่นและพยายาม เพ่ือประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
          1.1 สามารถน าโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้โดยก าหนดเป็น
กิจกรรมหรือโครงการที่ต้องการให้อบรมสมาชิกในทีมหรือบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้มีระดับชุดความคิดเติบโต
มากขึ้น สามารถปฏิบัติติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพมากขึ้น ซึ่ง
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ กิจกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด คือกิจกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามุมมองต่อ
ความพยายามยาม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 1. กิจกรรม How’s your brain working  เป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมองให้เติบโตด้วยการเรียนรู้ การฝึกฝน และการเผชิญหน้า
กับการแก้ปัญหา  2. กิจกรรม Power of “Yet” เป็นการใช้เทคนิค Self Talk เพ่ือพูดให้ก าลังตนเอง ไม่ให้หมด
ความพยายาม ฝึกฝนและอดทนท าต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย  3. กิจกรรมการตั้งเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย SMART GOAL เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน มีเกณฑ์วัดได้ เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความส าคัญกับชีวิต ซึ่งการตั้งเป้าหมายด้วยวิธี SMART GOAL นี้จะเป็นส่วนที่ผลักดันและ
สร้างก าลังใจให้บุคคลฝึกฝน อดทน จนกว่าจะประสบความส าเร็จ  
        1.2  ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตนี้ แต่ละกิจกรรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ โดยการสอดแทรกในกระบวนการท างานต่าง ๆ ได้ เช่น 1. กิจกรรม Finding – Eliminate barrier 
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนาของตนเอง ของทีมงานหรือโครงการที่ก าลังด าเนินอยู่ เป็น
กิจกรรมที่จะชี้ให้เห็นปัญหา สาเหตุของปัญหา มีการระดมสมองหรือแบ่งปันความคิดในการหาแนวทางแก้ไขหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น  2. กิจกรรมการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART GOAL สามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการท างานของทีม การก าหนดเป้าหมายของทีมหรือส่วนบุคคล การออกแบบลักษณะการท างานที่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้การตั้งเป้าหมาย  และ 3. กิจกรรม Good feedback ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
และให้ความส าคัญกับ  การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเน้นการแก้ไขและพัฒนา 

  2.  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ในการศึกษาต่อไปโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตควรใช้เวลาในฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ

สอดแทรกในกระบวนการท างานทุก ๆ กระบวนการ และมีการตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ให้เห็นผลและเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่ มที่ชัดเจนขึ้น มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้น  

     2.2  ในงานวิจัยหรือการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมตัว
แปรควบคุม เพ่ือท าการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต และกลุ่มที่ไม่ได้รับได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม
การพัฒนาชุดความคิดเติบโต เพราะในการจัดการทดลองที่มีการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มนี้จะให้ผลที่
แสดงอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

      
บรรณำนุกรม 
เคียงขวัญ มหาโชคเลิศวัฒนา.  (2554).  ผลของโปรแกรมกำรฝึกพูดกับตนเองทำงบวกที่มีต่อกำรเห็นคุณค่ำใน

ตนเองของนักเรียนประถมศึกษำปีท่ี 4.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๘๘๘ 
 

ชนิตา รุ่งเรือง, เสรี ชัดแช้ม และคณะ.  (2559).  ชุดควำมคิดเติบโต : แนวทำงใหม่แห่งกำรพัฒนำศักยภำพ
มนุษย์.          วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา.  ปีที่ 14  

ธนกร ชาลี.  (2556).  ท า MLM ONLINE ให้ส าเร็จ เคล็ดลับอยู่ที่ตัวเรา ( How to be Success in MLM 
Online Business ).  นนทบุรี : ส านักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ.  (2557).  กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 5. 
กรุงเทพฯ :         ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 

พวงชมพู โจนส์.  (2559).  “การสร้างกระบวนการทางความคิด(Mindset) ส าหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา. ” วำรสำร ธุรกิจปริทัศน์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน. 

พงษ์เทพ สันติกุล.  (2560).  กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สังคม ส ำหรับนักศึกษำและผู้ปฏิบัติงำนสวัสดิกำรสังคม
และ          สังคมสงเครำะห์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

ภัทรพร กังวานพรชัย.  (2557).  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรควบคุมในงำนและควำมพึงพอใจในงำนโดยมี
รูปแบบกำรเผชิญปัญหำเป็นตัวแปรส่งผ่ำนชุดควำมคิดยึดติด-เติบโตเป็นตัวแปรก ำกับ.  วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มุทิตา อดทน  (2561).  “ผลของโปรแกรมการพัฒนากรอบความคิดเติบโตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.” 
วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ธันวาคม. 

มิลินทรา กวินกมลโรจน์.  (2557).  กำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรชี้แนะท่ีอิงทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลง
เพื่อปรับชุดควำมคิด ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูประถมศึกษำ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ.  (2560).  Mindset-Book-Final, อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ ไม่ส ำคัญ..
เท่ำ GROWTH MINDSET. กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. 

Anderson, E.  (2006).  Growing great Employees : Turning Ordinary People into 
Extraordinary  Performers. USA : Galloar.  

Blackwell, L. A., Trzesniewski, K. H., and Dweck, C. S.  (2007).  “Theories of intelligence and 
achievement across the junior high school transition : A longitudinal study and an 
intervention.”  Child Development. 78(1), 246–263. 

Cochran, W.G.  (1953).  Sample Techniques. New York : John Wiley & Sons. Inc. 
Dweck, C. S.  (2006 a).  Mindset: The new psychology of success. New York : Random House. 
            (2012 b).  Mindset and Malleable Minds: Implications for Giftedness and Talent.  

In Malleable Minds : Translating Insight from Psychology and Neuroscience to 
Gifted Education.  

            (2018 c).  ให้ควำมคิดเอำชนะโชคชะตำ (Mindset).  กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์วีเลิร์น.     
Esparza, J., Shumow, L., and Schmidt, J. A.  (2014).  “Growth Mindset of Gifted Seventh Grade 

Students in Science.”  NCSSSMST Journal.  19(1), 6-13. 
Knowles, M.  (1990).  The adult learner: A neglected species.  Houston. TX : Gulf Publishing. 
Kolb, B., Mychasiuk, R., Muhammad, A., and Gibb, R. (2013).  “Brain plasticity in the developing 

brain.”  In Progress in brain research.  Vol. 207.  Elsevier. 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๘๘๙ 
 

Mueller, C. M., & Dweck, C. S.  (1998).  Praise for intelligence can undermine.  
Murphy, M. C., and Dweck, C. S.  (2015).  Mindsets shape consumer behavior. Journal of 

Consumer Psychology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๘๙๐ 
 

แนวโน้มของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษำ
เทศบำลในพื้นที่ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 

 
จักรกฤษ กมุทมาศ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
Email address: jackka@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาแน้วโน้มและลักษณะของการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลจ านวน 5 แห่ง ในพ้ืนที่
น าร่องของการน านโยบายเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น การศึกษานี้มีเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบน าการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ าแนกออกเป็น 3 ระดับ (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (2) 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และ (3) บรรษัทเอกชนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ร่วมกับการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากตัวบทเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แก่นโครงเรื่อง
และการวิจัยเอกสาร 

ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลทั้ง 5 แห่ง มีแนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในขององค์กรและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาลกลาง สภาพสังคมเศรษฐกิจและค่าที่นิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใต้อิทธิพล
ของโลกศตวรรษที่ 21 และความตื่นตัวในเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของกลุ่มประชากรตามโครงสร้าง
ประชากรใหม่ของสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ผลักให้เทศบาลแต่ละแห่งมีความต้องการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายในให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดความรวดเร็ว ความสะดวก ความ
ประหยัดคุ้มค่า และประสิทธิภาพในภาพรวมของการบริหารจัดการองค์กรภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบริการสินค้าและบริการสาธารณะที่เทศบาลแต่ละแห่งรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม พบว่า เทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงกว่าเทศบาลอ่ืนๆ ในเชิงคุณภาพ ทั้งในแง่ของรูปแบบ ขอบเขตของ
ภารกิจ ความซับซ้อน และความหลากหลายของเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการผล
มาจากการมีวิสัยทัศน์น าขององค์กร ความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจและการงบประมาณ และการเครือข่ายความ
ร่วมมือแบบพหุภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ เทคโนโลยีดิจิทัล  การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล เมืองอัฉริยะ ขอนแก่น 
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ABTRACT 
 

This research article aims to investigate the tendency and pattern of digital technology 
application for the administration of the five municipalities in a pilot area implementing the Khon Kaen 
Smart City phase 1. The study collected the primary data by interviewing the key informants categorized 
into three groups, including (1) local executive at policy level (2) officials at the operational level, and 
(3) private firm and technological entrepreneur. Additionally, related texts and information were 
analyzed by using documentary research along with thematic analysis as analytical techniques. 

The results have found that the five municipalities have trended to apply the digital technology 
enhancing their LAOs’ administrative capabilities. Their main objectives are to increase the efficiency of 
internal administration and to improve the quality of life of the citizens as users of public services. The 
objectives have corresponded to policy directions of the central government, the rapid changes and 
disruption in socio-economic conditions and public values of the 21st-century society, and the emerging 
awareness in technology that empowers the living of different demographics in the aging society. In 
conclusion, the principal factor encourages the municipalities to be more digitalized is about that they 
trust the power of digital technology in providing the better internal administration’s performance of 
the LAOs. Namely, to be faster, convenient, economical, and efficient, which will significantly affect the 
development of quality public goods and services they are responsible for. However, it has emphasized 
that the Khon Kaen Municipality has the highest degree of digital technology application, considering a 
qualitative dimension of its administration. Khon Kaen Municipality has shown its digital technology 
application into a diverse aspect of its organizational management, having a broader scope and 
complexity of services. This digitalization of the local administration would have resulted from a 
pioneership and visionary leadership of an organization, budgetary and economic competitiveness, and 
multilateral collaborative network. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: digital technology, administration of the LAOs, Municipality, smart city, Khon Kaen 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๘๙๒ 
 

กำรรับรู้ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและคุณภำพของผู้ตำมที่พยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง 

 
หทัยชนก แสงชัน1  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
Email address: s6108031856174@email.kmutnb.ac.th 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับระดับผลการปฏิบัติงาน ระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และระดับคุณภาพของผู้ตามของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 4) พยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน ด้วยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของผู้
ตาม ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 337 คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับดีมาก การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และคุณภาพของผู้ตาม
อยู ่ในระดับดี 2) การรับรู ้ภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คุณภาพของผู้ตามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความกล้า ความสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ร้อยละ 57.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ  :  ผลการปฏิบัติงาน การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผู้ตาม 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนอื dr.soontaree@hotmail.com 
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ABSTRACT 

 
  The objectives of this research are to investigate 1) levels of job performance, transformational 
leadership perception, and qualities of followers of employees; 2) relationship between 
transformational leadership perception and job performance of employees; 3) relationship between 
qualities of followers and job performance of employees; 4) predicting job performance with 
transformational leadership perception and qualities of followers of employees. The participants were 
337 employees in construction business. The instrument employed in the study was a questionnaire. 
The statistic used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation, and stepwise multiple regression analysis. The results revealed that 1) 
employees in construction business had excellent level of job performance, high level of 
transformational leadership perception and good level of qualities of followers; 2) there was a positive 
relationship between transformational leadership perception and job performance with a statistical 
significance at .01 level (p < .01); 3) there was a positive relationship between qualities of followers 
and job performance with a statistical significance at .01 level (p < .01); and, 4) Courage, self 
management, and individualized consideration accounted for 57.6% of variance in job performance 
of employees. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword:  Job Performance, Transformational leadership perception, Qualities of Followers 
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  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีขึ้น โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างไทยเป็นไปในทางบวก นับตั้งแต่ภาครัฐประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ระยะเร่งด่วน 
รวมถึงการเร่งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ท าให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดรับเหมาก่อสร้างที่สูงขึ้น (พงศ์ธร, 2562) การที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเติบโตอย่างโดดเด่นใน
วงการรับเหมาก่อสร้างนั้น บุคลากรถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (ธกรศักดิ์, 2556) สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในแนวคิดของ Borman และ Motowidlo (Borman & 
Motowidlo, 1993) ท าการแบ่งผลการปฏิบัติงานออกเป็น ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ กับผลการ
ปฏิบัติงานตามบริบทงาน ท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ โดยผลการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นนั้น เป็นผลมาจากความพึงพอใจในงานที่เกิดจากการรับรู้ถึงภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Bass (Bass, 1985) การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น
การรับรู้ภาวะผู้น าที่กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองให้กระท าสิ่งต่าง ๆ ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงเป็นปัจเจกบุคคล ดังที่ 
(ณัฐพร, 2558) กล่าวว่า การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น ท า
ให้ผู้ตามสามารถเผชิญสถานการณ์การท างานที่ท้าทายทุกรูปแบบอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ โดยการบริหาร
จัดการองค์การนั้น จ าเป็นจะต้องมีพนักงานที่เป็นผู้ตามและแสดงบทบาทของผู้ตามอย่างมีคุณภาพ  พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนสู่บทบาทภาวะผู้น าที่ดีและท าให้องค์การประสบความส าเร็จ คุณภาพของผู้ตามจึงถือเป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์การ (สุกัญญา , 2557) สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kelly (Kelly, 1992) ที่กล่าวถึง คุณภาพของผู้ตามที่มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ประการ ถือเป็นความต้องการของ
องค์การทุกแห่ง อันประกอบด้วย บทบาทในการจัดการตนเอง ความผูกพันกับองค์การ ความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และความกล้าแสดงออก การที่พนักงานแสดงพฤติกรรมของผู้ตามอย่างมีคุณภาพ จะเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์การด้วย           
 ด้วยความส าคัญดังที่กล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณภาพ
ของผู้ตามพยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางส าหรับองค์การที่ด าเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ในการน าไปจัดท าแผนการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    
 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับผลการปฏิบัติงาน ระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และระดับคุณภาพของผู้
ตามของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
      3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 
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      4. เพ่ือพยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน ด้วยการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของผู้ตาม ของ
พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย  
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ พนักงานประจ าที่ปฏิบัติงานในบริษัทประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยพนักงานจ านวน 1,100 คน 
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด ประกอบด้วยพนักงานจ านวน 460 คน และบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยพนักงานจ านวน 100 คน รวมจ านวนทั้งหมด 1,660 คน จากนั้นก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) แบ่ง
ตามองค์การที่สังกัด และเลือกตัวอย่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ด้วยวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) (บุญธรรม, 2540) เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเพิ่มขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 10% ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 337 โดยใช้สูตรตารางของ 
Krejcie and Morgan (1970) ด้วยค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นมา แล้วน าแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผู้วิจับน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านท าการตรวจสอบข้อค าถามตามเนื้อหาเนื้อ การใช้ภาษา
ที่เข้าใจตรงกัน และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ผู้วิจัยเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทที่มีลักษณะการท างานเหมือนกันกับกลุ่มประขากรที่ศึกษา แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บจริง 
จ านวน 35 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล 
และคุณภาพของผู้ตามประกอบด้วย  
ด้านการบริหารจัดการตนเองได้ ด้านความผูกพันกับองค์การ ด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และ
ด้านความกล้า 
 2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ คือ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ และผลการปฏิบัติงานตามบริบทงาน 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสังกัดบริษัท 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์อธิบายถึง
ระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผู้ตาม และผลการปฏิบัติของพนักงานบริษัทธุรกิจอาหาร 
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3. การหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามกับผลการ
ปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  

4. การสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 55.49 มีอายุ 22 - 30 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 49.85 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 มีอายุงานระหว่า ง  2 – 5 ปี จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และเป็นพนักงานบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.35 
 ผลกำรวิเครำะห์ระดับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 

ผลกำรปฏ ิบัติงำน x ̅ SD ระดับ 
1. ด้านผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 4.28 .42 ดีมาก 
2. ด้านผลการปฏิบัติงานตามบริบทงาน 4.20 .38 ดี 

รวม 4.24 .40 ดีมาก 
        ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโดยรวมและรายด้าน 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอีกด้าน (x ̅ = 4.28) และด้านผลการปฏิบัติงานตามบริบทงาน มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า (x ̅ = 4.20) 

2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรรับรู้ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรับรู้ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง x ̅ SD ระดับ 

1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ 4.11 .50 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ 4.11 .48 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.08 .54 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.03 .52 มาก 

รวม 4.08 .51 มาก 
        ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้าน 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนมีถึง 2 ด้านคือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x ̅= 
4.11) และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน (x ̅ = 4.03) 

3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคุณภำพของผู้ตำม 
คุณภำพของผู้ตำม x ̅ SD ระดับ 

1. ด้านความสามารถบริหารจัดการตนเองได้ 4.19 .36 ดี 
2. ด้านความผูกพันกับองค์การ 4.23 .38 ดีมาก 
3. ด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 4.22 .36 ดีมาก 

4. ด้านความกล้า 4.16 .37 ดี 
รวม 4.20 .37 ดี 

        ตำรำงท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของผู้ตาม โดยรวมและรายด้าน 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าคุณภาพของผู้ตามโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .37 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความผูกพันกับองค์การ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (x ̅
= 4.23)  และด้านความกล้าค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน (x ̅= 4.16)   
 4. ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับผลกำรปฏิบัติงำน 
    ของพนักงำนในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 

ตัวแปร 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

r r2 x 100 P ระดับค่ำ
ควำมสัมพันธ์ 

การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวม .378** 14.29 .000 ต่ า 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
           ตำรำงที่ 4 แสดงค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจอาหาร 

จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับต่ าคิดเป็นร้อยละ 14.29 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .378 
 5. ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพของผู้ตำมโดยรวมกับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจ 
    รับเหมำก่อสร้ำง 

ตัวแปร 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

r r2 x 100 P ระดับค่ำ
ควำมสัมพันธ์ 

คุณภาพของผู้ตาม โดยรวม .749** 56.10 .000 สูง 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตำรำงท่ี 5 แสดงค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามโดยรวมกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

จากตารางที่ 5 พบว่า คุณภาพของผู้ตามโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 56.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .749 
 6. ค่ำกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อคัดเลือกกำรรับรู้ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ใน
ด้ำนต่ำง ๆ กับคุณภำพของผู้ตำมในด้ำนต่ำง ๆ ที่พยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

ตัวแปรพยำกรณ์ R R2 Adj R2 SEest F P 

- คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า .690 .476 .474 .267 304.19
8** 

.00
0 

- คุณภาพของผู้ตามด้านความสามารถบริหาร  
จัดการตนเองได ้ .755 .570 .567 .242 221.16

7** 
.00
0 

- การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .759 .576 .573 .241 151.09

9** 
.00
0 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตำรำงที่ 6 แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือคัดเลือกการรับรู้ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กับคุณภาพของผู้ตามในด้านต่าง ๆ ที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ       
รับเหมาก่อสร้าง 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีทั้งหมด 3 ตัว คือ คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า คุณภาพของผู้ตามด้านความสามารถบริหารจัดการ
ตนเองได ้และการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
   ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้ 
เพราะพนักงานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์การ ผ่านการ
มอบหมายงานและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ  (Bass, 1985) ได้กล่าวถึงพฤติกรรม
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทีแสดงออกเพ่ือมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม สอดคล้องกับ (สุกัญญา, 2557) ที่
กล่าวว่า กระบวนการและสถานการณ์ที่บุคคลได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า มีความสามารถในการจูงใจคนให้
ร่วมกันท างานภายในองค์การได้อย่างเต็มใจ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้นสัมฤทธิ์ผลและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพของผู้ตามมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 
   ผลการวิจัยพบว่า พบว่า คุณภาพของผู้ตามมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
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พนักงานมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (อนุพงศ์, 2555) กล่าวว่า ภาวะผู้ตามถือเป็น
คุณลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนองค์การ เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมตามคุณภาพของ
องค์การ จะท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (สามารถ, 2560) กล่าวว่า ภาวะผู้ตามเป็นรูปแบบคุณลักษณะ
ที่ต้องมีอยู่ในตัวผู้ตามที่ดี เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kelly, 1998) กับ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของคุณภาพของผู้ตาม อันถือเป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกแห่ง
สามารถน าไปปรับใช้ได้ ดังที่ (พนิดา, 2553) กล่าวว่า ผู้ตามที่มีคุณภาพคือคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้ตามที่มี
ความรับผิดชอบในงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงออก 
เต็มใจ และสนับสนุนการสร้างความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันขององค์การ  

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของผู้ตามอย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถ
พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

  ตัวแปรคุณภาพของผู้ตามที่มีอ านาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างประกอบด้วย คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า คุณภาพของผู้ตามด้านความสามารถบริหารจัดการตนเอง
ได้ เนื่องจากความกล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เหมาะสมของพนักงาน การกล้าวิพากษ์และน้อม
รับค าวิจารณ์เพ่ือการปรับปรุง รวมถึงการกล้าตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ ประกอบกับการที่
พนักงานได้ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จะท าให้
สามารถสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (สามารถ, 2560) ที่กล่าวว่า บทบาทของผู้ตามในการกล้าแสดงออก เป็นบทบาทของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม การที่พนักงานได้ใช้ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จะท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ ในส่วนของตัวแปรการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นตัวแปรที่
พยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพได้เป็นล าดับที่สาม เนื่องจากพนักงานรับรู้ถึงความเอาใจใส่และการมุ่งปฏิสัมพันธ์
เป็นรายบุคคล ว่าพนักงานแต่ละคนล้วนต้องการความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในอาชีพ สอดคล้องกับ (พัช
รินทร์, 2551) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลให้เกิดการรับรู้
ประสิทธิผลของหัวหน้าเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องมาจากผู้น าคอยให้ค าแนะน าและให้การสนับสนุน รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ตาม
แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาอย่างเต็มที่  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

    1.1 องค์การควรจัดให้มีการบริหารกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมผลการ
ปฏิบัติงานตามบริบทงานให้มีความสัมพันธ์กับผลการการปฏิบัติงานโดยรวมมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่ม 
ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมประชุมจะท าให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ขององค์การ 
หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ผู้บริหารควรมีการน าเสนอวิสัยทัศน์โดยตรง (CEO Townhall) เพ่ือให้พนักงานได้
ใกล้ชิดผู้บริหาร และพนักงานก็จะได้รู้จักกันมากขึ้น  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ มี
กิจกรรมของสโมสรหรือชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจของพนักงาน พนักงานจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขององค์การมากยิ่งขึ้น  
             1.2 ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน (Role Model) เพ่ือส่งเสริมการรับรู้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ให้มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาต้องแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ของตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงานในองค์การ โดยเฉพาะการ
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บริหารความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเป็นพลวัตในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดย
องค์การควรจัดให้มีหลักสูตรการบริหารจัดการความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการบริหาร
อารมณ์อย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการท างาน เทคนิคการบริหารอารมณ์แก้ปัญหาอย่าง
ชาญฉลาด เป็นต้น หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมกระจกสะท้อน ผ่านการสนทนาร่วมกันภายในองค์การ โดยที่พนักงาน
ในองค์การสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริหารได้ 

    1.3 ควรมีการเพ่ิมช่วงเวลาแห่งการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้ตามด้านความผูกพันกับองค์การให้มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ด้วยการจัดท าชั่วโมงแห่งการ
แบ่งปันความเป็นผู้น า (Leadership Sharing) หรือกิจกรรมเสียงของคุณมีความหมาย (Your Voice, We Listen) 
โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ และมอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่พนักงานหรือ
สมาชิกในทีม เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันและท าให้พนักงานรู้สึกว่างานที่เขาท าอยู่เป็นงานที่มีคุณค่า โดยเฉพาะ
เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน ในขณะเดียวกัน พนักงานก็ต้องกล้าปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย กล่าวได้ว่าการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น  
                   1.4 เนื่องจากตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้เป็นอันดับแรก
คือ คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า องค์การจึงควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว  จะช่วย
เสริมสร้างให้สมาชิกองค์การเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม มีความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยที่
ผู้บังคับบัญชาก็รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และควรส่งเสริมให้พนักงานมีความกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะ
วิพากษ์แผนการท างาน ด้วยการจัดกิจกรรมการให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) อันจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง รวมถึงแนวทางที่จะท าให้พฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้น และพฤติกรรมที่
ต้องปรับปรุงได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด เพ่ือให้เกิดการแสดงความเห็นอย่างเสรี ในขณะเดียวกันพนักงานก็จะได้
ถ่ายทอดความกล้าผ่านการแสดงความคิดเห็นอีกด้วย อันจะท าให้พนักงานกล้าแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
         2.1 ในการศึกษาผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้ท าการศึกษากลุ่มพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขอ
เสนอว่า ควรมีการศึกษาข้อมูลผลการปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจด้านอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมโรงงาน ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ การขนส่ง ธุรกิจการ
ธนาคาร ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ทราบถึงว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ มีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
         2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หรือ
คุณภาพของผู้ตาม เช่น บรรยากาศขององค์การ ประสิทธิภาพของทีม ความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นต้น เพ่ือศึกษาว่าตัวแปรเหล่านี้จะมีผล
หรือความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 
         2.3 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Survey Research) ดังจะสนอแนะว่า
ควรศึกษาข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจ าลองสถานการณ์ การศึกษาเฉพาะกรณี หรือการศึกษา
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพิจารณาว่าสามารถท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
หรือไม ่

 
 

  



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๙๐๑ 
 

บรรณำนุกรม 
ภำษำไทย 
ณัฐพร แอบไธสง.  (2558).  การรับรู้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็น 
 สมาชิกท่ีดีขององค์การ: กรณีศึกษา พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร.   

งานวิจัยส่วนบุคคลศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ธกรศักดิ์ พรหมสาขา.  (2556).  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
กองทัพบก. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2540).  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์และปกเจริญ. 

พงศ์ธร ธาราไชย.  (วันที่ 3 มกราคม 2562).  “ก่อสร้าง 62ลงทุนพรึ่บ.”  โพสต์ทูเดย์ : 7.    
พัชรินทร์ พิรุณเนตร.  (2551).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการคิดสร้างสรรค์ของหัวหน้างาน ภาวะ 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร.   
งานวิจัยส่วนบุคคลศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
ภาควิชาจิตวิทยา  คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พนิดา ขวัญพรหม.  (2553).  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาวะผู้ 
ตามของพยาบาล วิชาชีพกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของ พยาบาล โรงพยาบาล 
ทั่วไป เขตภาคเหนือ.  วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะ 
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สามารถ อัยกร และคณะ.  (2560).  “บทบาทของผู้ตามในคุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล.”   
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ฉบับที่ 1 : 195–203.   

สุกัญญา มีสมบัติ.  (2557).  คุณภาพของผู้ตามและประสิทธิภาพทีมงานที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้  
กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.  การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

อนุพงศ์ อวิรุทธา.  (2555).  [ออนไลน์].  ใครคือผู้ตามที่ดีในองค์กร.   [สืบค้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563].         
 จาก https://www.siamturakij.com. 
 
ภำษำอังกฤษ 
Bass, B. M.  (1985).  Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press. 
Kelly, R. E.  (1992).  [Serial online].  “In Praise of Followers.”  Harvard Business Review.  

November, 1988, 142–148. 
Krejcie, R.V., & Morgan D.W. 1970. Determining sample size for research activities.  Education  

and Psychology Measurement, 30 (3), 607-608. 
Motowidlo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J.  (1997). A theory of Individual Difference In Task  

and Contextual Performance.  Human Performance, 10(2), 71-83. 
 



สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT) 

๙๐๒ 
 

กำรรับรู้บทบำทพลเมืองภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในจังหวัดล ำพูน 

 
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา*, พงษ์สนิท คุณนะลา**, ศรศักดิ์ อินทะกัณฑ์***, ปิยะพัชร์ ศรีวงษ์วิศาล**** 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง*, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา**, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่***,  

นักวิชาการอิสระ**** 
Email: Theerawat3515@gmail.com* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และ 2) ศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และ 
3) น าเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงลักษณะที่แสดงถึงความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 6 ประการ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน ที่ศึกษาในปี 2562 
ทั้งหมด 15 โรงเรียน จ านวน 374 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติอนุมานด้วย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพกติกา การเคารพ
ความแตกต่าง และ ส่งผลทางบวก การเคารพหลักความเสมอภาค ส่งผลในทางลบ โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญ
ของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .288 , .373, .282 และ .125 และ -.136 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ไม่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน  
 รัฐบาลควรก าหนดให้โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างการรับรู้ใน
บทบาทความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ
ตนเองและพ่ึงตนเองได้ที่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นโดยเปิดโอกาสให้สามารถแสดงบทบาททางความคิดทั้งในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน และสถานที่ต่างๆ อย่างเป็นอิสระโดยไม่ปิดกั้น จะท าให้การพัฒนาบทบาทความเป็นพลเมือง
ของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: การรับรู้ บทบาทพลเมือง ระบอบประชาธิปไตย  
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study 1) the level of perception the role of 
citizenship under democratic regime 2) the factors affecting the perception the role of citizenship 
under democratic regime and 3)  present the guidelines for make a perception the role of 
citizenship under democratic regime of high school student in Lamphun province by using 
questionnaires from the 374 High School Students are studied in 2019 of 15 schools In 
Lamphun province with studying 6 characteristics of democratic citizenship the data were 
analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics with multiple regression analysis.  

The results showed Corporate social responsibility, Respecting the rights of others, Respect 
of the rules, and Respect for differences are positive effects, Respect for equality has a negative 
effect with the weight of importance of variables in the form of standard scores equal to .288, 
.373, .282, .125 and - . 136 with statistical significance at the level of .01, respectively. While 
self-responsibility and self-reliance does not affect the role of citizens under democracy of high 
school students in Lamphun province.  

The government should require the school to focus on teaching and learning activities in 
order to create awareness in the role of citizenship under true democracy. Especially in terms of 
self-reliance and self-reliance that need to increase concentration by allowing opportunities to 
play thought roles in families, schools and communities and various locations Independently 
without blocking Will make the systematic development of citizenship of the country 
Continuously and sustainably in the future 

 
 
 
 
 
Keywords: Perception, Role of Citizenship, Democratic Regime 
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บทน ำ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ เมืองเพราะการปกครอง

แบบประชาธิปไตยเป็นของประชาชน เพ่ือประชาชน และโดยประชาชน กิจกรรมทางการเมืองในภาวะปกติจะมี
ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มากมาย เช่น การเสนอชื่อเพ่ือถอดถอนนักการเมื อง การ
เลือกตั้ง การท าประชา-พิจารณ์ การท าประชามติ การท าประชาคม การเดินขบวน การเรียกร้อง การเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง การลงสมัคร รับเลือกตั้ง เป็นต้น (วัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ, 2561) ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึง
หมายถึงการที่ประชาชนเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐหรือ
ผู้น ารัฐบาล รวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระท าตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มตน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็นเครื่องชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ (พิสิษฐ์ วงศารัตน์ศิลป์, 2560) 
ขณะที่  ทัศนคติมีความส าคัญต่อการตอบสนองของบุคคลเป็นอย่างมาก นั่นคือบุคคลมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น ก็จะ
มีทัศนคติเป็นเครื่องก าหนดส่วนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล คือสิ่งที่ก าหนดชนิดของระบบการเมือง และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง เช่น แสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (พรภิรมณ์ ศรีทองค า และ วัลลภ รัฐฉัต
รานนท์, 2558) 

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประกอบด้วยพลเมืองที่จะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นใน
การรักษาสิทธิต่างๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในการ แสดง
ความคิดเห็นความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
สมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐต่างจากค าว่าประชาชนที่ กลายเป็นผู้รับค าสั่ง ท าตามผู้อ่ืนดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนให้ประชาชนคนธรรมดาได้กลายเป็นพลเมืองที่มีสิทธิก าหนดทิศทางของประเทศได้ 
(ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2559) แต่สาเหตุของประเทศไทยที่ไม่มีความเป็นพลเมืองในประชาธิปไตย เนื่องจาก
ประชาชนขาดจิตส านึก เช่น การไม่ยอมรับความแตกต่าง ไม่เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน ความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันน าไปสู่ความแตกแยก ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาความเป็นพลเมือง เพราะความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคนไทยให้
มี ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองไทยในปัจจุบัน 
(วินิจ ผาเจริญ, 2561) 

ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาผู้เป็นเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองของประเทศ ให้การรับรู้ต่อการ
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศน้อยมาก และมีพฤติกรรมการใช้วิถีชีวิตแบบเสพสุขจากสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ไม่รับรู้เรื่องกิจการบ้านเมืองและวางเฉยต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองและสังคม 
(รสสุคนธ์ มกรมณี, 2556) ซึ่งการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณลักษณะของวิถีประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงฐานะของความเป็นพลเมืองในสังคมที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) โดยการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกประชาธิปไตย
ให้ เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ส่งเสริมคุณค่าของประชาธิปไตย การให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสังคม กฎหมาย และการเมือง การส่งเสริม กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม ปลูกฝังทัศนคติ การ
วิพากษ์วิจารณ์และการมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง (สุวิทย์ เมษินทรีย์ , 2556) และคณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง ได้ก าหนดคุณลักษณะของ
พลเมืองเพ่ือเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย การพ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ 
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เคารพในสิทธิผู้อ่ืน เคารพในความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกาของส่วนรวม และ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557ก) 

การวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงระดับการรับรู้และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเลือกกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดล าพูน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีผสมผสานความเป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
ซึ่งมีความแตกต่างในการเข้าถึงข่าวสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องมาท าการค้นหาค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. ศึกษาระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน 
2. ศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน  
3. น าเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ได้ประมวลแนวคิด และทฤษฏี เอกสารวิชาการ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถระบุ

ถึงการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) ที่ระบุ
ไว้ในคู่มือพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2555) มาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ 2) การเคารพหลักความเสมอ
ภาค 3) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 4) การเคารพกติกา 5) การเคารพความแตกต่าง และ 6) ความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม มาท าการศึกษาระดับการรับรู้และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน โดยได้ก าหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้ 

  สมมติฐานที่ 1 (H1) ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  สมมติฐานที่ 2 (H2) การเคารพหลักความเสมอภาค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 สมมติฐานที่ 3 (H3) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  สมมติฐานที่ 4 (H4) การเคารพกติกา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  สมมติฐานที่ 5 (H5) การเคารพความแตกต่าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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  สมมติฐานที่ 6 (H6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้ เพ่ือน าผลการวิจัยมาน าเสนอเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังรูป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            
 
 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เป็นการศึกษาระดับความเข้าใจและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อบทบาท

พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน โดยศึกษา
ถึงปัจจัยด้านลักษณะที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 6 ประการประกอบด้วย 1) 
 รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ 2) การเคารพหลักความเสมอภาค 3) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 4) การ
เคารพกติกา 5) การเคารพความแตกต่าง และ 6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มาท าการค้นหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดล าพูน ที่ศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในปี 2562 ทั้งหมด 15 โรงเรียน จ านวน
นักเรียนรวม 5,541 คน  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด ซึ่ งใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสูตรของ Yamane, T. (1973) ใน 
“Statistics: An Introductory Analysis” ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 374 คน 
และค านวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 

H6 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 
ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 

การเคารพหลักความเสมอภาค 

กำรรับรู้บทบำทพลเมืองภำยใต้
กำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

การเคารพสิทธิผู้อื่น 

การเคารพกติกา 

การเคารพความแตกต่าง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
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ตำรำงท่ี 1 จ านวนนักเรียนและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน )คน(  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง )คน(  
1 โรงเรียนจักรค าคณาทร  1,592 107 
2 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 121 8 
3 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 102 7 
4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 139 9 
5 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 75 5 
6 โรงเรียนป่าซาง 215 15 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 
โรงเรียนวชิรป่าซาง 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

1,412 
96 

151 
168 
720 
349 

55 
232 
114 

95 
6 

10 
11 
49 
24 

4 
16 

8 
รวม 5,541 374 

ที่มา: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35, (2562) 
 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือออก

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย โดยก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหา และท าการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC) พร้อมทั้งหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try - out) โดยการน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จ านวน 30 ชุด  และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละตอนโดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.86 
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์โดย 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และ ระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ จ านวน ความถี่และ
ร้อยละ  2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์โดยหาค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ   
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สรุปผลกำรวิจัย 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้บทบำทพลเมืองภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในจังหวัดล ำพูน จากการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98 และ เป็นหญิง จ านวน 

217 คน คิดเป็นร้อยละ 58.02 ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 
รองลงมา เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.55 และ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 

ขณะที่ เมื่อวิเคราะห์ระดับระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน  

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ 3.79 0.32 มาก 
2 การเคารพหลักความเสมอภาค 3.87 0.39 มาก 
3 การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 3.79 0.38 มาก 
4 การเคารพกติกา 3.63 0.54 มาก 
5 
6 

การเคารพความแตกต่าง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

3.90 
3.72 

0.46 
0.54 

มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.78 0.27 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า การเคารพความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 รองลงมา คือ การเคารพหลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ขณะที่ การ
เคารพกติกา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อบทบำทพลเมืองภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในจังหวัดล ำพูน จากการศึกษา สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระและระหว่างตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

X1. ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเอง
ได้ 
X2. การเคารพหลักความเสมอภาค 

 1.00
0 
 

.271*
* 
1.000 

.521*
* 
.108* 

.016 
-.084 

.098 

.013 
.309*
* 
.074 

.138** 

.277** 

X3. การเคารพสิทธิผู้อื่น    1.00
0 

.100* .166*
* 

.144*
* 

.022** 

X4. การเคารพกติกา     1.00
0 

.604*
* 

.601*
* 

.575** 

X5. การเคารพความแตกต่าง      1.00
0 

.605*
* 

.528** 
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X6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม       1.00
0 

.607** 

Y. บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

       1.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมูลเหตุ คือ X1) ความรับผิดชอบตนเองและ
พ่ึงตนเองได้ X2) การเคารพหลักความเสมอภาค X3) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน X4) การเคารพกติกา X5) การเคารพ
ความแตกต่าง และ X6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ล้วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระมีความเหมาะสมที่จะใช้พยากรณ์ตัวแปรตาม เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.069–0.609 ซึ่งไม่เกิน 0.65 แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Blalock, 1963) นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็น X1) ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ X2) การเคารพหลักความเสมอภาค X3) 
การเคารพสิทธิผู้อ่ืน X4) การเคารพกติกา X5) การเคารพความแตกต่าง และ X6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. 
Erro

r 

Beta t Sig. Tole-
rance 

VIF 

Constant .293 .29
8     .803 .42

2 
  

(X1) ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ 
(X2) การเคารพหลักความเสมอภาค 

  -
.031 
.377 

.07
3 

.04
8 

 -
.020 
.288   

   -
.427 

7.925 

.67
0 

.00
0 

.564 

.512 

1.77
3 

1.09
6 

(X3) การเคารพสิทธิผู้อื่น   -
.136 

.05
6 

  -
.101 

   -
2.414 

.01
6 .686 1.41

5 

(X4) การเคารพกติกา .263 .04
8 .282  5.502 .00

0 .457 2.18
7 

(X5) การเคารพความแตกต่าง  .139 .05
5  .125 2.530 .00

8 .496 2.01
5 

(X6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  .353 .05
5  .373 6.410 .00

0 .355 2.81
6 

                              R = 0.848, R2 = 0.719, F = 75.381, Sig = 0.000   
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน พบว่า ปัจจัยที่ (X2) การเคารพหลักความเสมอภาค ส่งผลต่อบทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงที่สุด รองลงมาคือ (X6) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม (X4) การเคารพกติกา และ (X5) การเคารพความแตกต่าง ส่งผลทางบวก 
มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 
.288, .373, .282 และ .125 . ในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 377, .353, .263 และ .139 ตามล าดับ  
นอกจากนี้ยังพบว่า (X3) การเคารพสิทธิผู้ อ่ืน ส่งผลทางลบต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าน้ าห นัก
ความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ -.101 ในรูปคะแนนดิบ (B) -.136 ในขณะที่ (X1) 
ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ไม่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน ซึ่งมีความแม่นย าร้อยละ 71.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสามารถน ามาเขียนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

  สมการพยากรณ์บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดล าพูน ในรูปแบบคะแนนดิบ  

   Y =  .293 + .288 (X2)+ .373 (X6) +.282 (X4) + .125 (X5) -.101 (X3) 
  สมการพยากรณ์บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดล าพูน ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  Z =  .377 (X2) + .353 (X6) + .263 (X4) + .139 (X5) - .136 (X3)  

 
อภิปรำยผล 

ผลจากการศึกษาระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน มีการเคารพหลักความเสมอภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม มีการเคารพกติกา และ มีการเคารพความแตกต่าง ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานตามบทบาทของพลเมืองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับ อัจฉรา อยุทธศิริกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะด้านพลเมืองที่มีส่วนร่วม
ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากเป็นสิ่ งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยเกี่ยวกับ หลักการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ ระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสามารถใน การ
ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และ ความสามารถในการ
สืบค้นสาเหตุของปัญหาและการจัดท้ากลยุทธ์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดข้ึน และ 

ขณะที่ ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับรายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2561) ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่พบว่า นักเรียนระดับมัธยมปลายทุกภูมิภาคมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ความเป็นพลเมืองด้านความเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอยู่ในระดับมาก แต่ความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน ไม่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิผู้อ่ืน ส่งผลทางลบต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าประเทศไทยยังไม่ใช่
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ยังมีการจ ากัดอิสรภาพทางความคิดเห็นและการปฏิบัติ ดังที่ ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล (2555) ระบุไว้ในประเด็นความมีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได้ คือการท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือเป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท หมายถึง เป็นอิสระชนที่พ่ึงตนเองและสามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด แต่ที่ผ่านมานับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2475 ประเทศไทยได้มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลไปให้ทหารท าการรัฐประหารรวม 13 ในประวัติศาสตร์
ไทย (ประภาพร สีหา, 2560) ซึ่งท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าประเทศไทยจะ
ไม่เกิดกี่รัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาที่พบว่า บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนที่องค์ประกอบในด้านความรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ที่ไม่ส่งผลต่อ
บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูน 
และด้านการเคารพสิทธิผู้ อ่ืน ส่งผลทางในทิศทางตรงกันข้ามกับบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น คณะผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนเพ่ือ
น าเสนอดังนี้ 

  1. รัฐควรสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็น
กระบอกเสียงรุ่นใหม่ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตามข้อก าหนดภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านหลักและระเบียบการปกครองประเทศ ความเกี่ยวโยงกันของกลุ่มต่างในสังคม การเมืองการ
ปกครอง การเมืองภาคประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต่างๆ 

  2. รัฐบาลต้องส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในด้านการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เพ่ือลดความขัดแย้ง
กันอย่างรุนแรงในสังคม ตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเข้าใจ ใน
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันและสามารถ สร้างจิตส านึกในการเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ หน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืนในสังคม 
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