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คณะกรรมการจดังานประชุมวชิาการระดบัชาตโิครงการเครือข่ายการ

ศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์ทางวชิาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
(PSPARN) คร้ังที่ 3 

 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยับูรพา 
2. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
4. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
5. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
6. คณบดีวทิยาลยับริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
7. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
8. รองศาสตราจารยช์นะ ประณมศรี 
9. นายวงศภิ์ญโญ เชียงทอง 
10. นายกิตติไชย คุณปล้ืม 
11. นายสมคิด เพชรประเสริฐ 
12. หวัหนา้ภาควชิารัฐศาสตร์ 
13. หวัหนา้ภาควชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
14. หวัหนา้ภาควชิานิติศาสตร์ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนัต ารวจโท ไวพจน์ กุลาชยั มหาวทิยาลยับูรพา   ประธาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวิดา กมลเวชช   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูริ ฟูวงศเ์จริญ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการ 
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4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หม่อมหลวง ดร.พินิตพนัธ์ุ บริพตัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี คุม้สุภา   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พิชิตปัจจา   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
7. นางสุนทรี โตวฒัน์นิมิต    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
8. นางสาวจุฑาทิพย ์อยรังสฤษฎก์ลู   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
9. ดร.นฤมิต หิญชีระนนัทน์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุริยจรัส เตชะตนัมีนสกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพิชญ ์ชินะข่าย  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
12. ดร.นนท ์นา้ประทานสุข    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
13. ดร.อคัรชยั เสนมณี     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
15. ดร.รุจาดล นนัทชารักษ ์    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ  มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
17. ดร.วุฒิชยั อารักษโ์พชฌงค ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
18. ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล    มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
19. ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม    มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
20. นายวรพล พินิจ     มหาวทิยาลยัศิลปากร กรรมการ 
21. ดร.ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ์    มหาวทิยาลยัพะเยา กรรมการ 
22. ดร.จุฑามาศ ชูสุวรรณ     มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 
23. นายธชั  ขนัธประสิทธ์ิ   มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 

      และเลขานุการ 
24.วา่ท่ีร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา    มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 

           และผูช่้วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
1. นางสาวสิริลกัษณ์  รัตน์วทิยากร    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปณิตา  แฉ่งสงวน    กรรมการ 
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3. นางสาวนิภา   อิศรานนัทศิริ    กรรมการ 
4. นายสุพชัชยั   โรจนศิริพงษ ์    กรรมการ  
5. นางสาวปนดัดา   แฉ่งสงวน    กรรมการและเลขานุการ 
   

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประเมนิผล 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ กุลสวสัด์ิ    ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวฒัน์   ฉนัทโสภณ    กรรมการ 
3. นางสาวสุทธาทิพย ์ จบัใจเหมาะ    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับบทความ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชยั  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณปภา  จิรมงคลเลิศ    กรรมการ 
3. นางสาวธารทิพย ์  ภาวะวภิาต    กรรมการ 
4. นายดุสิต   รัฐศีล     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ   พรหมอินทร์    กรรมการ 
6. นางสาวสุทธาทิพย ์  จบัใจเหมาะ    กรรมการและเลขานุการ 
7. นายจุลดนยั  จงกลาง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพสัดุ 
1. ดร.จุฑามาศ   ชูสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาภา   เรียบเรียง    กรรมการ 
3. นางสาวประภาศรี   ถนอมจิตต ์    กรรมการ 
4. นางสาวปริยาภทัร   กนักา     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
1. นายดุสิต    รัฐศีล     ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล    เจาเบ     กรรมการ 
3. นายวนัชนะกรณ์   ภาคะ     กรรมการ 
4. นายวทิยา    โพธิพร     กรรมการ 
5. นายจุลดนยั  จงกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
  
  
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวสัดิการ /ประชาสัมพนัธ์ สูจิบัตร ของที่ระลกึ /สถานที ่/ จัดท า Proceeding 
1. นายธชั   ขนัธประสิทธ์ิ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปนดัดา แฉ่งสงวน    กรรมการ 
3. นายอิทธิ    เอ่ียมลกัษณะชยั    กรรมการ 
4. นายบูรพา  แกว้แหวน    กรรมการ 
5. วา่ท่ีร้อยตรี พุฒิธร  สวาสนา    กรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
1. ดร.กุลญาดา  เน่ืองจ านงค ์    ประธานกรรมการ 
2. นางอรพร   สดใส     กรรมการ 
3. นางสาวชญาภา เรียบเรียง    กรรมการ 
4. นางสาวประภาศรี ถนอมจิตต ์    กรรมการ 
5. นางนุชจรินทร์  วรรณพงษ ์    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวสัด์ิ    ผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายผู้ด าเนินรายประจ าห้องน าเสนอย่อย 
1. ดร.ภสันนัท ์  พว่งเถ่ือน    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ   กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร์ พลอยแหวน   กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์   กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ   กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว   กรรมการ 
7. ดร. ฐิติกรณ์ ยาวไิชย  จารึกศิลป์    กรรมการ 
8. ดร.รัชนี   แตงอ่อน    กรรมการ 
9. นางสาวปาริฉตัร  ป้องโล่ห์    กรรมการ 
10. นายเจนวทิย ์  นวลแสง    กรรมการ 
11. นางสาวขวญัตา  เบญ็จะขนัธ์    กรรมการ 
12. นางกาณติมา  พงษน์ยัรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
13. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (Peer Review) 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชยั มหาวทิยาลยับูรพา 

2. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร. เอกวทิย ์มณีธร มหาวทิยาลยับูรพา 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุธีร์ ประศาสน์เศรษฐ มหาวทิยาลยับูรพา 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร มหาวทิยาลยับูรพา 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว มหาวทิยาลยับูรพา 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ กุลสวสัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร. วิเชียร ตนัศิริคงคล มหาวทิยาลยับูรพา 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มหาวทิยาลยับูรพา 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมมารี รักษชู์ชีพ มหาวทิยาลยับูรพา 

12. ดร.ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

13. ดร.วีระ หวงัสัจจะโชค มหาวทิยาลยับูรพา 

14. ดร.ปิยะ นาควชัระ มหาวทิยาลยับูรพา 

15. ดร.ภสันนัท ์พ่วงเถ่ือน มหาวทิยาลยับูรพา 

16. ดร.ชยัณรงค ์เครือนวน มหาวทิยาลยับูรพา 

17. ดร.โชติสา ขาวสนิท มหาวทิยาลยับูรพา 

18. ดร.รัชนี แตงอ่อน มหาวทิยาลยับูรพา 

19. ดร.จิดาภา พรยิง่ มหาวทิยาลยับูรพา 

20. ดร.เมทินา อิสริยานนท ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พิชิตปัจจา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี คุม้สุภา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพลิน ภู่จีนาพนัธ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฤดี หงุ่ยตระกลู มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

25. ดร.อุดมโชค อาษาวมิลกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

26. ดร.วรพงศ ์ตระการศิรินนท์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

27. ดร.รวรีวรรณ แพทยส์มาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

28. ดร.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

29. ดร.จนัทนา สุทธิจารี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

30. ดร.ชนินทร เพญ็สูตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

31. ดร.กมลพร กญัชนะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

32. นายภาณุวฒัน์ พนัธ์ุประเสริฐ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

33. นายณฐัพล ตนัตระกลูทรัพย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

34. นางสาวฑภิพร สุพร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

36. ดร.วุฒิชยั อารักษโ์พชฌงค์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

37. ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

38. ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

39. นายวรพล พินิจ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวดิา กมลเวชช มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูริ ฟูวงศเ์จริญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หม่อมหลวง ดร.พินิตพนัธ์ุ บริพตัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุริยจรัส เตชะตนัมีนสกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพิชญ ์ชินะข่าย มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

45. ดร.นนท ์นา้ประทานสุข มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

46. ดร.อคัรชยั แสนมณี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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47. ดร.รุจาดล นนัทชารักษ ์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

48. ดร.ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

49. นายทวปี มหาสิงห์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

50. วา่ท่ีร้อยตรีศิริพงศ ์เผา่ตะ๊ใจ มหาวทิยาลยัพะเยา 

51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วงศพ์กัตร์ ภู่พนัธ์ุศรี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรี ไชยพินิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม มหาวทิยาลยัศรีปทุม (วทิยาเขตชลบุรี) 

54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธพงษ ์ลีลาไพศาลกิจ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

55. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวทิยาลยัมหิดล 

56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร์ พลอยแหวน มหาวทิยาลยัมหิดล 

57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ มหาวทิยาลยัมหิดล 

59. ดร.ฐิติกรณ์ ยาวไิชย จารึกศิลป์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

60. พลต ารวจโท ดร. สัณฐาน ชยนนท์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา ศรีสอน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี รามนฎั มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

63. ดร.ทิฆมัพร พนัลึกเดช มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

64. พลต ารวจตรี ดร.พรชยั ขนัตี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

65. พนัต ารวจเอกหญิง ดร.ศุภลกัษณ์ เหล่ียมวรางกรู ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

66. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) พนัต ารวจเอก ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

67. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพฒัน์ เฉลิมยศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

68. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพงษ ์ศรีเลอจนัทร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

69. พนัต ารวจโท ดร.วชัรพงษ ์พนิตธ ารง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

70. ดร.ภิศกัด์ิ กลัยาณมิตร มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
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71. รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.ประทีป ทบัอตัตานนท์ กระทรวงยติุธรรม 

72. ดร.สถิระ เผือกประพนัธ์ นกัวชิาการอิสระ 

73. ดร.ธนบูรณ์กิตต์ิ จิรพฒันากร นกัวชิาการอิสระ 

74. ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

75. ดร.เทวษุย ์บริรักษส์ันติกุล กระทรวงมหาดไทย 
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ก าหนดการ 
โครงการการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและ 

ความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่3  

“รัฐป่ันป่วน: กระแสการเมอืง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption” 
ระหว่างวนัที ่24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

วนัพุธ ที ่24 เมษายน 2562   

เวลา รายละเอยีด 
16.00 น. เดินทางมาถึงโรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน เมอืงพทัยา จ.ชลบุรี 

16.00 – 18.00 น. ประชุมความร่วมมือของมหาวทิยาลยั 6 สถาบนั 
18.00 น. เป็นตน้ไป งานเล้ียงตอ้นรับเครือข่ายความร่วมมือ 6 สถาบนั 

 
วนัพฤหัสบดี ที ่25 เมษายน 2562  

เวลา รายละเอยีด 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ / น าเสนอผลงาน 
08.30 – 08.45 น. วดีีทศัน์แนะน า มหาวทิยาลยับูรพาและคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

08.45 – 09.00 น. 

พิธีเปิดโครงการประชุมวชิาการฯ 
กล่าวรายงาน 
โดย รองศาสตราจารย์ ว่าทีเ่รือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประธานกล่าวเปิดงาน  
รองศาสตราจารย์ วชัรินทร์ กาสลกั 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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พธีิมอบธง เครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ระหวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา กบั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และ
มหาวทิยาลยัพะเยา 
- คนถือธง จ านวน 1 คน  
มอบของที่ระลกึและถ่ายภาพร่วมกนั 
- เชิญผูแ้ทนเครือข่าย 6 สถาบนั  เพื่อมอบของท่ีระลึก 
- ผูเ้ชิญของท่ีระลึก จ านวน 2 คน มอบใหก้บัเครือข่ายฯ  
- เชิญ VIP /วทิยากร / อธิการ / ผูบ้ริหาร ถ่ายรูป 

เวลา รายละเอยีด 
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพเิศษ 

หวัขอ้ “รัฐป่ันป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ  
ในยุค Disruption”  
โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
10.15 – 12.15 น. 
(2 ชม.) 
ใชเ้วลา 12 นาที/คน 
10 คน = 2 ชม. 

 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

C5 หอ้งบา้นบึง บริหารงานยติุธรรม ดร.รัชนี แตงอ่อน 
C6 หอ้งแหลมฉบงั วจิยัสถาบนั ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
C7 หอ้งศรีราชา รัฐศาสตร์ ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
C9 อู่ตะเภา บริหารทรัพยากรบุคคล อ.ปาริฉตัร ป้องโล่ห์ 
C10 หอ้งมาบตาพดุ R2R ผศ.ดร.ภทัร์ พลอยแหวน 
C11 หอ้งบางเสร่ รัฐประศาสนศาสตร์ อ.กาณติมา พงษน์ยัรัตน์ 
C23 หอ้งจนัทบุรี R2R รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  

12.15 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั หอ้งระยอง ชลบุรี (ชั้น 2 ) 
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13.00 – 15.00 น. 
(2 ชม.) 
ใชเ้วลา 12 นาที/คน 
10 คน = 2 ชม. 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

C5 หอ้งบา้นบึง R2R   ผศ.ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ 
C6 หอ้งแหลมฉบงั R2R ดร. ฐิติกรณ์ ยาวไิชย จารึกศิลป์ 
C7 หอ้งศรีราชา การเมืองการปกครอง ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 
C12 หอ้งบางละมุง รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.วฒิุชยั อารักษโ์พชฌงค ์
C9 อู่ตะเภา R2R ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
C11 หอ้งบางเสร่ รัฐประศาสนศาสตร์ ดร.ภสันนัท ์พว่งเถ่ือน 
C23 หอ้งจนัทบุรี R2R รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  

15.00 – 15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
15.15 – 17.15 น. 
(2 ชม.) 
ใชเ้วลา 12 นาที/คน 
10 คน = 2 ชม. 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

C5 บา้นบึง นิติศาสตร์ – สงัคมศาสตร์ อ.เจนวทิย ์นวลแสง 
C7 ศรีราชา การเมืองการปกครอง ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 
C9 อู่ตะเภา รัฐศาสตร์ ดร.โชติสา ขาวสนิท 
C10 มาบตาพดุ รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร  

16.45 – 17.30 น. กล่าวปิดโครงการ 
      โดย รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวทิย ์มณีธร 
                 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
วนัศุกร์ ที ่26 เมษายน 2562 

เวลา รายละเอยีด 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมเยีย่มชมศิลปวฒันธรรมสวนนงนุช พทัยา จ.ชลบุรี 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมชมวถีิเศรษฐกิจพอเพียง กองทพัเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 

 
คณะกรรมการ          1 
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (Peer Review)      6 
ก าหนดการ          10 
1. การศึกษาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในจังหวดัระยอง     17 

จินตนา  ฟักแกว้ 
2. ความหวาดกลวัอาชญากรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั  36 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสาเหตุ
ของการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ (2) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความ
รุนแรงต่อผูสู้งอายุ และ (3) เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผูสู้งอายุให้กบั
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 30 คน ประกอบดว้ย 
ผูสู้งอายท่ีุถูกกระท าความรุนแรง จ านวน 20 คน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน 
ผูน้ าชุมชน จ านวน 3 คน และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ มี 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ สาเหตุจากพฤติกรรมของผูดู้แลท่ีปฏิบติัต่อผูสู้งอายุ สาเหตุจากความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัวผูดู้แลท่ีมีต่อผูสู้งอายุ และสาเหตุจากผูดู้แลสร้างภาระให้กบัผูสู้งอายุ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ มี 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ผลกระทบดา้นความรู้สึกของผูสู้งอาย ุ
ผลกระทบดา้นการดูแลผูสู้งอายุ และผลกระทบดา้นทศันคติของผูสู้งอายุต่อการรับมือกบัปัญหา 
ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงแกไ้ขกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางการด าเนินงานให้
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ชดัเจน ควรส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ และควรก าหนดมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอาย ุ
 

ค าส าคญั: ความรุนแรง ผูสู้งอาย ุ
 

Abstract 
 This research is a qualitative research. The purpose of this study were to (1) investigate 
the causes of elder abuse (2) analyze the impacts of violence against  elderly and (3) propose 
solutions on this issue to the government agencies or related agencies. The 30 key informants 
consisted of 20 abuse elders, 2 local administrators, 3 head of communities, and 5 government 
officers who are responsible for helping abused elders. In-depth interviews was employed to 
gather the data. The study found that there are 3 causes of elder abuse known as care giver’s 
behaviors, relationship among family’s members, and elder’s burden generated by caregivers. The 
findings also revealed 3 consequences elder abused namely emotional impact, caregiving impact, 
and  attitudinal impact toward coping with the problem. Hence, the government should revise 
rules, regulations, and operational guidelines to deal with this issue. People  participation should 
be promoted. Finally, measures against this problem should be set up. 

Keywords: Abuse, Violence, Elder 

บทน า 
 ปัจจุบนัสังคมไทยได้เร่ิมท่ีจะก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (aging society)  จะพบได้ว่า 
โครงสร้างของประชากรไทยมีอตัราการเกิดและการตายลดลง  ดงันั้น สัดส่วนของประชากรในวยั
สูงอายุมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ชมพูนุท พรหมภกัด์ิ, 2556)  จากขอ้มูลของส านกังาน
สถิติแห่งชาติ  มีการส ารวจจ านวนผูสู้งอายุในช่วงปี พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2557  โดยก าหนดช่วงวยั
ผูสู้งอายุ คือ บุคคลซ่ึงมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  ผลส ารวจของส านกังานสถิติ
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แห่งชาติ 5 คร้ัง โดยคร้ังแรกด าเนินการส ารวจในปี 2537 คร้ังท่ี 2 ในปี 2545 คร้ังท่ี 3 ในปี 2550 คร้ัง
ท่ี 4 ในปี 2554  และคร้ังท่ี 5 ในปี 2557  พบว่าจ านวนของผูสู้งอายุเม่ือเทียบกับอตัราส่วนของ
ประชากรทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 6.8  , 9.4 , 10.7 , 12.2 , 14.9  ตามล าดบั  จากจ านวนอตัราส่วน
ของผูสู้งอายุท่ีมากข้ึนทุกช่วงการส ารวจ  ย่อมแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา  20  ปีท่ีผ่านมา  
ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)   
 จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2559  พบวา่แหล่งรายไดส้ าคญัของผูสู้งอายุท่ี
ไดรั้บมาจากบุตรมีสัดส่วนลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ความเป็นอยูข่องผูสู้งอายุท่ีตอ้งอยูค่นเดียวหรืออยู่
เพียงล าพงักบัผูสู้งอายุดว้ยกนัเองมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน  ผูสู้งอายุท่ีอยูใ่นภาวะพึ่งพิงก็เพิ่มสูงข้ึน
เช่นเดียวกนั  (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2560)  นอกจากนั้น ผูสู้งอายุยงัพบกบั
สภาพปัญหาของการถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ  แต่ประเด็นส าคญักรณีบุคคลท่ีท าร้ายจิตใจ
ผูสู้งอายุมากท่ีสุดคือบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูสู้งอายุ  ไดแ้ก่  สามีหรือภรรยาและบุตร  (ศูนยว์ิชาการ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553)  การกระท าความรุนแรงท่ีเกิดจากบุคคล
ใกลต้วัจึงท าให้หน่วยงานในรูปแบบสถานสงเคราะห์  บา้นพกั  มูลนิธิ  กลายเป็นสถานท่ีส าหรับ
ผูสู้งอายุเลือกท่ีจะพึ่งพิง จากขอ้มูลของผูสู้งอายุท่ีเขา้สู่สถานสงเคราะห์เน่ืองจากสาเหตุของความ
เดือดร้อนทุกขย์าก  ผูสู้งอายุไม่มีผูอุ้ปการะเล้ียงดูและไม่มีท่ีอยู่อาศยัหรือมีท่ีอยูอ่าศยัแต่ขาดผูดู้แล 
หรือแมแ้ต่การอยูร่่วมกบัครอบครัวแต่ผูสู้งอายกุลบัไม่มีความสุข (พรพิมล  นวนกุล, 2549)   
 จงัหวดัระยองจะเป็นจงัหวดัท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัตน้ของประเทศ  แต่
ในขณะเดียวกนัปัญหาทางดา้นสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรก็ไม่ไดดี้ตามไปดว้ย  จาก
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจงัหวดัระยอง ปี 2560 เป็นการส ารวจข้อมูลทางด้านสังคมของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน วยัแรงงาน ผูสู้งอายุ ครอบครัว และชุมชน ในช่วงระยะเวลา
ยอ้นหลงั 1 ปี (1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2559) ซ่ึงสถานการณ์ของครอบครัวในจงัหวดัระยอง
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และประเด็นปัญหาของครอบครัวท่ีรองลงมา 
คือครอบครัวท่ีมีการกระท าความรุนแรงต่อกนั ซ่ึงกลุ่มประชากรท่ีประสบปัญหาสังคมมากท่ีสุด 
คือ กลุ่มผูสู้งอายุ  จึงเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นวา่สภาพปัญหาของครอบครัวโดยเฉพาะผูสู้งอายุใน
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จังหวดัระยองเป็นส่ิงท่ีพึงตระหนักและควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างยิ่ง 
(ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง, 2560) 
 จากสภาพปัญหาของผูสู้งอายุท่ีมีความซับซ้อนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม  
และรูปแบบของการกระท าความรุนแรงก็แตกต่างกนัไป  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในประเด็นของ
ผูสู้งอายุท่ีถูกกระท าความรุนแรง  เพื่อท าการศึกษาวิจยัให้ทราบถึงสาเหตุท่ีเกิดการกระท าความ
รุนแรงต่อผูสู้งอายุ  ผลกระทบท่ีเกิดตามมาส่งผลให้ผูสู้งอายุตอ้งเผชิญ และแนวทางการแกไ้ขท่ีจะ
น าสู่วธีิปฏิบติั  

วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายใุนจงัหวดัระยอง 
       2.  เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายใุนจงัหวดัระยอง 
       3.  เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผูสู้งอายุให้กบัหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี ทีเ่กีย่วข้อง 
การเปลีย่นแปลงวยัผู้สูงอายุ 
 ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีใช้ช่วงชีวิตมาอย่างยาวนาน การเส่ือมถอยของสภาพร่างกาย อวยัวะ
ภายนอกและระบบภายในของร่างกายย่อมเส่ือมสมรรถภาพลงอยา่งต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงวยั
ผูสู้งอายุจึงมีผลการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ผลจากการเปล่ียนแปลง
ของผูสู้งอายท่ีุส าคญั 3 ประการใหญ่ ไดแ้ก่ (ขนิษฐา กิจเจาและคณะ, 2558) 
 1. การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ความเส่ือมถอยของระบบต่างๆในร่างกาย ไดแ้ก่ ระบบ
โครงสร้างของกระดูกถูกท าลายลงอยา่งต่อเน่ือง  ระบบประสาทคล่ืนสมองมีการเปล่ียนแปลงท าให้
ความจ าเส่ือม ความสามารถในการคิด การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ลดลง และท่ีพบบ่อยคืออาการสับสน 
ซึมเศร้า จ  าเร่ืองราวอดีตไดดี้กวา่ปัจจุบนั 
 2. การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและอารมณ์จะมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
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 3. การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นการเปล่ียนในดา้นบทบาทหน้าท่ีและปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอาจจะส่งผลทั้งทางดีและไม่ดีต่อผูสู้งวยั ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเด็นได ้
ดงัน้ี (1) การเปล่ียนแปลงทางดา้นสถานภาพและบทบาททางสังคม  (2) การถูกทอดทิ้ง (3) ความ
เคารพเช่ือถือลดลง  (4) การสูญเสียชีวติของคู่สมรส 
 ลกัษณะการปรับตวัของผูสู้งอายุ การปรับตวัของผูสู้งอายุข้ึนอยู่กบัทศันคติบุคลิกภาพ
ของผูสู้งอายุแต่ละบุคคล ซ่ึงการท่ีกลุ่มจะยอมรับความจริงละปรับตวัจะมีความแตกต่างกนัออกไป
โดยมีลกัษณะดงัน้ี (อุดมพร  ชั้นไพบูลย,์ 2549) 
  1. กลุ่มท่ียอมรับความจริง กลุ่มผูสู้งอายุท่ียอมรับความจริงจะสามารถบงัคบัตนเองเพื่อ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปไดดี้พอสมควร  ผูสู้งอายุในกลุ่มน้ีจะชอบ 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมตามความถนดัหรือความรู้ความสามารถของตนเอง 
 2. กลุ่มท่ีพยายามต่อสู้กบัความหวาดหวัน่และความไม่แน่นอนของชีวิต  พยายามท่ีจะฝืน
สังขารของตนเอง คือการท่ีไม่ยอมรับวา่ตนเองแก่ การปรับตวัจะไม่มีประโยชน์ต่อสังคม 
 3. กลุ่มท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ผูสู้งอายุกลุ่มน้ีจะตอ้งคอยพึ่งพาผูอ่ื้น ความเป็น
ผูสู้งอายทุ  าใหเ้กิดความรู้สึกในดา้นลบไม่ท าตวัใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  
ทฤษฎพีฒันาการครอบครัว (Family Development Theory) 
 ทฤษฎีพฒันาการครอบครัว (Family Development Theory) ตามแนวคิดของดูวาลล์ ได้
อธิบายการเปล่ียนแปลงของครอบครัวตามพฒันาการเป็นระยะ สมาชิกในครอบครัวมีหน้าท่ีตอ้ง
ปฏิบติัในแต่ระยะท่ีแตกต่างกนัไป (Duvall, 1977) การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและ
เศรษฐกิจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของครอบครัว พฒันาการของครอบครัวในแต่ระยะ
จะมีภารกิจท่ีสมาชิกจะต้องท าให้ส าเร็จจึงจะก้าวไปสู่ระยะต่อไปได้เป็นอย่างดี ซ่ึงพฒันาการ
ครอบครัวแบ่งออกเป็น 8 ระยะ ดงัน้ี (สุริยา ฟองเกิดและคณะ, 2559) 
  1. ครอบครัวระยะเร่ิมตน้ (marital stage) เป็นการเร่ิมตน้ครอบครัว เป็นระยะท่ีคู่สมรส
ตอ้งปรับตวั ทศันคติเขา้หากนัเพื่อใชชี้วติร่วมกนั นบัจากการสมรสจนกระทัง่ภรรยาตั้งครรภ ์
 2. ครอบครัวระยะเร่ิมเล้ียงดูบุตร (early childbearing families) เร่ิมตั้งแต่มี บุตรคนแรก
จนกระทัง่บุตรอายไุด ้30 เดือน หรือ 2 ขวบคร่ึง 
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 3. ครอบครัวระยะมีบุตรวยัก่อนเรียน (families with preschool children) ระยะน้ีบุตรคน
แรกอาย ุ2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี ระยะน้ีพอ่แม่จะมีบทบาททั้งภาระหนา้ท่ีการงานและบทบาทของความ
เป็นพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก 
 4. ครอบครัวระยะมีบุตรวยัเรียน (Families with school children) ครอบครัวระยะน้ีจะ
เร่ิมเม่ือมีบุตรคนแรก อายุ 6 ปี และส้ินสุดเม่ือบุตรคนแรก อายุ 13 ปี พ่อแม่ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัการ
แยกจากเด็กหรือปล่อยให้เด็กมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนโรงเรียนและมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ร่วมกบัโรงเรียนและเพื่อน  
 5. ครอบครัวระยะมีบุตรวยัรุ่น (families with teenagers) เป็นช่วงระยะท่ีมีบุตรคนแรก
อาย ุ13 ปี จนอาย ุ20 ปี ระยะน้ีจะมีความผกูพนัลดนอ้ยลง กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อเด็กวยัรุ่น  
 6. ครอบครัวระยะมีบุตรแยกจากครอบครัว (launching center families) ช่วงตั้งแต่บุตร
คนแรกจนถึงบุตรคนสุดท้ายแยกจากครอบครัว เช่น ไปท างาน ไปศึกษาหรือแต่งงาน สร้าง
ครอบครัวใหม่จนกระทัง่เกิด “รังร้าง” (empty nest) บทบาทพอ่แม่จะเปล่ียนเป็นปู่  ยา่ ตา ยาย  
 7. ครอบครัวระยะวยักลางคน (families of middle years) เป็นช่วงท่ีบุตรแยกไปหมดแลว้ 
“รังร้าง” การแยกตวัออกไปของบุตรเพื่อสร้างครอบครัว แต่ปัจจุบนัอาจมีบุตรท่ีแต่งงานและ
ผูสู้งอายุยงัคงให้การช่วยเหลือ ซ่ึงอาจเป็นผลดีทางดา้นจิตใจไม่เหงาและรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า แต่
ขณะเดียวกนัพอ่แม่อาจจะรู้สึกเหน่ือยหนกัต่อภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไม่ส้ินสุด 
 8. ครอบครัวระยะวยัชรา (Aging families) เป็นระยะสุดทา้ยของพฒันาการครอบครัว 
เป็นช่วงท่ีสามีภรรยาเขา้สู่วยัชรา เม่ือมีปัญหาสุขภาพภาวะท่ีตอ้งการคนดูแลยอ่มมีมากข้ึน 
ทฤษฎรีะบบนิเวศวทิยา (Ecological Theory) 
  Bronfenbrener cited by Sigelman & Shaffer (1995) บรอนเฟนเบนเนอร์  ไดใ้ห้ค  านิยาม
ของส่ิงแวดลอ้มและอธิบายไวด้งัน้ี ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ท่ีไดรั้บผล
จากการกระท าและพฒันาการของมนุษย ์
 1. อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มจะมีความสัมพนัธ์ต่อ
กนัเรียกวา่ Ecological Approach ซ่ึงความสัมพนัธ์เหล่าน้ีจะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ดงัน้ี 
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  1.1 ระบบจุลภาค ส่ิงแวดลอ้มระดบัจุลภาคเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ดกบัตวัเรา หน่วย
แรกท่ีสุด คือ ครอบครัว  ท่ีจะใหป้ระสบการณ์โดยตรงกบัสมาชิกในครอบครัว 
  1.2 ระบบปฏิสัมพนัธ์ เป็นการเช่ือมโยงระบบจุลภาคต่าง ๆ ให้สัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อ
กนั เช่น ครอบครัวและโรงเรียน เด็กท่ีมีปัญหาจากท่ีบา้นก็ยอ่มสร้างปัญหาท่ีโรงเรียน  
  1.3 ระบบภายนอก เป็นสภาพทางสังคมท่ีคนเราไม่ไดรั้บประสบการณ์โดยตรง แต่
สภาพทางสังคมมีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรือพฒันาการของบุคคล 
  1.4 ระบบมหภาค คือ ระบบใหญ่ท่ีสุดของสังคม ซ่ึงรวมทุกระบบให้เก่ียวเน่ืองกนั
เป็นวฒันธรรมใหญ่และวฒันธรรมย่อยของสังคม ใช้เป็นแนวการปฏิบติัเพื่อให้บุคคลของสังคม
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั และสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง 
  1.5 ระบบเหตุการณ์แวดลอ้ม เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนไป
ของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงชีวิตของบุคคล รวมถึงเร่ืองราวของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
ประวติัของบุคคลผูน้ั้นดว้ย มนุษยท่ี์มีการพฒันาหรือเติบโตมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัย่อมมี
พฤติกรรมและลกัษณะนิสัยท่ีแสดงออกมาแตกต่างกนัไปดว้ย 
 2. กระบวนการสังคมประกิต  (Socialization) เป็นกระบวนการท่ีสถาบนัต่าง ๆ ในสังคม
ไดก้ล่อมเกลา ขดัเกลา อบรมหรือใหก้ารเรียนรู้แก่สมาชิกในสังคมเพื่อใหรู้้วา่ส่ิงใดควรท าส่ิงใดเป็น
ขอ้หา้ม ท าใหเ้กิดระเบียบและวฒันธรรมของกลุ่มท่ีทุกคนตอ้งค านึงถึงละปฏิบติั 
 3. อิทธิพลของกลุ่ม เป็นการรวมตัวกันของบุคคลเพื่อท ากิจกรรมร่วมกันโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  กลุ่มทุกกลุ่มยอ่มมีคุณลกัษณะเฉพาะเอกลกัษณ์ของตนเอง  

วธิีด าเนินการวจิัย 
รูปแบบการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง การศึกษาความรุนแรงต่อผูสู้งอายุในจงัหวดัระยอง เป็นการศึกษาวิจยั   
เชิงคุณภาพ (qualitative research) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study approach) โดยศึกษา
เร่ืองราวผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นจงัหวดัระยอง และมีประสบการณ์ถูกกระท ารุนแรง เพื่อคน้หาสาเหตุ
ของการเกิดการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ โดยลงภาคสนามศึกษาขอ้มูลจริงจากการสัมภาษณ์
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เชิงลึก (in-depth interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured) การบนัทึกเทป
สนทนาและการจดภาคสนามในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จ  านวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  กลุ่มผูสู้งอายุ จ  านวน 20 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ (1) 
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีสัญชาติไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง (2) ผูสู้งอายุท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงเพียงคร้ังเดียวหรือถูกกระท าความรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะความรุนแรง 5 ประเภทคือ 
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย ความรุนแรงทางดา้นจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การละเมิดสิทธิ
ผูสู้งอาย ุและการละเลย ทอดทิ้งผูสู้งอายุ และ (3) ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัระยองตั้งแต่ 1 ปีข้ึน
ไป โดยมีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์ของจงัหวดัระยอง  
 2.  ผูน้  าชุมชน ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 5 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ใน
การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ  (1) ผูน้  าชุมชน ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเคยปฏิบติั
หน้าท่ีในการช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีถูกกระท าความรุนแรง (2) ผูน้ าชุมชน ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีด ารงต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นชุมชนไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 3. เจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั คือ (1) เจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลผูสู้งอายุท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงและมีประสบการณ์ในการท างานเพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีถูกกระท าความรุนแรง (2) 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ผลการวจิัย 
สาเหตุการกระท าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาความรุนแรงต่อผูสู้งอายใุนจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่สาเหตุ
การกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายใุนจงัหวดัระยอง สามารถแบ่งได ้3 สาเหตุ ดงัน้ี 
 1. สาเหตุจากพฤติกรรมของผูดู้แลท่ีปฏิบติัต่อผูสู้งอายุ โดยแยกประเภทของพฤติกรรม
ได ้3 ประเด็น คือ ผูดู้แลไม่สนใจความรู้สึกของผูสู้งอายุ ผูดู้แลไม่เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูสู้งอาย ุ
และผูดู้แลติดยาเสพติด 
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 2. สาเหตุจากความสัมพนัธ์ของครอบครัวผูดู้แลท่ีมีต่อผูสู้งอายุ หากในอดีตสัมพนัธภาพ
ของครอบครัวเป็นไปในทางลบ เม่ือสมาชิกเข้าสู่วยัการสร้างครอบครัวของตนเอง ผูสู้งอายุจึง
กลายเป็นส่วนเกินของครอบครัวท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ หรือถูกทอดทิ้งไวเ้พียงล าพงั 
 3. สาเหตุจากผูดู้แลสร้างภาระให้กบัผูสู้งอายุ ภาระท่ีผูสู้งอายุตอ้งช่วยผูดู้แลอาจเป็นไป
ในรูปแบบของการช่วยเหลือชดใช้หน้ีสิน รับผิดชอบกิจธุระต่างๆของผูดู้แล หรือการท่ีผูดู้แลไม่
ท างาน ผูสู้งอายจึุงเป็นผูท่ี้ตอ้งหารายไดเ้พื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในบา้น 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการกระท าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ความรู้สึก 
และสภาพความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุ ผลกระทบด้านร่างกายท่ีรุนแรงท่ีสุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซ่ึง
ผลการวจิยัสามารถสรุปประเด็นดา้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของผูสู้งอายไุด ้3 ดา้น คือ  
 1. ผลกระทบดา้นความรู้สึกของผูสู้งอายุ ซ่ึงความรู้สึกของผูสู้งอายุท่ีเกิดข้ึนยอ่มเป็นไป
ในทางดา้นลบ โดยแบ่งความรู้สึกของผูสู้งอายุเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ความผิดหวงั ความเหงา และ
ความอดทนรอคอยอยา่งมีความหวงั ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีส่งผลให้ผูสู้งอายุมีแต่ความทุกขใ์จ ความ
คาดหวงัของผูสู้งอายุยงัคงมีความหวงัท่ีจะไดรั้บการดูแลจากลูกหลาน การกลบัมาอยูด่ว้ยกนั การ
กลบัตวักลบัใจเป็นคนดี ส่ิงเหล่าน้ีท าใหผู้สู้งอายยุงัคงรอคอยอยา่งมีความหวงัในช่วงชีวติท่ีเหลือยู ่
 2. ผลกระทบด้านการดูแลผูสู้งอายุ  บ่งบอกลกัษณะความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุ โดย
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุอยูก่บัครอบครัวแต่ไม่ไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม ผูสู้งอายุดูแล
กนัเอง และผูสู้งอายุอยูเ่พียงล าพงั โครงสร้างและสัมพนัธภาพของครอบครัวไทยเปล่ียนแปลงไป
ผูสู้งอายุอยูเ่ป็นโสดหรือแต่งงานแต่ไม่มีบุตรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูสู้งอายุท่ีตอ้ง
อยูอ่ยา่งโดดเด่ียว หรืออยูดู่แลกนัระหวา่งผูสู้งอายุดว้ยกนั รวมทั้งความอ่อนแอของสัมพนัธภาพใน
ครอบครัวท่ีส่งผลต่อผูสู้งอายท่ีุไม่ไดรั้บการใส่ใจดูแลไม่เห็นความส าคญัของผูสู้งอาย ุ 
 3. ผลกระทบดา้นทศันคติของผูสู้งอายตุ่อการรับมือกบัปัญหา ซ่ึงผูสู้งอายุในแต่ละรายจะ
มีความคิดและการรับมือกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนั จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ผลกระทบต่อความคิด
ของผูสู้งอาย ุสามารถแบ่งได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุมีความรู้สึกส้ินหวงัและยอมรับปัญหา และ
ผูสู้งอายุอยากตายเพื่อยุติปัญหา ทศันคติของผูสู้งอายุข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา 
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ความเขม้แข็งของจิตใจ และกระบวนการจดัการกบัปัญหาของตนเองท่ีจะส่งผลให้ผูสู้งอายุรับมือ
กบัปัญหาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง 
 1.แนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ส าหรับการปฏิบติังานของ
หน่วยงานภาครัฐเจา้หนา้ท่ีรัฐ ควรมีความชดัเจนในการปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย ซ่ึงก าหนดเป็น
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีทุกฝ่ายตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม 
 2. มาตรการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน การร่วมมือกนัท างานจากทุกฝ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุถูกกระท าความ  โดยถือเป็นหนา้ท่ีบทบาทของคนไทยท่ีตอ้งปฏิบติั  รวมทั้งการ
ยกยอ่ง เชิดชู ใหร้างวลั ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
 3. การป้องกนั เฝ้าระวงั และเยยีวยาเพื่อแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ โดยเร่ิมจาก
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตามแผนปฏิบติัและตอ้งมีกฎหมาย ระเบียบท่ีรองรับ 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพบสาเหตุและผลกระทบจากการถูกกระท าความ
รุนแรงของผูสู้งอาย ุโดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงจะน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
สาเหตุของการกระท าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 
 1. สาเหตุจากพฤติกรรมของผูดู้แลท่ีปฏิบติัต่อผูสู้งอายุ มีองค์ประกอบทั้งทางด้าน
พฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีหล่อหลอมบุคคลให้กระท าในส่ิงต่าง ๆ โดยพฤติกรรมของผูดู้แลท่ี
ปฏิบติัต่อผูสู้งอายสุามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูดู้แลไม่สนใจความรู้สึกของผูสู้งอาย ุผลการศึกษาคร้ังน้ีท าใหท้ราบวา่สาเหตุการ
กระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายนุั้น มีผลตามทฤษฎีระบบนิเวศวทิยาในระบบจุลภาค ซ่ึงเป็นระบบท่ี
เล็กและมีอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้ชิดกบัตวัเรามากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงแวดล้อมหน่วยแรกสุดคือ
ครอบครัว พฤติกรรมของสมาชิกเกิดจากการเรียนรู้จากครอบครัว และเม่ือเติบโตข้ึนการได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มจะส่งผลให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป (Bronfenbrener 
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cited by Sigelman & Shaffer,1995) ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัของสกรรจ ์สุขเอ่ียม (2551) พบวา่ ลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีผูดู้แลกระท าต่อผูสู้งอายใุนระดบัท่ีรุนแรงมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะดา้นอารมณ์และจิตใจ ซ่ึง
จะเป็นลกัษณะการเฉยเมยไม่สนใจผูสู้งอายุ หรือแสดงท่าทางเบ่ือหน่ายผูสู้งอายุ ส าหรับผลการ
ศึกษาวิจยัของผูว้ิจยัพบวา่ ผูดู้แลท่ีไม่สนใจต่อความรู้สึกของผูสู้งอายุมกัถูกการเล้ียงดูแบบตามใจ 
และผูสู้งอายเุองก็ไม่อยากบงัคบัจึงเป็นการอยูร่่วมกนัในลกัษณะท่ีผูดู้แลอยากท าส่ิงใดก็ท าแต่ถา้ไม่
อยากท าส่ิงใดก็จะไม่ท าและไม่มีผูใ้ดท่ีจะมาบงัคบัได ้
  1.2 ผูดู้แลไม่เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูสู้งอายุ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูดู้แลไม่
เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูสู้งอายุ และมีพฤติกรรมท่ีโตเ้ถียงผูสู้งอายุ ปัจจุบนัคนรุ่นหลงัมีความเป็น
ตวัตนของตนเองมากข้ึน และมีความรู้สึกต่อค าสอนของผูสู้งอายุวา่เป็นเร่ืองลา้หลงั การโตแ้ยง้ต่อ
ผูสู้งอายสุามารถเกิดข้ึนไดท้นัทีถา้ค าสอนนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึกของผูดู้แล   
  1.3 ผูดู้แลติดยาเสพติด ลกัษณะและสัมพนัธภาพของครอบครัวจะส่งผลต่อการเติบโต
ของเด็ก ลกัษณะของครอบครัวในรูปแบบท่ีมีผู ้ปกครองเล้ียงดูเพียงคนเดียว การเล้ียงดูท่ีมีญาติ
ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้ดูแล ลกัษณะบริบทของครอบครัวและการเล้ียงดูในรูปแบบเหล่าน้ีมกัจะส่งผลท าให้
เยาวชนท่ีจะเติบโตมีโอกาสท่ีจะติดยาเสพติดค่อนขา้งสูง รวมทั้งการเลือกคบเพื่อนหรืออยู่ใกลชิ้ด
กบักลุ่มเพื่อนท่ีเสพยาบา้ จึงเป็นเหตุผลบางส่วนของผูท่ี้เลือกเสพยาบา้ (เฉลิมศรี ราชนาจนัทร์และ
ศรีวรรณ มีคุณ, 2553) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของจิริทธ์ิพล ภูวไชยจีรภทัร (2561) 
พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดส่วนมากมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก หรือเด็กและเยาวชนท่ีมา
จากครอบครัวท่ีสมบูรณ์แต่ถา้หากไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนท าให้มีภูมิตา้นทานทางสังคมต ่า 
ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูดู้แลท่ีติดยาเสพติดมกัอาศยัอยูก่บัครอบครัวแตกแยก หรือมีเพียง
ญาติผูใ้หญ่ท่ีคอยดูแล ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีไม่สามารถตกัเตือนหรืออบรมสั่งสอนผูดู้แลท่ีติดยาเสพติด
ให้เช่ือฟังได้ เน่ืองจากกลวัว่าจะถูกท าร้าย หรือไม่อยากท่ีจะมีปากเสียงทะเลาะกบัผูดู้แล ดงันั้น
ผูสู้งอายจึุงเลือกใชว้ธีิท่ีจะไม่พดูหรือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ 
 2. สาเหตุจากความสัมพนัธ์ของครอบครัวผูดู้แลท่ีมีต่อผูสู้งอายุ การเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างครอบครัวย่อมมีผลกระทบต่อบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบ
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงตามทฤษฎีพฒันาการครอบครัวนั้น ครอบครัวระยะวยักลางคน (families of middle 
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years) เป็นช่วงท่ีบุตรแยกไปหมดแลว้ “รังร้าง” การแยกตวัออกไปของบุตรเพื่อสร้างครอบครัว 
ผูสู้งอายท่ีุกา้วผา่นตามทฤษฎีพฒันาการครอบครัวมาอยา่งสมบูรณ์จะท าให้มีความพร้อมและเขา้ใจ
กบัชีวิต แต่ถ้าหากผูสู้งอายุท่ีก้าวข้ามพฒันาการของครอบครัวอย่างไม่มีความพร้อมใด ๆ การ
กระท าหรือพฤติกรรมของคนในครอบครัวย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของผูสู้งอายุในดา้นลบ (สุริยา 
ฟองเกิดและคณะ, 2559)  
 ประกอบกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหวา่งผูดู้แลกบัผูสู้งอายุ (Interpersonal) ท่ีผา่นมา
เป็นภาวะของทศันคติ สัมพนัธภาพ  รวมทั้งภาวะความเครียดท่ีถูกสะสมไวต้ลอดถา้หากไม่ไดรั้บ
การแบ่งเบา ภาวะทางอารมณ์ท่ีมีความรุนแรงอาจเกิดข้ึนต่อผูสู้งอายุได ้(ฉัตรกมล ประจวบลาภ, 
2557) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่า เม่ือบุตรมีการสร้างครอบครัวข้ึนมาใหม่ หนา้ท่ีของบุตรยอ่มเพิ่ม
มากข้ึน ถา้หากความสัมพนัธ์ท่ีผ่านมาไม่เป็นไปดว้ยดี การทอดทิ้งหรือการไม่สนใจผูสู้งอายุย่อม
เกิดข้ึน ซ่ึงบางครอบครัวผูสู้งอายุต้องอยู่เพียงล าพงัเพราะว่าครอบครัวท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ของ
ลูกหลานไม่ยอมรับและไม่ยอมอยูร่่วมกบัผูสู้งอายุหรือบางครอบครัวยงัคงอยู่ดว้ยกนัแต่ผูสู้งอายุก็
ไม่ไดรั้บการใส่ใจดูแล 
 3. สาเหตุจากผูดู้แลสร้างภาระให้กบัผูสู้งอายุ เม่ือยุคสมยัมีการเปล่ียนแปลงไปการรับ
วฒันธรรมใหม่ ๆ เขา้มา การดูแลหรือปฏิบติัต่อผูสู้งอายุไม่เหมือนแต่ก่อน ผูสู้งอายุถูกปล่อยให้อยู่
ตามล าพงัไม่ไดรั้บความสนใจดูแลเท่าท่ีควร และยงัตอ้งรับภาระเล้ียงดูหลาน เน่ืองจากพ่อแม่ไป
ประกอบอาชีพต่างถ่ิน ท าให้ผูสู้งอายุท่ีอยูใ่นวยัท่ีควรจะไดพ้กัผอ่นกลบัตอ้งมารับผิดชอบดูแลเด็ก
เล็กท่ียงัช่วยตนเองไม่ได ้(ดุษณี ด ามีและคณะ, 2552)   
 การท าหนา้ท่ีของผูสู้งอายจึุงมีหนา้ท่ีในหลายรูปแบบทั้งท าหนา้ท่ีหลกัในการดูแลสมาชิก
ในครอบครัว ท าความสะอาดบา้นเรือนและจดัการขา้วของเคร่ืองใชภ้ายในบา้นทั้งหมด ผูสู้งอายุยงั
มีหน้าท่ีในการอบรมเล้ียงดูหลานแทนบิดามารดา และผูสู้งอายุท่ีเล้ียงดูหลานเพียงล าพงัจะมี
คุณภาพชีวติท่ีไม่ค่อยดี (พชัรี คมจกัรพนัธ์ุและวรรณี จนัทร์สวา่ง, 2558) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบวา่ 
ผูดู้แลยงัคงสร้างภาระใหก้บัผูสู้งอาย ุเช่น หน้ีสินของผูดู้แล การให้ผูสู้งอายุช่วยเล้ียงดูบุตร หรือการ
ให้ผูสู้งอายุรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบา้น โดยท่ีผูดู้แลไม่ท างาน หรือบางรายท างานแต่ใช้จ่ายเพียง
ตนเอง ไม่ไดช่้วยเหลือผูสู้งอายแุต่อยา่งใด  
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ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการกระท าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 
 1. ผลกระทบดา้นความรู้สึกของผูสู้งอายุ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
  1.1 ความผิดหวงั เป็นความรู้สึกของผูสู้งอายุท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในทางลบ ซ่ึงงานวิจยั
ของ กิตติพรรณ ศิริทรัพย ์(2553) ไดก้ล่าวไวใ้นประเด็นท่ีวา่ เม่ือถูกกระท ารุนแรง ผูสู้งอายุจะเกิด
รู้สึกแยต่่อตนเอง ไม่มีความหวงัในชีวติ คร ่ าครวญอดีตและรอคอยอนาคต ความรู้สึกนอ้ยใจในชีวิต 
ความรู้สึกอา้งวา้งไม่เหลือใคร เกิดความทุกขท์างจิตใจ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ผูสู้งอายุ
ตั้งความหวงัไวก้บัลูกหลานเพื่อให้ช่วยดูแลผูสู้งอายุ โดยการยกท่ีดินให้กบัผูดู้แล การรับเป็นบุตร
บุญธรรม เล้ียงดูส่งเสียเล่าเรียนให้มีการศึกษา แต่ทั้งหมดน้ีไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้ผูดู้แลท า
หนา้ท่ีตามความคาดหวงัของผูสู้งอาย ุ 
  1.2 ความเหงา เม่ือผูสู้งอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงล าพงั ความอ้างวา้ง หวา้เหว ่
ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงเป็นความเหงาท่ีเกิดข้ึนกับผูสู้งอายุ ซ่ึงงานวิจยัของกาญจนา พิบูลย ์
(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความซึมเศร้าของผูสู้งอายุ พบวา่ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุท  าใจ
ยอมรับเม่ือเกิดความรู้สึกเหงา หงุดหงิด โกรธหรือเสียใจ รวมทั้งยอมรับกบับทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีลดลง ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ ผูสู้งอายุพยายามหาส่ิงทดแทนความเหงาโดยการ
เล้ียงสัตว ์ฟังเพลง หรือหากิจกรรมท า เพื่อเป็นการคลายความเหงาจากการท่ีตอ้งอยูเ่พียงล าพงั และ
ผูสู้งอายพุยายามท าใจและบอกกบัตวัเองวา่ไม่เหงา 
  1.3 ความอดทนรอคอยอย่างมีความหวงั ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ผูสู้งอายุท่ี
ถูกกระท าความรุนแรงยงัคงรอวนักลบัมาอยูด่ว้ยกนักบัลูกหลาน และมีความหวงัในการอดทนรอ
คอยและหวงัว่าลูกหลานจะกลับตวัเป็นคดี ผูสู้งอายุยงัคงมีความหวงักับการเปล่ียนแปลงของ
ลูกหลานไปในทางท่ีดีข้ึน แต่เม่ือวนัเลาผา่นไปทุกอย่างยงัคงด าเนินไปแบบเดิม ๆ ผูสู้งอายุจึงมอง
วา่เป็นเร่ืองของเวรกรรมท่ียอมรับกบัชะตากรรมท่ีเกิดข้ึน 
 2. ผลกระทบด้านการดูแลผูสู้งอายุ  ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ
ครอบครัวเป็นรูปแบบครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ซ่ึงรูปแบบการดูแลอาจเปล่ียนแปลงไปโดยการจา้ง
ภาคเอกชนมาท าหนา้ท่ีดูแลแทนเครือญาติท าให้ความสัมพนัธ์ของครอบครัวเป็นไปในรูปแบบของ
ความห่างเหิน ผูสู้งอายุถูกมองว่าเป็นภาระของลูกหลานจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเด่ียว ซ่ึง
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งานวิจยัของ สกรรจ์ สุขเอ่ียม (2551) ไดก้ล่าวในประเด็นท่ีวา่ ระดบัภาวะการทารุณกรรมผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมจะพบวา่ผูสู้งอายุในจงัหวดัพิจิตรถูกกระท าทารุณในระดบัไม่รุนแรง โดยส่วนใหญ่ถูก
ทารุณดา้นการไม่สนใจหรือทอดทิ้งจากการดูแลมากท่ีสุด และงานวิจยัของ สุธิดา โนรี (2553)  ได้
กล่าวในประเด็นท่ีว่า ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวข้องกับโครงสร้างอ านาจทางสังคมระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูสู้งอายุดว้ยกนั ครอบครัว และคนในชุมชน เช่ือมโยงไปสู่ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างระหว่างผูสู้งอายุและผูดู้แล ซ่ึงผลกระทบด้านการดูแลผูสู้งอายุสามารถแบ่งเป็น 3 
รูปแบบ ดงัน้ี 
  2.1 ผูสู้งอายุอาศยัอยูก่บัครอบครัวแต่ไม่ไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม ผูสู้งอายุกลุ่มน้ีจะ
พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว ญาติพี่น้อง แต่ไม่ไดรั้บการดูแลหรือการใส่ใจ ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า
ผูสู้งอายุท่ีอยูก่บัครอบครัวลกัษณะน้ีตอ้งยอมรับการตดัสินใจและเช่ือฟังผูดู้แล ผูสู้งอายุบางรายถูก
กีดกันไม่ให้เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลตามความต้องการของ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่กับครอบครัวเช่นน้ีจะไม่กล้าให้ขอ้มูลตามความรู้สึกของตนเอง 
มกัจะพยายามปกปิดและปกป้องพฤติกรรมของลูกหลานท่ีท าไม่ดีต่อตน เน่ืองจากผูสู้งอายุกลวัจะ
ถูกผูดู้แลต าหนิหรือไม่เล้ียงดูอีกต่อไป 
  2.2 ผูสู้งอายดูุแลกนัเอง ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีส่วนมากจะเป็นสามี ภรรยา หรือผูสู้งอายุท่ีเป็น
ลกัษณะของพี่นอ้งท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั ผลการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ส าหรับผูสู้งอายุท่ีดูแลกนัเองจะมี
ความกงัวลเป็นห่วงถา้หากอีกฝ่ายเป็นอะไรข้ึนมาตนเองจะช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร เน่ืองจากร่างกายท่ี
ทรุดโทรมไม่แขง็แรงเหมือนก่อน 
  2.3 ผูสู้งอายุอยู่เพียงล าพงั ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าส าหรับผูสู้งอายุท่ีอยู่เพียงล าพงั 
โดยส่วนมากเป็นผูสู้งอายุท่ีลูกหลานแยกบา้นออกไปและไม่สนใจความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุวา่จะ
ด าเนินชีวิตเช่นไร ทอดทิ้งให้ผูสู้งอายุอยู่อย่างโดดเด่ียว ลูกหลานบางคนจะเช่ือในความคิดค าพูด
ของภรรยาหรือสามีท่ีไม่ให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุ ถึงแมว้่าผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่เพียงล าพงัจะไม่มี
ลูกหลานท่ีสนใจหรือมาดูแล แต่ผูสู้งอายุเหล่าน้ียงัคงพยายามท่ีจะช่วยเหลือตนเองและท างานเล้ียง
ชีพดูแลตนเองต่อไป 
 3. ผลกระทบดา้นทศันคติของผูสู้งอายตุ่อการรับมือกบัปัญหา ผูสู้งอายท่ีุถูกกระท าความ 
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รุนแรงต่างมีกระบวนการวธีิของตนเพื่อน ามาแกไ้ขกบัปัญหา ซ่ึง ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่ง
ลกัษณะดา้นทศันคติของผูสู้งอายตุ่อการรับมือกบัปัญหาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  3.1 ผูสู้งอายมีุความรู้สึกส้ินหวงัและยอมรับปัญหา  ผูสู้งอายุจะมีความรู้สึกส้ินหวงัไม่
สามารถหาวิธีหรือทางออกให้กบัปัญหาของตนเองได ้จึงกลายเป็นการยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนและ
อดทนใหผ้า่นไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิติพรรณ ศิริทรัพย ์(2553) ไดก้ล่าวในประเด็นท่ีวา่ 
ประสบการณ์ถูกกระท ารุนแรง จะเกิดความรู้สึกในทางลบต่อตนเอง มีวิธีการเผชิญปัญหา คือ การ
จดัการภายใน คือ ยอมรับความเป็นจริง คิดว่าเป็นเวรกรรม อโหสิ ไม่จองเวร คิดปลง และปล่อย
เร่ืองราวเลวร้ายในอดีตใหผ้า่นไป 
  3.2 ผูสู้งอายุอยากตายเพื่อยุติปัญหา  ส าหรับทศันคติของผูสู้งอายุต่อการรับมือกบั
ปัญหาท่ีรุนแรงท่ีสุดคือผูสู้งอายอุยากตายเพื่อยติุปัญหา ผูสู้งอายท่ีุมีแนวคิดลกัษณะน้ีจะเป็นผูสู้งอายุ
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงกบัตนเองในลกัษณะท่ีรวดเร็วจึงไม่สามารถท่ีจะยอมรับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบั
ตนเองได้ และถ้าครอบครัวไม่มีความเข้าใจมกัจะต าหนิผูสู้งอายุและเล้ียงดูผูสู้งอายุอย่างไม่
เหมาะสมท าให้ผูสู้งอายุเกิดความนอ้ยใจ คิดมาก จนกลายเป็นความคิดของผูสู้งอายุท่ีอยากจะเลือก
วธีิเพื่อยติุเร่ืองราวปัญหาของตนเองดว้ยการฆ่าตวัตาย 
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ การด าเนินการตามแนวทาง
ด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามนโยบาย เช่น การคุ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จะพบ
ถึงความยุง่ยากของนโยบายเน่ืองจากความซบัซ้อนของปัญหาและการเก่ียวพนักบัปัญหาอ่ืนท่ีเป็น
ลูกโซ่ การปฏิบติังานเป็นไปไดย้าก (อภิรดี มีสัตย,์ 2553) รวมทั้งการท างานในภาครัฐมีการมีการ
ท างานแยกเป็นส่วน ๆ และมีความซ ้ าซอ้น ขาดการบูรณาการในการท างานร่วมกนั (กุลิศรา ป่ินทอง
และคณะ, 2561)  ปัจจุบนัยงัมีช่องวา่งของกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการคุม้ครองผูสู้งอายุ และควร
มีการพฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนแก่ผูสู้งอายท่ีุถูกทารุณกรรมหรือ
การท านิติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ (ณรงค ์ใจหาญ, 2554) 
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 2. มาตรการเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน การท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุก่อให้เกิดผลเสียในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ(ดวงใจ เชยชมและพรชยั เล่ือนฉว,ี 2560) การเสียสละ
ของประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบของจิตอาสา อาสาสมคัร หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริม
ถึงคุณค่าของบุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งการสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การอบรม การยกยอ่งเชิดชู 
ยงัคงเป็นแรงจูงใจใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัหน่วยงาน (ปิยากร หวงัมหาพร, 2560) 
 3. การป้องกัน เฝ้าระวงั และเยียวยาเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ การ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาผูสู้งอายุท่ีถูกกระท าความรุนแรงควรมีการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุไป
ดว้ย ซ่ึงในดา้นเศรษฐกิจยงัพบว่าผูสู้งอายุไม่มีรายไดท่ี้แน่นอนมีหน้ีสินผูกพนักบัครอบครัว ทั้งน้ี
สังคมไทยยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุเป็นการเฉพาะ 
(ดวงใจ เชยชมและพรชยั เล่ือนฉว,ี 2560)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิง
นโยบายท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. การบูรณาการในการท างานดา้นผูสู้งอายท่ีุถูกกระท าความรุนแรงตอ้งท าให้ครอบคลุม
ทั้งภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน และครอบครัว โดยมีทั้งกฎหมาย บทลงโทษ ระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ี
รวดเร็วเขา้ถึงต่อการช่วยเหลือ รวมทั้งอตัราค่าตอบแทนในการท างานของอาสาสมคัร เพื่อรองรับ
การท างานใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัและมีหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน 
 2. การจดัตั้งศูนยผ์ูสู้งอายุในระดบัพื้นท่ีท่ีครอบคลุมกับปัญหาด้านผูสู้งอายุ มีการจดั
กิจกรรมส าหรับผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการดูแลผูสู้งอายตุอ้งเป็นหนา้ท่ีหลกัของญาติพี่นอ้ง และมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นตวักลางเสริมความสัมพนัธ์ใหไ้ดท้  าร่วมกนั 
 3. การเตรียมความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่การวางแผนชีวิตเพื่อวยัผูสู้งอายุ การเตรียม
บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรองรับกบัการเพิ่มจ านวนของผูสู้งอายุ และความจริงของ
สังคมไทยกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน 
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 4. การสร้างความเขา้ใจในชุมชนให้ทราบถึงกระบวนการช่วยเหลือผูสู้งอายุถูกกระท า
ความรุนแรง การแจง้เหตุ การขอความช่วยเหลือ การขอค าแนะน า บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู ้
ใหบ้ริการ และถา้หากเกิดความรุนแรงองคก์รดา้นใดมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
 5. กระบวนการขบัเคล่ือนเพื่อลดความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 
สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้ช่องทางในด้านต่างๆ เน้นให้ทุกคนเห็นความส าคัญโดยมี
หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนในกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยในคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาในมุมมองของผูดู้แลและผูสู้งอายุไปพร้อมกนั เพื่อให้ทราบขอ้มูล
ของทั้งสองฝ่าย จะท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง พร้อมทั้งการช่วยเหลือหรือแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างครอบคลุม อีกทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีไดย้่อมมาจากความตอ้งการของทั้ง
สองฝ่ายท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 2. ควรท าการศึกษาการเตรียมความพร้อมการวางแผนชีวิตของผูสู้งอายุในอนาคตและ
การสร้างความเขา้ใจใหก้บัครอบครัว ชุมชน เพื่อรองรับการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุละการอยูร่่วมกนั  
 3. ควรท าการศึกษาในการเขา้ถึงช่องทางและกระบวนการให้ความช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ี
ถูกกระท าความรุนแรงของทุกภาคฝ่าย เพื่อให้เกิดการร่วมมือและเป็นภารกิจหน้าท่ีส าคญัในการ
ช่วยกนัแกปั้ญหาความรุนแรงต่อผูสู้งอาย ุ
 
 

รายการอ้างองิ 
 

กุลิศรา ป่ินทองและคณะ. (2561). การพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จังหวดัสิงห์บุรี. วารสารวิชาการ
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี,10(2), 113-120. 
ขนิษฐา กิจเจาและคณะ. (2558). รายงานวิจัยการจัดสวสัดิการท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายใุนแต่ละ
 ช่วงวยั. สงขลา:ไอคิว มีเดีย. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

34 
 
 
 

จิริทธ์ิพล ภูวไชยจีรภทัร. (2561). ปัจจัยกดดันและปัจจัยการควบคุมตนเองกบัการกระท าความผดิ
 ของเด็กและเยาวชน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(2), 441-445. 
ฉตัรกมล ประจวบลาภ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ต่างเกือ้กูลระหว่างผู้สูงอายแุละ
 ญาติผู้ดูแลความสามารถในการท านายการดูแล กับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 โรคพาร์กินสัน. วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผูสู้งอาย)ุ, บณัฑิต
 วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัมหิดล. 
ชมพนุูท พรหมภกัด์ิ. (2556). การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. บทความวิชาการ ส านัก
 วิชาการ ส านักงานเลขาธิการวฒิุสภา, 3(16), 1-6. 
ณรงค ์ใจหาญ. (2554). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสารเพ่ือสังเคราะห์กรอบ
 แนวคิด (conceptual framework) และผงัพิสัยการวิจัย (research mapping) ด้าน
 กฎหมายส าหรับผู้สูงอายุ”. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ดวงใจ เชยชมและพรชยั เล่ือนฉว.ี (2560). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ
 ของผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารการเมืองการปกครอง, 7(1), 220-224. 
ดุษณี ด ามีและคณะ. (2552). ทบทวนปัญหาของครอบครัวไทย. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 
 7(1), 121-126. 
ปิยากร หวงัมหาพร. (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของ 
 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้่าน. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 10(1), 54-56. 
พชัรี คมจกัรพนัธ์ุและวรรณี จนัทร์สวา่ง. (2558). ประสบการณ์การอยู่อาศัยในครัวเรือนข้ามรุ่นของ 
 ผู้สูงอายุไทยในภาคใต้. บทความวิจัย ว.พยาบาลสงขลานครินทร์,35(3), 48-51. 
พรพิมล นวนกุล. (2549). บทบาทของผู้น าชุมชนในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายใุน
 ครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์สังคม
 สงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย. (2560). สถานการณ์ผู้สูงอายไุทย พ.ศ.2559. 
 นครปฐม: บริษทั พร้ินเทอร่ี จ  ากดั 999. 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

35 
 
 
 

ศูนยว์ชิาการส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2553). เหลียวหลัง แลหน้า  
 มองอนาคต สังคมผู้สูงวยั. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10  พฤศจิกายน 2561, จาก 
 http://resource.thaihealth.or.th/hilight/12362 
สุริยา ฟองเกิดและคณะ. (2559). บทบาทพยาบาลกบัการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวบนพืน้ฐาน
 ทฤษฎพีฒันาการครอบครัว. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
 20(39), 139-140. 
ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง. (2560). รายงานสถานการณ์ทาง
 สังคมจังหวดัระยอง ปี 2560. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10  พฤศจิกายน 2561, จาก  
 http://www.rayong.m-society.go.th/?page_id=9992 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2557).  รายงานการส ารวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2557. 
 กรุงเทพฯ: บริษทั เทก้ซ์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชชัน่ จ  ากดั. 
อุดมพร ชั้นไพบูลย.์ (2549). สังคมวิทยาเก่ียวกับการสูงวยั. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั
 รามค าแหง. 
อภิรดี มีสัตย.์ (2553). การน านโยบายคุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวตาม
 พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไปปฏิบัติ : 
 กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว กรมพัฒนา
 สังคมและสวสัดิการ. ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, คณะรัฐศาสตร์, 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.   
เฉลิมศรี ราชนาจนัทร์ และศรีวรรณ มีคุณ. (2553). ปรากฏการณ์ชีวติของเยาวชนผู้เสพยาบ้า. 
 วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 6(1), 81-94. 
Bronfennrener (cite bySigelmanand Shaffer). (1995).  Do we have our investment in  children’s  
 services the wrong way pround? Great Kids. Bettter, Citicents.Belief, attitude, intention 

and behavior: An Introduction to  theory and research. Don Mills; OntarioLAddision-
Wesley Pub, Co. 

Duvall, E.M. (1977). Marriage and Family Relationships. 5th ed. Philadelphia: Lippincott. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

36 
 
 
 

ความหวาดกลวัอาชญากรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั 
ของรัฐแห่งหน่ึง 

Fear of Crime among Undergraduate Students in a Public University 
 

จิตรภาณุ สร้อยโสภาเจริญ (Jitpanu Soysopacharoen)1 

1นิสิตปริญญาโทหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานยติุธรรมและสังคม 
Graduate Student, Master of Political Science in Justice and Social Administration Program 

ไวพจน์ กุลาชยั (Waiphot Kulachai) 2 
ธีระ กุลสวสัด์ิ (Teera Kulsawat) 3 

2ผศ.พ.ต.ท.ดร., 3ผศ.ดร., คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
2Asst.Prof.Pol.Lt.Col.Dr., 3Asst.Prof.Dr., Faculty of Political Science and Law,  

Burapha University 
E-mail: benz_jitpanu@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหวาดกลวัอาชญากรรมของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง 
จ านวน 395 คน ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และอิทธิพล
จากส่ือมีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนตวัแปรท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ การรับรู้การตกเป็น
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Abstract 
 The purpose of this research were to (1) study fear of crime among undergraduate 
students and (2) examine factors affecting fear of crime among undergraduate students. The 
samples were 395 undergraduate students of a public university. The researcher employed 
questionnaire as a research tool. Descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis 
were used to analyze the collected data. The findings indicated that criminal victimization 
experience had a negative influence on the fear of crime. The study also found that media 
influence had a positive effect on the fear of crime. However, perception of others’ victimization, 
household environment, and police’ efficiency had no influence on the fear of crime of 
undergraduate students. 
 

Keywords: fear of crime, undergraduate students 
 

บทน า 
 ท่ามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองอย่าง
รวดเร็ว แม้ด้านหน่ึงจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขยายตวัของชุมชนเมือง แต่ในอีกดา้นหน่ึงจากการขยายตวัอย่าง
รวดเร็วในสภาพเช่นน้ี ท าใหมี้ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนตามมาอยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นปัญหาทางดา้น
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาทางสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงาน ปัญหาการคา้มนุษย ์และปัญหา
อาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมท่ีดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาส าคญัท่ีร้ายแรงและเป็น
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อนัตรายต่อสังคมส่วนร่วม อาจกล่าวไดว้า่ “อาชญากรรม” คือตวัการท าลายโครงสร้างในดา้นต่าง ๆ 
ของสังคม เป็นอุปสรรคและตวักีดกั้นท่ีท าให้ประเทศไม่เจริญกา้วหนา้ ท าลายความสงบและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ปัญหาอาชญากรรมจึงเป็นปัญหาส าคญัใหญ่ท่ีทุกหน่วยงานตอ้ง
ร่วมมือช่วยกนัแกไ้ข (ทพัภาค สินพลูผล, 2559) 
 จากผลกระทบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาท่ีส าคญั และจะตอ้ง
ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพราะหากปล่อยให้มีปัญหาอาชญากรรมเกิดข้ึน โดยไม่มีการป้องกัน
ปราบปรามอย่างจริงจังจะส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากน้ีสถิติคดีอาญาของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติประเภทความผิดคดีชีวิต ร่างกาย ทัว่ประเทศ ระหวา่งปี 2558 – 2560 รับ
แจง้จ านวน 16,965 20,737 และ 18,307 คดี ตามล าดบั และจบัได ้13,303 15,821 และ14,524 คดี 
จากการเปรียบเทียบ พบว่า สถิติการรับแจง้คดีอาญาประเภทความผิดคดีชีวิต ร่างกาย ปี 2558 – 
2559 เพิ่มข้ึน 3,772 คดี และปี 2559 - 2560 ลดลง 2,430 ส่วนประเภทความผิดคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพยท์ัว่ประเทศระหว่างปี 2558 – 2560 รับแจง้ 51,744 67,029 และ58,948 ตามล าดบั จบัได ้
31,034 37,579 และ36,271 คดี ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบพบว่า สถิติการรับแจ้งคดีอาญา
ประเภทความผดิคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ปี 2558 – 2559 เพิ่มข้ึน 15,285 และปี 2559 – 2560 ลดลง 
8,081 คดี ซ่ึงสถิติการเกิดอาชญากรรมท่ีลดลงหรือเพิ่มข้ึนดงักล่าว มิไดห้มายความวา่ประชาชนจะ
มีความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลงหรือสูงข้ึน เน่ืองจากความรู้สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับประสบการณ์ด้านอาชญากรรมของ
ตนเอง และส่วนท่ีส าคญัอีกส่วนมาจากการรับขอ้มูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
อาชญากรรมจากบุคคลอ่ืนหรือจากส่ือ และการท่ีจะทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความหวาดกลวัภยั
ของประชาชนนั้น จะต้องมีการจดัท าแบบส ารวจข้ึน เม่ือรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความหวาดกลัวภยั
อาชญากรรมของประชาชนแลว้ จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงการเปรียบเทียบในปัจจยัดา้น
ต่าง ๆ และสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
ตลอดจนสามารถน าผลจากการวดัความหวาดกลัวภยัอาชญากรรมน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ
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ป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมไดอี้กดว้ย (กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือ
ประสมเพื่อการบริการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง, 2560) 
 จังหวดัชลบุรี เป็นจังหวดัท่ีมีการกระจายตัวของความเจริญสูง มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี 
ประชาชนมีความหลากหลาย และอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ยิ่งกวา่นั้นมีการขยายตวัของชุมชนเมือง 
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคมตามมา ไดแ้ก่ ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหาแรงงาน ปัญหายา
เสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ ส าหรับจงัหวดัชลบุรีนั้น มีประชาชนเดินทางมาเท่ียวพกัผอ่น
ตากอากาศในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์เป็นจ านวนมาก ประกอบกบัจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมและท่าเรือซ่ึงมีการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวนมาก 
เพราะฉะนั้นจงัหวดัชลบุรีจึงมีความเจริญทางดา้นวตัถุอยา่งมาก เป็นแหล่งร่วมของกิจกรรมดา้นต่าง 
ๆ ของจงัหวดัท่ีดึงดูดผูค้นใหเ้ขา้มาในแต่ละวนัค่อนขา้งสูง มีประประชาชนท่ีอาศยัอยูต่่างถ่ินเขา้มา
ท างานและประกอบธุรกิจรวมไปถึงชาวต่างชาติ ท าให้เป็นเขตท่ีมีประชากรอาศยัอยา่งหนาแน่น มี
ปัญหาอาชญากรรมท่ีผดิกฎหมายท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจและอาชญากรรมท่ีผิดกฎหมายทั้งใน
และนอกรูปแบบ จากการศึกษาปัญหาอาชญากรรมท่ีผ่านมา มีการพบว่าการเกิดข้ึนของ
อาชญากรรมจะมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนหรือความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ีนั้น ๆ (มนตช์ยั 
นีซงั, 2548) 
 เม่ือพิจารณาลงมาในระดบัสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัถือเป็นสถานท่ีอีก
หน่ึงแห่ง ท่ีมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ข้ึนได ้เน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัมี
นกัศึกษาอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีการเรียนการสอนบางหลกัสูตรในช่วงเยน็จนถึงค ่า ซ่ึงไดมี้
การใชบ้ริการดา้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัอยูต่ลอดทั้งวนั ตลอดจนสภาพแวดลอ้มหรือชุมชนรอบ 
ๆ มหาวิทยาลยัยงัใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเช่น การออกก าลงั
กาย การจดัตลาดนดัภายในและรอบ ๆ มหาวทิยาลยั ซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่เป็น
ปัจจยัท่ีท าให้มหาวิทยาลยัมีจ านวนผูค้นแปลกหน้าเขา้ออกเป็นจ านวนมากอยู่เสมอ และอาจเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดอาชญากรรมบริเวณรอบ ๆ มหาวทิยาลยัข้ึนได ้ 
 จากปัญหาดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาความหวาดกลวัอาชญากรรม และอะไรท่ี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื่อเป็น
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ข้อเสนอแนะหรือเป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และลดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของเหล่านักศึกษาลง เพื่อท าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความกังวลเร่ือง
อาชญากรรมลดลง และสามารถด าเนินชีวติในร่ัวมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็น 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั
ของรัฐแห่งหน่ึง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง 

 
กรอบแนวคดิการวจิัย      
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

ประสบการณ์การตกเป็นเหยือ่
อาชญากรรม 

 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั 

อิทธิพลจากส่ือ 

การรับรู้การตกเป็นเหยือ่
อาชญากรรมของบุคคลอ่ืน 

ประสิทธิภาพการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

ความหวาดกลัวอาชญากรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวทิยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี ทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ความหวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ ต ารา แนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดวิจยั 
 
แนวคิดเกีย่วกบัความหวาดกลวัอาชญากรรม 

ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมเป็นลกัษณะของอารมณ์ความรู้สึก มีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบั
ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมไวห้ลายท่าน และไดใ้หค้วามหมายของความกลวัปรากฏในรายงาน
การวจิยั ดงัน้ี 

Gobiel and Greve (2003) และ Greve (1998) (อา้งถึงใน กองวิจยั ส านกังานยุทธศาสตร์
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2559) นิยามความหมาย ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรม วา่เป็น
โครงสร้างหลากหลายมิติของแนวคิดหลกั ประกอบดว้ย มิติดา้นความรู้สึก และมิติดา้นพฤติกรรม
ต่อความหวาดกลวัภยัอาชญากรรม มิติด้านความรู้สึกจะเกิดก่อนปฏิกิริยาด้านอารมณ์ และการ
ประเมินสถานการณ์ของบุคลในส่วนของความเป็นไปไดท่ี้จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ส่วนมิติ
ทางดา้นพฤติกรรมจะเกิดข้ึนหลงัจากมิติทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก และเป็นในส่ิงท่ีตวับุคคลอา้งวา่ 
จะท าหนา้ท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง (ความหวาดกลวัภยั) อาชญากรรมท่ีเขามีประสบการณ์  

Slovic, Fischhoff, and Lichtenstein (1987) ได้ให้ความหมายความหวาดกลัวภยั
อาชญากรรมเทียบไดก้บัสภาพทางอารมณ์ท่ีหลากหลาย ทศันคติ หรือการรับรู้ (รวมทั้งความไม่
ไวว้างใจต่อบุคคลอ่ืน ความกังวลใจ ความเส่ียงท่ีรับรู้ได้ ความกลัวคนแปลกหน้า หรือความ
ตระหนกัถึงเพื่อนบา้นท่ีไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือระเบียบวนิยันอ้ย 
 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความหวาดกลวัอาชญากรรม คือ มิติของอารมณ์
ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาทางทศันคติ และภาวะทางจิตวทิยาท่ีถูกปลุกข้ึนมาโดยสามญัส านึกท่ีส่ือ
ใหเ้ห็นถึงความเส่ียงของบุคคล และเม่ือบุคคลไดย้ดึถือความเช่ือเก่ียวกบัอาชญากรรมข้ึนมาแลว้ เขา
จะมีความรู้สึกวา่ตนเองมีโอกาสสัมผสักบัอนัตรายจากภยัอาชญากรรมไดทุ้กเม่ือ 
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ทฤษฎปีกตินิสัย (Routine Activity Theory) 
 Cohen & Felson (1979) ใหค้วามหมายของค าวา่ปกตินิสัยไวว้า่ กิจวตัรหรือการกระท าของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือบ่อยคร้ัง เช่น การออกไปท างานทุกวนั ปล่อยให้บา้นหรือท่ีอาศยัไม่
มีคนเฝ้า การสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีราคาแพง และรวมถึงบุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อไดง่้าย เช่น เพศ
หญิง อายนุอ้ย หรืออายมุาก เป็นตน้ หลกัทฤษฎีปกตินิสัยไดรั้บหลกัปรัชญาของทฤษฎีป้องกนัและ
ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด ซ่ึงกล่าวถึงอาชญากรรมว่า อาชญากรรมจะเกิดข้ึนดว้ยองค์ประกอบ 3 
ประการ ดงัน้ี 
 1. เหยื่อหรือเป้าหมายท่ีเหมาะสม (Suitable Target) เง่ือนไขประการแรกของการเกิด 
อาชญากรรม โดยเหยือ่หรือเป้าหมายจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ คน ส่ิงของ และสถานท่ี ซ่ึง
อะไรก็ตามท่ีเคยเป็นเหยือ่หรือตกเป็นเป้าหมายมาก่อนแลว้ สามารถท่ีจะกลบัไปเป็นเหยือ่ไดอี้ก 
 2. ความอ่อนแอของผูดู้แล (Absence of a Capable Guardian) เง่ือนไขท่ีสอง คือ ผูดู้แล 
ไม่อยู่หรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ อะไรก็ตามท่ีสามารถระงบัหรือยบัย ั้ง ไม่ให้เกิด เหตุ
อาชญากรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นคน แต่อาจจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้ เช่น ต ารวจลาดตระเวน 
พนกังานรักษาความปลอดภยั เพื่อนบา้น หรือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
 3. บุคคลท่ีมีแนวโนม้หรือจูงใจท่ีจะกระท าความผิด (Likely and Motivated Offenders) 
เง่ือนไขประการสุดท้ายน้ี จะหมายถึง ตวัผูก้ระท าความผิดซ่ึงคิดว่าเหยื่อหรือเป้าหมายมีความ 
เหมาะสม และมีผูดู้แลท่ีอ่อนแอ ผูก้ระท าผิดจะตดัสินใจลงมือก่ออาชญากรรม ซ่ึงตวัผูก้ระท า
ความผิดอาจมีเหตุผลบางประการท่ีจะกระท าการเช่นนั้น เช่น ความยากจน เป็นเด็กหรือเยาวชนท่ี
ขาดการอบรมดูแล หรือผูท่ี้ติดยาเสพติด 
 จากความหมายทฤษฎีขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การท่ีไม่มีผูดู้แลหรือปกป้องความปลอดภยั ท า
ใหอ้าชญากรสามารถเลือกวางแผนในการประกอบอาชญากรรมไดโ้ดยผา่นการสังเกตจากกิจกรรม
ประจ าวนัของผูท่ี้เป็นเป้าหมายในการกระท าความผิด และเม่ือไดท้  าการชัง่น ้ าหนกัโดยการเลือก
อยา่งมีเหตุผลแลว้วา่มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ตนเองไดน้อ้ย ก็จะตดัสินใจลงมือกระท า
ความผดิต่อไป 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยด าเนิน
การศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐ
แห่งหน่ึง จ านวน 27,948 คน (2561) โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งเป็นตวัแทนประชากร ใชว้ธีิการ
ค านวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) โดยมีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
+/- 0.05 ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 395 คน 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   

การหาค่าความตรงตามเน้ือหา (content validity) จะด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านข้ึน
ไป การประเมินดังกล่าวจะถูกประเมินโดยดูว่าค าถามในแบบสอบถามนั้นสามารถวดัเน้ือหาท่ี
ก าหนดไวไ้ดห้รือไม่ ซ่ึงจะให้คะแนนจากเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้คะแนนขอ้ค าถาม -1 แสดงวา่ค าถาม
ไม่มีความสอดคลอ้งหรือวดัได้ 0 แสดงว่าไม่แน่ใจว่าค าถามมีการสอดคล้องหรือวดัได้ และ +1 
แสดงว่าค าถามมีความสอดคลอ้งหรือวดัได ้ค่าดชันีท่ีมีความสอดคลอ้งแสดงความตรงดา้นเน้ือหา
ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.50 - 1.00 จะคดัเลือกไว ้ถา้ต ่ากว่า 0.50 น ามาพิจารณาปรับแกข้อ้ค าถามใหม่ 
หรือตดัทิ้งก็ได ้(ประคอง กรรณสูต, 2542) 
 การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (reliability) หากมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(cronbach's alpha) ตั้งแต่ .70 ข้ึนไปถือวา่มีความน่าเช่ือถือไดสู้ง หากค่าแอลฟาอยูร่ะหวา่ง .50 – .65 
ถือว่ามีความน่าเช่ือถือปานกลาง และหากค่าแอลฟาต ่ากว่า .50 ถือว่ามีความน่าเช่ือถือต ่า (สุชาต 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช้ด าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ 
(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรของการวิจยัในคร้ังน้ี จ  านวน 30 ตวัอยา่ง แลว้น ามา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความน่าเช่ือถือครอนบาคแอลฟาของมาตรวดั ด้านความหวาดกลัว
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อาชญากรรม ด้านประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ด้านการรับรู้การตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของบุคคลอ่ืน ด้านอิทธิพลจากส่ือ ด้านสภาพแวดล้อมท่ีพักอาศัย และด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากบั 0.904, 0.601, 0.535, 0.809, 0.810 และ 0.766 ตามล าดบั 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี (frequency) ค่าเฉล่ีย (mean) และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบปกติ (multiple regression analysis) ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน (stepwise regression analysis) โดยเทคนิค Stepwise เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการ
คดัเลือกตวัแบบแบบกา้วหนา้ (forward) และตวัแบบแบบถอยหลงั (backward)  

 
ผลการวจิัย 

การวเิคราะห์คุณลกัษณะทางประชากร 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 70.60 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.70 ส่วนด้านคณะ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะ A คิดเป็นร้อยละ 18.20 โดยในจ านวนทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปี 3 คิดเป็นร้อยละ 42.30 ดา้นสภาพการพกัอาศยั พบว่า นกัศึกษาส่วน
ใหญ่อาศยัอยูก่บับิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 33.90 และดา้นท่ีพกัอาศยั พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่
พกัอาศยัอยูห่อพกันอก/คอนโด คิดเป็นร้อยละ 61.00  
การวเิคราะห์คุณลกัษณะของตัวแปรทีไ่ด้ท าการศึกษา  

การวิเคราะห์คุณลกัษณะของตวัแปรท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษามา มีจ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ความหวาดกลวัอาชญากรรม ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การรับรู้การตกเป็นเหยื่อ
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อาชญากรรมของบุคคลอ่ืน อิทธิพลจากส่ือ สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และประสิทธิภาพการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ จะไดผ้ลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีศึกษา  

ปัจจัยทีศึ่กษา  ̅ S.D. การแปลผล 
ความหวาดกลวัอาชญากรรม 
ประสบการณ์การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม 
การรับรู้การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมของ
บุคคลอ่ืน  
อิทธิพลจากส่ือ 
สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั 
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ 

3.45 
1.12 
1.26 

 
2.73 
2.37 
2.59 

1.08 
.31 
.45 

 
.96 
.78 
.75 

สูง 
ต ่ามาก 
ต ่ามาก 

 
ปานกลาง 

ต ่า 
ต ่า 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่า ตวัแปรค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุดคือ ความหวาดกลวัอาชญากรรม มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ( ̅ = 3.45, S.D. = 1.08) รองลงมาคือ อิทธิพลจากส่ือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( ̅= 2.73, S.D. = .96) ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัต ่า ( ̅ = 2.59, S.D. = .75) สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า ( ̅ = 2.37, S.D. 
= .78) การรับรู้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของบุคคลอ่ืน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่ามาก ( ̅ = 1.26, 
S.D. = .45) และประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่ามาก ( ̅= 1.12, 
S.D. = .31) ตามล าดบั 
 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้ิจยัท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปร ได้แก่ ความหวาดกลัว
อาชญากรรม (FC) ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (EV) การรับรู้การตกเป็นเหยื่อ
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อาชญากรรมของบุคคลอ่ืน  (PV) อิทธิพลจากส่ือ (IM) สภาพแวดล้อมท่ีพกัอาศัย  (LE) 
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ (PP) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (pearson’s product moment correlation) ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 2 

  
ตารางท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ตวัแปร FC EV PV IM LE PP 
FC -      
EV -.092** -     
PV .028** .428** -    
IM .194** .031** .006** -   
LE .081** .132** .135** .200** -  
PP .076** -.050** -.063** -.065** -.039** - 

** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความหวาดกลวัอาชญากรรมสูงท่ีสุด 
คือ อิทธิพลจากส่ือ (r = 0.194) รองลงมาคือ ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
(r = -0.092) สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั (r = 0.081) ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
(r = 0.076) และการรับรู้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของบุคคลอ่ืน (r = 0.028) ในการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน คือการท่ีตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากท่ีสุด จะถูกดึง
เขา้มาในสมการก่อนเป็นล าดบัแรก หลงัจากนั้นจะดึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์รองลงมา เขา้มา
วิเคราะห์ในสมการจนถึงตวัสุดท้าย และถ้าตวัแปรตวัใดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์จะถูกดึงออกจาก
สมการ จากตารางขา้งตน้ พบวา่ ตวัแปรท่ีถูกน าเขา้มาวิเคราะห์ในสมการ คือ อิทธิพลจากส่ือ และ
ประสบการณ์การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

47 
 
 
 

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบปกติ (multiple regression analysis) ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน (stepwise regression analysis) โดยเทคนิค Stepwise เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการ
คดัเลือกตวัแบบแบบกา้วหนา้ (forward) และตวัแบบแบบถอยหลงั (backward) โดยในขั้นตอนแรก
จะท าการเลือกใส่ตวัแปรท่ีไม่ได้อยู่ในสมการว่ามีตวัแปรใดบา้งท่ีสามารถเขา้มาอยู่ในสมการได ้
และทดสอบว่ามีตวัแปรตวัไหนท่ีมีโอกาสถูกก าจดัออก หลงัจากนั้นจะท าการทดสอบไปเร่ือย ๆ 
จนกวา่จะไม่มีตวัแปรใดถูกขดัออกหรือน าเขา้สมการแลว้ กระบวนการดงักล่าวจะส้ินสุด และจะได้
สมการท่ีมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด (ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน, 2551) ซ่ึงจากการวิเคราะห์จะปรากฏ
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ตัวแปร B Std.Error β t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.211 .245  13.108 .000 
อิทธิพลจากส่ือ .224 .056 .197 3.999 .000 
ประสบการณ์การตกเป็น
เหยือ่อาชญากรรม 

-.333 .168 -.098 -1.979 .048 

Adjusted R Square = .042 
 ถ้าน าตวัแปรพยากรณ์เขียนในรูปของสมการท่ีใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐานจะไดส้มการดงัน้ี 
 FC = .197IM - .098EV 
 จากตารางท่ี 3 จะเห็นวา่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมมี 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ อิทธิพลจากส่ือและประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความหวาดกลวัอาชญากรรมมากท่ีสุด คือ อิทธิพลจากส่ือ เท่ากบั .197 รองลงมาคือ ประสบการณ์
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เท่ากบั -.098 ซ่ึงทั้ง 2 ตวัแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรตามไดร้้อยละ 4.2 ในขณะท่ีอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การรับรู้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
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บุคคลอ่ืน สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่มีอิทธิพล
ต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมแต่อยา่งใด 
 
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

หลงัจากท่ีไดท้  าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ดว้ยวิธี 
Stepwise และน าผลมาทดสอบกบัสมมติฐาน โดยจะมีผลปรากฏตามตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวจัิย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม   
มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านการรับรู้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
บุคคลอ่ืน มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอิทธิพลจากส่ือ มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวั
อาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั มีอิทธิพลต่อความ
หวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (multiple regression analysis) ดว้ยวิธี 
Stepwise และน าผลมาทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 และ
สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงส่วนท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด
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ไว ้คือ สมมติฐานขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 โดยแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นประสบการณ์การตก
เป็นเหยือ่อาชญากรรม และปัจจยัดา้นอิทธิพลจากส่ือ มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรม  

 
อภิปรายผลการวจิัย 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม มีอิทธิพลต่อ
ความหวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตช์ยั นีซงั (2548) มนนัยา สัมมเสถียร (2552) Wattanasin (2553) 
กิตติศกัด์ิ เจิมสิทธิประเสริฐ และคณะ (2557) กองวิจยั ส านกังานยุทธศาสตร์ต ารวจ (2559) ณิศพล 
รักษาธรรม และคณะ (2559) และทพัภาค สินพูลผล (2559) ท่ีพบวา่ ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรม โดยผลการศึกษาของท่านอ่ืนระบุว่า
ความสัมพันธ์ของทั้ งสองตัวแปรเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ หากบุคคลมีการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมมากข้ึน ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมก็จะสูงข้ึนตามความรุนแรงหรือความ
บ่อยคร้ังจากการตกเป็นเหยื่อ แต่จากผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา ถึงแมป้ระสบการณ์การตก
เป็นเหยือ่อาชญากรรมจะมีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมเหมือนกบัผลการศึกษาของท่าน
อ่ืน แต่พบวา่ความสัมพนัธ์ของทั้งสองตวัแปรนั้นเป็นไปในเชิงลบหรือผกผนั ซ่ึงถา้หากบุคคลนั้นมี
ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมจะมี
แนวโนม้ท่ีลดลง กล่าวคือ หากผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อในอาชญากรรมประเภทท่ีไม่รุนแรง มีการรอดชีวิต
หรือไม่ได้ถูกท าร้าย จะมีมาตรการป้องกันหรือการรับมือได้ดีกว่าผู ้ท่ีไม่ เคยตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดโมเดลความหวาดกลวัอาชญากรรมของ Jackson (2006) ท่ี
ไดอ้ธิบายไวว้่า หากบุคคลเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จะมีความสามารถในการประเมินตนเอง
เพื่อป้องกนัหลีกเล่ียงไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทั้งดา้นชีวิตร่างกายและทรัพยสิ์น และ
รวมไปถึงการประเมินไดว้่าหากตนเองไดต้กเป็นเหยื่ออาชญากรรมข้ึนมา จะไม่มีความเสียหายท่ี
รุนแรงจนยากท่ีจะฟ้ืนฟูให้กลบัสู่สภาพดัง่เดิมได้ ซ่ึงจะส่งผลท าให้บุคคลเหล่าน้ีรู้สึกว่าตนเองมี
ความหวาดกลวัเก่ียวกบัอาชญากรรมลดนอ้ยลง 
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 ในส่วนของปัจจยัด้านการรับรู้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของบุคคลอ่ืน พบว่า ไม่มี
อิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตช์ยั นีซงั (2548) พบวา่ ผูท่ี้มีสมาชิกภายในครอบครัว
หรือบุคคลท่ีรู้จักเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ไม่ได้ส่งผลให้ผู ้นั้ นเกิดความหวาดกลัวต่อ
อาชญากรรมมากตามไปด้วย เน่ืองจากกลุ่มผูท่ี้เคยมีสมาชิกภายในครอบครัวเคยตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมมีความกลวัในสัดส่วนจ านวนนอ้ยกวา่ กลุ่มท่ีไม่เคยมีสมาชิกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Rouchanukul (2552) กิตติศกัด์ิ 
เจิมสิทธิประเสริฐ และคณะ (2557) และกองวิจยั ส านกังานยุทธศาสตร์ต ารวจ (2559)  ท่ีพบว่า 
ปัจจยัด้านการรับรู้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของบุคคลอ่ืน มีความสัมพนัธ์กับระดับความ
หวาดกลวัอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง ยิ่งผูท่ี้เคยมีสมาชิกภายในครอบครัวหรือคนรู้จกั
เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโนม้ความหวาดกลวัอาชญากรรมในสัดส่วนท่ี
เพิ่มมากข้ึน 
 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นอิทธิพลจากส่ือ พบวา่ มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรม
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
มนนัยา สัมมเสถียร (2552) ณิศพล รักษาธรรม และคณะ (2559) สุณีย ์กลัยะจิตร (2560) พบวา่ การ
รับรู้ข่าวอาชญากรรมผา่นส่ือนั้นส่งผลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมมากกว่ารับรู้ผา่นบุคคลอ่ืน 
กล่าวคือ ยิ่งมีการรับรู้ข่าวอาชญากรรมมากเท่าไร ยิ่งมีพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงความหวาดกลัว
อาชญากรรมมากข้ึนตามไปดว้ย แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตช์ยั นีซงั (2548) ท่ีพบวา่ 
เม่ือท าการเปรียบเทียบกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอาชญากรรมในระดบัท่ีแตกต่างกนั พบว่า 
กลุ่มท่ีไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอาชญากรรมนอ้ยท่ีสุดกบัมีความกลวัสูงกวา่กลุ่มท่ีรับรู้ข่าวสารบ่อย
ท่ีสุด กล่าวคือ การไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอาชญากรรมมากข้ึน ไม่ไดส่้งผลใหร้ะดบัความหวาดกลวั
อาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่งมีมากตามไปดว้ย 
 ส าหรับในส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลวั
อาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ มนตช์ยั นีซงั (2548) กิตติศกัด์ิ เจิมสิทธิประเสริฐ และคณะ (2557) ณัฐวิทย ์ใจชมช่ืน 
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และเสกสัณ เครือค า (2558) พบวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั
ท่ีแตกต่างกนั มีความหวาดกลวัอาชญากรรมไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยักบัระดบัความหวาดกลวัอาชญากรรม ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาของ 
มนนัยา สัมมเสถียร (2552) Wattanasin  (2553) กองวิจยั ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (2559)  
ณิศพล รักษาธรรม และคณะ (2559) และทพัภาค สินพลูผล (2559) พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีพกัอาศยัมีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของกลุ่มตวัอย่าง กล่าวคือ ประชาชนกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นห่วงคือบริเวณท่ีพกัอาศยัของตนเอง ท่ีมีการมัว่สุ่มของวยัรุ่น มีบา้นพกัถูกทิ้ง
ให้รกร้าง มีท่ีรกร้างว่างเปล่า ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีความหวาดกลัวต่อ
อาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัคน้พบวา่ ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ไม่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั มนตช์ยั นีซงั (2548) ณิศพล รักษาธรรม และคณะ (2559) พบวา่ 
ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจกบัระดบัความหวาดกลวั
อาชญากรรม กล่าวคือ การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจหรือการตรวจตราคอยระงบัเหตุด่วน
เหตุร้ายของต ารวจ ไม่ส่งผลท าให้ระดบัความหวาดกลวัอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมี
ความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Rouchanukul (2552) Wattanasin  (2553) 
ณฐัวทิย ์ใจชมช่ืน และเสกสัณ เครือค า (2558) กองวจิยั ส านกังานยทุธศาสตร์ต ารวจ (2559) ทพัภาค 
สินพูลผล (2559) และสุณีย ์กลัยะจิตร (2560) พบวา่ การปกป้องคุม้ครองจากเจา้หน้าท่ีและความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์กับความหวาดกลวัอาชญากรรม โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางลบ กล่าวคือ หากการปกป้องคุม้ครองจากเจา้หนา้ท่ีและความรวดเร็วใน
การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมเพิ่มข้ึน ความหวาดกลวัอาชญากรรมจะลดลง เช่นเดียวกบัหากการ
ปกป้องคุ้มครองจากเจ้าหน้าท่ีและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมลดลง ความ
หวาดกลวัอาชญากรรมจะเพิ่มข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษามีความหวาดกลวัอาชญากรรมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึง
เม่ือพิจารณาลงมาในรายละเอียดแลว้พบว่า อาชญากรรมท่ีนกัศึกษามีความหวาดกลวัมากท่ีสุด คือ
อาชญากรรมประเภทลกัทรัพย ์เพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลยัควรท าความร่วมมือกบัสถานีต ารวจ
ในพื้นท่ีในการตรวจตรา และเฝ้าระว ังภัยอาชญากรรมในรูปแบบน้ีท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ใน
มหาวิทยาลยั ซ่ึงรวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน าประเด็นเร่ืองน้ีมาพิจารณาเพื่อท่ีจะก าหนด
เป็นนโยบายในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีต่อไป 
 2. ส่ือ ถือว่ามีความส าคญัมากต่อการรับรู้ของประชาชน ขณะเดียวกนัส่ือยงัถูกมองวา่เป็น
สถาบนัท่ีทรงอิทธิพลในการก าหนดทิศทางการรับรู้ของคนในสังคม โดยเฉพาะการน าเสนอข่าว
อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีหลาย ๆ คร้ัง ส่ือน าเสนอข่าวท่ีเกินขอบเขตจริยธรรมของส่ือ ไม่วา่จะ
เป็น ข่าวการประทุษร้ายต่อชีวติและทรัพยสิ์น ข่าวท่ีเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศ ท่ีมกัจะน าเสนอ
ใหเ้ห็นภาพความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท่ีเกิดเหตุ โดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกหรือผลกระทบ
ท่ีจะเกิดกบัคนในสังคม จากการกระท าดงักล่าว ท าใหส่ื้อมกัถูกวพิากษว์ิจารณ์วา่เป็นการช้ีน าคนใน
สังคมจนก่อใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ รวมไปถึงยงัสร้างความรู้สึกความหวาดกลวัแก่
ผูท่ี้ไดรั้บรู้ เพราะฉะนั้นควรจดัให้มีองคก์รท าหน้าท่ีดูแลการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชน ท าหนา้ท่ี
ในการติดตามควบคุมส่ือให้ด าเนินการตามจริยธรรมท่ีก าหนดไว ้ทั้งในด้านการบริหารจดัการ 
ก ากบัดูแล ตรวจสอบ รวมถึงมีอ านาจในการระงบั ยกเลิกการด าเนินงานของสถานีแต่ละแห่งทั้ง
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ือน าเสนอข่าวท่ีท าให้ส่งผลเสียกระทบต่อคน
ส่วนมากได ้

3. ควรจดัใหมี้การร่วมมือกนัจากทุกภาคฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสวงหาแนวทางใน
การร่วมมือแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมเพื่อลดการเกิดคดีอาชญากรรมในสังคม โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม
ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ ดูแลเป็นหูเป็นตา และแสวงหามาตรการในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนไดท้นัท่วงที เพื่อท าใหป้ระชาชนมีความรู้สึกหวาดกลวัอาชญากรรมลดนอ้ยลง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาความหวาดกลวัอาชญากรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั
ของรัฐแห่งหน่ึง ผูว้ิจยัได้เลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรี ผลการศึกษาจึงเป็นแบบเฉพาะกลุ่ม ในการวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัแนะน าอยากให้มีการศึกษา
เปรียบเทียบความหวาดกลัวอาชญากรรมในพื้นท่ี อ่ืน ๆ หรือเปรียบเทียบความหวาดกลัว
อาชญากรรมกบันกัศึกษาในต่างประเทศดว้ย เพื่อจะไดท้ราบถึงความแตกต่างอยา่งชดัเจนในแต่ละ
พื้นท่ี ว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละพื้นท่ีมีความหวาดกลวัอาชญากรรมท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 
เพื่อสามารถน าผลการศึกษามาใชเ้ปรียบเทียบใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2. จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความหวาดกลวัอาชญากรรมประเภทลกั
ทรัพยม์ากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดงันั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไปผูว้ิจยัจึงอยากให้มีการศึกษาในเร่ือง ความหวาดกลวัอาชญากรรมประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยใ์นเพศหญิง และแนะน าให้ศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อเรียนรู้และท าความเขา้ใจ ความรู้สึกนึก
คิดอนัเป็นเหตุท่ีท าใหผู้ห้ญิงรู้สึกเกิดความหวาดกกลวัอาชญากรรมในรูปแบบน้ี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนักศึกษาหญิง

ระดบัปริญญาตรี และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบั
ปริญญาตรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของ
รัฐแห่งหน่ึง จ านวน 392 คน ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่ม
เดียว (one sample t-test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise regression 
analysis)  ผลการศึกษาพบว่า ความสนุก ท้าทาย ช่องทางการหาเงิน และอิทธิพลจากเพื่อน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ส่วนตวัแปรท่ีไม่มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ได้แก่ อิทธิพลจาก
ครอบครัวการเขา้ถึงแหล่งขาย และความเช่ือ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะและให้ค  าแนะน าไวใ้นส่วนทา้ย
ของบทความ 
 

ค าส าคญั:  พฤติกรรมการเล่นหวย หวยเถ่ือน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to (1) study illegal lottery playing behaviors among 

female undergraduate students and (2) study factors influencing the said behaviors. The samples 
of this research were 392 undergraduate students in a public university. Questionnaire was 
employed to gather the primary data. The data then were analyzed using descriptive statistics, one 
sample t-test, and stepwise multiple regression analysis. The study found that pleasure / 
challenge, source of income, and peer influence were influential factors on the illegal lottery 
playing behaviors. On the other hand, family influence, accessibility, and belief had no effect on 
the behaviors. 
 

Keywords: lottery playing behaviors, illegal lottery 
 

บทน า 
ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยมีทั้งเศรษฐกิจในระบบและเศรษฐกิจนอกระบบ เศรษฐกิจ

นอกระบบนั้นก็มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศไทยเช่นเดียวกนักบัเศรษฐกิจในระบบ แต่
เศรษฐกิจนอกระบบมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เศรษฐกิจนอกระบบในส่วนท่ีผิดกฎหมายท่ี
ท ารายไดใ้ห้กบัประเทศมากท่ีสุดนั้นคือ การพนนั หรือการเส่ียงโชค ซ่ึงการพนนันั้นถือเป็นเร่ือง
ปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ สามารถมองได้ทั้ งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกก็คือ ถือเป็น
กิจกรรมท่ีท าให้ผ่อนคลายจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเคร่งเครียด ส่วนในแง่ลบนั้นมกัจะเกิด
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จากความตอ้งการท่ีจะเอาชนะ เช่น ถา้หากเล่นไดก้็จะท าให้เกิดความอยากเล่นข้ึนไปอีก หรือเม่ือ
เล่นเสียก็ตอ้งการท่ีจะถอนทุนคืน ทั้ง ๆ ท่ีการเล่นการพนันก็มีทั้งไดแ้ละเสีย ในท่ีสุดก็กลายเป็น
ทาสการพนนัและกลายเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม (พชัระ คงพินิจบรรจง, 2552) 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสภาพสังคมไทยมกัมีการพนันเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกบัความ
เป็นอยูข่องประชาชนไทยในทุกชนชั้นจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะจากกลุ่ม
ประชาชนท่ีขาดโอกาสดี ๆ ในการด าเนินชีวิต หวยเถ่ือนจึงเป็นเหมือนส่ิงท่ีจะท าให้ชีวิตของคน
เหล่านั้นดีข้ึนแมว้่าหวยเถ่ือนจะเป็นการพนนัท่ีผิดกฎหมายแต่ก็ยงัไดรั้บความนิยมจากประชาชน
เพราะเขา้ถึงไดง่้าย ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเงินขั้นต ่าเพียงแค่ 1 บาทก็เล่นไดแ้ละผลตอบแทนค่อนขา้งสูง 
(ศศิประภา หัตถกรรม และสาวิตรีรัศมี, 2556) และแทบจะไม่มีใครไม่รู้จกัหรือไม่รู้ว่าวิธีการเล่น 
เพราะทุกชนชั้นแทบจะไม่มีใครไม่เล่นหวยเถ่ือน จึงท าให้เห็นว่าหวยเถ่ือนไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การ
พนนัท่ีมีคนเล่นเยอะเท่านั้น แต่ยงัมีคนเขา้มาเก่ียวขอ้งในฐานะอ่ืนๆ อีก เช่น คนขาย คนเดินโพย 
และเจา้มือรับแทง เป็นตน้ (เฉลิมพงษ ์พงษป์ระชา, 2558) 
 จากท่ีกล่าวมา "หวยเถ่ือน" ถือเป็นการพนนัท่ีผิดกฎหมายอยา่งหน่ึง นอกจากนั้นมูลค่าของ
เงินมหาศาลท่ีอยู่ในธุรกิจน้ียงัส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตั้งแต่ระดบัชาติ
จนถึงระดบัชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบดา้นเศรษฐกิจท่ีร้ายแรงมากท่ีสุด คือ ปัญหาการกระจาย
รายไดไ้ม่เป็นธรรม เพราะเงินจ านวนมหาศาลน้ีท่ีประชาชนเสียไปจะตกไปอยูแ่ก่เจา้มือหวยหรือตก
อยูก่บักลุ่มคนเพียงเฉพาะกลุ่ม และก่อใหเ้กิดเงินนอกระบบท่ีไม่ไดน้ ามาใชพ้ฒันาประเทศ ต่างจาก
สลากกินแบ่งของรัฐบาลท่ีส านกังานสลากกินแบ่งจะน าเงินส่วนน้ีไปพฒันาประเทศต่อไป อีกทั้งผู ้
ท่ีซ้ือหวยเถ่ือนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย จึงใชห้วยเป็นท่ีพึ่งและคาดหวงัวา่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของตนให้ดีข้ึน คนกลุ่มน้ีจึงหันไปเล่นหวยเถ่ือนเป็นจ านวนมากและส้ินเปลืองเงินอยา่งไร้เหตุผล
โดยไม่รู้ตัว ท าให้ผูท่ี้มีรายได้น้อยอยู่แล้วยิ่งจนมากกว่าเดิม เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาอย่าง
มากมายจากผูท่ี้ตกเป็นทาสของการพนนัในรูปแบบน้ี และเน่ืองจากการเขา้ถึงไดง่้ายท าให้รัฐบาล
แกไ้ขปัญหาท่ีประชาชนเล่นไดย้าก ส่งผลให้การพฒันาประเทศเป็นไปดว้ยความล่าชา้เม่ือเทียบกบั
ประเทศอ่ืน (ลกัขณา โสภา, 2558) 
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จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัทางภาคตะวนัออกจงัหวดัหน่ึง ท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทั้งการ 
ท่องเท่ียวต่าง ๆ รวมทั้ งมีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมมากมาย ซ่ึงการลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมน้ีเองท่ีท าให้จงัหวดัชลบุรีมีประชากรแฝงเพิ่มมากข้ึน เพราะการยา้ยเขา้มาท างานของ
บุคคลภายนอกจงัหวดั นอกจากตวัแรงงานท่ียา้ยเขา้มาแลว้ ยงัมีครอบครัวท่ีติดตามมาอีกดว้ย จะ
เห็นไดว้่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มน้ีนั้นยงัไม่ดีพอ จึงท าให้พวกเขาเหล่านั้นมีความฝันท่ีจะมี
ชีวิตท่ีดีข้ึน จึงเลือกพึ่งพาการพนนัท่ีไม่ถูกกฎหมาย หรือก็คือหวยเถ่ือนนัน่เอง หวยเถ่ือนเป็นการ
พนนัท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวางท่ีสุด เพราะขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยาก มกัจะไดรั้บความนิยมจาก
หลากหลายอาชีพ ทั้งผูใ้ช้แรงงาน เกษตรกร แม่คา้-พ่อคา้ รวมทั้งนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั โดยมี
เหตุผลท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งเล่นเพื่อความสนุก เล่นตามเพื่อน หรือเพื่อตอ้งการให้ชีวิตตวัเองมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จะเห็นไดว้่ารูปแบบของการเล่นหวยเถ่ือนในปัจจุบนัมีลกัษณะท่ีง่าย สะดวก โดย
เจา้มือรับแทงไดน้ าเทคโนโลยส่ืีอสารเขา้มาใชเ้ป็นช่องทางในการรับแทง เช่น รับแทงผา่นเวบ็ไซต ์
ไลน์ เป็นต้น เพื่อช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว คล่องตัว และรับแทงได้มากข้ึน (ฐิติมน               
ส่ือเสาวลกัษณ์, 2556) 

จากความนิยมดงักล่าวท าให้นกัศึกษาผูท่ี้ไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเองและยงัตอ้งพึ่งพาเงิน
จากผูป้กครองอยูอ่ยากมีเงินมาใชใ้นชีวติประจ าวนัเพิ่มข้ึน รวมถึงค่านิยมท่ีไดรั้บมาอยา่งผิด ๆ บวก
กบัความตอ้งการน าเงินมาใชจ่้ายซ้ือของเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง การเล่นหวยเถ่ือน
จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจและไดรั้บความนิยมอยา่งมากจากเหล่านกัศึกษา เพราะเป็นการพนนัท่ี
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น จึงส่งผลใหมี้การเขา้มาเล่นการพนนัชนิดน้ีเป็นจ านวนมาก โดยไม่
ค  านึงถึงผลกระทบท่ีตนเองจะไดรั้บ เพราะการเล่นหวยเถ่ือนนั้นเหมือนเป็นการเส่ียงดวงอยา่งหน่ึง
เช่นเดียวกับการพนันประเภทอ่ืน ๆ หากเลือกท่ีจะน าเงินมาลงทุนกับการเส่ียงโชคท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ในลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี หากผูท่ี้เล่นเกิดการเสพติด เช่น อยากไดเ้งิน
มากข้ึนหรือการท่ีเล่นเสียแลว้อยากไดคื้น ตวันกัศึกษาก็จะท าทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาเล่นต่อ โดยไม่
ค  านึงหรือสนใจวธีิการท่ีจะไดม้าของเงินนั้น อาจท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาหน้ีสิน การขาย
บริการทางเพศ ปัญหาอาชญากรรม และผลกระทบต่าง ๆ หลงัจากน้ีตามมามากมายอยา่งคาดไม่ถึง 
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จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ หวยเถ่ือนไดมี้การเล่นท่ีแพร่หลายอยา่งมาก เขา้ถึงบุคคลทั้งใน
ระดับวยัท างาน และวยัท่ีก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าเพราะเหตุใด
นกัศึกษาจึงสนใจการเล่นการพนันท่ีไม่ถูกกฎหมายทั้งท่ียงัอยู่ในช่วงวยัก าลงัศึกษาเช่นน้ี และมี
ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขพฤติกรรมการเล่น
หวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบั 

ปริญญาตรี 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความสนุก ทา้ทาย 

 

ช่องทางการหาเงิน 

อิทธิพลจากเพื่อน 

อิทธิพลจากครอบครัว 

การเขา้ถึงแหล่งขาย 

ความเช่ือ 

 
พฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน
ของนกัศึกษาหญิงระดบั
ปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั

ของรัฐแห่งหน่ึง 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
แนวคิดเกีย่วกบัหวย 

ความหมายของหวย 
 ค าวา่ "หวย" มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

ฉลอง เจยาคม (2539) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หวย หมายถึง การพนนัชนิดหน่ึง ไดแ้ก่ หวย
ใตดิ้นและสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยรัฐบาล ท่ีอาศยัการออกตวัเลขจากหวยรัฐบาลมาเดิมพนั
พนนัถูกผดิจากการเส่ียงทายผล 

ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้นิยามค าวา่หวย ไว ้2 ความหมาย คือ  หวย ก ข กบั สลาก
กินแบ่ง ซ่ึงในบทนิยามส่วนหน่ึงของค าว่า “สลากกินแบ่ง” ระบุไวว้า่ “ลอตเตอร่ี หวย หรือ หวย
เบอร์”เป็นการพนนัเส่ียงโชค โดยการทายตวัเลข หรือตวัหนงัสือท่ีจะออกรางวลั มกัอิงกบัสลากกิน
แบ่งรัฐบาล หรือสลากออมสิน ในอีกความหมายหน่ึงพจนานุกรมยงัไดนิ้ยามค าว่า สลากกินแบ่ง 
หมายถึง สลากท่ีจดัท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายใหก้บัประชาชนเป็นการลุน้โชค โดยมีการแบ่งเงินรางวลัเป็น
หลายรางวลั ซ่ึงผูเ้ล่นถือสลากหมายเลขท่ีถูกรางวลัตามขอ้ก าหนดดา้นหลงัสลาก ส่วน สลากกิน
รวบ ว่าเป็นสลากท่ีจดัท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายแก่ผูเ้ล่นเพื่อรับรางวลัเป็นส่ิงของ โดยการเส่ียงโชคผู ้
จ  าหน่ายจะรวบรวมเงินค่าสลากทั้งหมดไว ้

จากค านิยามเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า หวย หมายถึง การพนนัอย่างหน่ึง เป็นการ
เส่ียงโชคโดยการทายตวัเลขหรือตวัหนงัสือท่ีจะออกรางวลั เช่น การเล่นหวยรัฐบาลหรือหวยใตดิ้น
โดยอาศยัการออกผลลอตเตอร่ีหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล มาเป็นผลถูกผดิจากการเส่ียงทายพนนั 
แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

ค าวา่ "พฤติกรรมเบ่ียงเบน" มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
เสริน ปุณณทิตานนท์ (2527) กล่าวว่า พฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นพฤติกรรมท่ียอมรับไม่ได ้

หรือเป็นอนัตรายต่อสมาชิกในสังคม ผูใ้ดมีพฤติกรรมกระท าความผิดจะตอ้งถูกลงโทษ พฤติกรรม
เบ่ียงเบนจะเกิดข้ึนไดจ้ะไม่ยดึติดกบัพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ แต่จะข้ึนอยูก่บัสถานท่ี
เวลา และส่ิงแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ โดยก าหนดสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส าหรับบุคคลแต่ละ
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บุคคลข้ึน นั่นคือ การแสดงพฤติกรรมของบุคคลสองคนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั พฤติกรรมดงักล่าว
อาจจะเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือไม่เบ่ียงเบนก็ได ้ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัสถานภาพของบุคคลทั้งสอง
ดว้ย 

อณัณพ ชูบ ารุง (2532) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นการกระท าท่ีขดัขวางความสงบสุขหรือ
เป็นอนัตรายต่อสมาชิกในสังคม ท าใหส้ังคมมีความไร้ระเบียบจึงตอ้งหามาตรการในการลงโทษผูท่ี้
มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนออกไปจากสังคมนั้น ๆ 

ปกรณ์ มณีปกรณ์ (2549) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมเบ่ียงเบน เป็นการกระท าผิดท่ีคนบางพวก
ในสังคมหน่ึง ๆ เห็นวา่น่ารังเกียจหรือบาดหูบาดตา ใหผู้พ้บเห็นคนท่ีกระท าผิดแสดงความไม่พอใจ 
ประณาม เกลียด โกรธ หรือตอ้งการใหล้งโทษผูก้ระท าผดิ 

จากค านิยามเบ้ืองตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมเบ่ียงเบน หมายถึง พฤติกรรมหรือ
การกระท าท่ีแปลกแยกไปจากปกติทัว่ไป โดยมีการละเมิดฝ่าฝืนขอ้ตกลงร่วมกนั หรือกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไว ้จึงท าให้เป็นสังคมขาดระเบียบวินยั เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
มาก ๆ จะท าให้บุคคลท่ีอยูใ่นสังคมจะรู้สึกมีอนัตรายไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พฤติกรรม
เบ่ียงเบนมกัถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม สมาชิกในสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับและเป็น
ปัญหาต่อสังคม ผูใ้ดกระท าผดิสมควรตอ้งไดรั้บการลงโทษ การมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนของบุคคลนั้น
เกิดจากบุคคลใกลชิ้ดมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนในการเล่นหวยเถ่ือนอยูแ่ลว้ ท าให้เขาไดรั้บการเรียนรู้
พฤติกรรมดงักล่าวมา เพื่อใหเ้ขา้กบักลุ่ม พวก 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

รูปแบบการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่น
หวยเถ่ือน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรี 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของ
รัฐแห่งหน่ึง จ านวน 18,522 คน (2560) การก าหนดขนาดตวัอย่างเป็นตวัแทนประชากร ใช้วิธี
ค  านวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) โดยมีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ี
จะก าหนดเท่ากบั +/- 0.05 ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95% ค านวนไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 392 คน 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   

การหาค่าความตรงตามเน้ือหา ไดท้  าการทดสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity)  
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านข้ึนไป ตรวจสอบขอ้ค าถามของแบบสอบถาม  ซ่ึงแต่ละขอ้ค าถาม
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 ถึง 1 ซ่ึงแสดงวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีค่ามากกวา่ .50 ข้ึนไป ซ่ึง
ขอ้ค าถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้(ประสพชยั พสุนนท,์ 2558)   
 การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (reliability) เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิครอน
บาคแอลฟา (cronbrach's alpha coefficient) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือ 
ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากวา่ .70 ถือวา่ยอมรับได ้(สรายุทธ กนัหลง, 2555) ซ่ึงผูว้ิจยัท าการ
ทดสอบความเช่ือมัน่ (try out) เก็บขอ้มูลในภาคสนามกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจริง โดยท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความน่าเช่ือถือครอนบาคแอลฟาของมาตรวดั ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากบั 0.842, 0.745, 0.763, 0.796, 0.675, 0.854 และ 0.746 ตามล าดบั 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. การวเิคราะห์ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียว (one sample t-test) เป็นการทดสอบ
สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัการทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 1 กลุ่ม แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอย่างของประชากร ( ̅) มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึนในสมมติฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
2546) ซ่ึงผูว้จิยัน าไปทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของ
รัฐแห่งหน่ึงมีพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยูใ่นระดบัสูง 
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3. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบปกติ (multiple regression analysis) ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์แบบการถดถอย
พหุแบบปกติเทคนิค stepwise  
 

ผลการวจิัย  
การวเิคราะห์คุณลกัษณะทางประชากร 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชั้นปี 3 คิดเป็นร้อยละ 
32.90 ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.10 ด้านคณะ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะ A คิดเป็นร้อยละ 21.20 ดา้นสภาพการพกัอาศยั พบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บับิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 36.50 ดา้นค่าใชจ่้ายต่อเดือน พบวา่ 
โดยส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือนอยูท่ี่ 6,001 – 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.60 ดา้นท่ีพกัอาศยั พบวา่ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่หอพกันอก / คอนโด คิดเป็นร้อยละ 51.80 ดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
หวยเถ่ือน พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือหวยเถ่ือนอยูท่ี่ ต  ่ากวา่ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.70 
การวเิคราะห์คุณลกัษณะของตัวแปรทีไ่ด้ท าการศึกษา  

การวเิคราะห์ลกัษณะของตวัแปรท่ีท าการศึกษา มีจ านวน 7 ตวั ซ่ึงไดแ้ก่ พฤติกรรมการเล่น
หวยเถ่ือน ความสนุก ทา้ทาย ช่องทางการเงิน อิทธิพลจากเพื่อน อิทธิพลจากครอบครัว การเขา้ถึง
แหล่งขาย ความเช่ือ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีศึกษา 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ตวัแปรค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุดคือ การเขา้ถึงแหล่งขาย มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( ̅ = 3.19, S.D. = 1.08) รองลงมาคือ ความสนุก ทา้ทาย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( ̅= 3.02, S.D. = 1.12) ช่องทางการหาเงิน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า ( ̅ = 2.58, S.D. = .96) 
อิทธิพลจากครอบครัว มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า ( ̅ = 2.48, S.D. = .94) ความเช่ือ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัต ่า ( ̅ = 2.48, S.D. = 1.00) อิทธิพลจากเพื่อน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า ( ̅= 2.27, S.D. = .95) 
และพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า ( ̅= 1.84, S.D. = .95) ตามล าดบั 
การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ประชากรกลุ่มเดียว (one sample t-test) 

 การทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัการทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 1 กลุ่ม แลว้น าค่าเฉล่ีย
ท่ีค านวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งของประชากร ( ̅) มาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ผูว้จิยัตั้งข้ึนในสมมติฐาน   
(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546) ซ่ึงผูว้ิจยัน าไปทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึงมีพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยู่ในระดบัสูงหรือไม่ โดยผูว้ิจยัจะ
ก าหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ H0 :μ = 3.41 (ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน
เท่ากบั 3.41) และ H1 :μ ≠ 3.41 (ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนไม่เท่ากบั 3.41) ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 2 สถิติค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียว 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

LB 392 1.8452 .95352 .04816 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียว 
 Test Value = 3.41 
  

 
t 

 
 

df 

 
 
Sig. (2-tailed) 

 
Mean Diference 

95% Confidence 
Interval of the Difference 

Lower             Upper 
LB -32.491 391 .000 -1.56476 -1.6594 -1.4701 
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จากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน คือ 1.8452 ค่า 
t-test คือ -32.491 และค่า Sig. คือ .000 (2-tailed) ซ่ึงในการทดสอบสมมติฐานนั้น ถ้าค่า 
Sig. < .000 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 แต่ยอมรับ H1 :μ ≠ 3.41 หมายถึง ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการการ
เล่นหวยเถ่ือนไม่เท่ากับ 3.41 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยู่ใน
ระดบัต ่า นัน่เอง 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้จิยัท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเล่นหวย
เถ่ือน (LB) ความสนุก ทา้ทาย (CF) ช่องทางการหาเงิน (CM) อิทธิพลจากเพื่อน (FI) อิทธิพลจาก
ครอบครัว (IF) การเขา้ถึงแหล่งขาย (RA) ความเช่ือ (BL) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน (pearson’s product moment correlation) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ตวัแปร LB CF CM FI IF RA BL 

LB -       
CF .584** -      
CM .527** .605** -     
FI .526** .525** .551** -    
IF .456** .504** .529** .614** -   

RA .279** .437** .358** .399** .480** -  
BL .468** .522** .561** .538** .534** .435** - 

** หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนสูงท่ีสุด 
คือ ความสนุก ทา้ทาย (r = 0.584) รองลงมาคือ ช่องทางการหาเงิน (r = 0.527) อิทธิพลจากเพื่อน  
(r = 0.526) ความเช่ือ (r = 0.468) อิทธิพลจากครอบครัว (r = 0.456) และการเขา้ถึงแหล่งขาย  
(r = 0.279) ซ่ึงในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จะน าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม
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มากท่ีสุดเขา้มาเพื่อวิเคราะห์ในสมการ ดงันั้น ตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุด จะถูก
น าเขา้มาในสมการเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนั้นตวัแปรอ่ืน ๆ จะถูกน าเขา้มาในสมการเพื่อวิเคราะห์ 
ถา้ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์จะถูกน าออกจากสมการ จากตารางขา้งตน้ พบวา่ ตวัแปรท่ีถูกน าเขา้
มาวิเคราะห์ในสมการ คือ ความสนุก ท้าทาย ช่องทางการหาเงิน อิทธิพลจากเพื่อน ความเช่ือ 
อิทธิพลจากครอบครัว การเขา้ถึงแหล่งขาย 
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุแบบปกติ (multiple regression analysis) ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอนวิธี stepwise คือ การวิเคราะห์สมการถึงตวัแปรใดบา้งเป็นตวัแปรตามและตวัแปรใดบา้ง
เป็นตวัแปรอิสระโดยแบ่งแยกอยา่งชดัเจน มีการคดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่านยัส าคญัทางสถิติสูงกบัตวั
แปรตามท่ีสูงสุดเขา้สมการเพื่อทดสอบว่าตวัแปรใดบา้งสามารถเขา้มาอยู่ได ้และทดสอบตวัแปร
อิสระท่ีอยูใ่นสมการตวัใดมีโอกาสถูกขจดัทิ้ง เป็นการแยกตวัแปรท่ีดีท่ีสุดกบัตวัแปรท่ีควรขจดัทิ้ง 
กระบวนการดงักล่าวจะยุติและไดต้วัแปรอิสระทุกตวัมีอิทธิพลกบัตวัแปรตาม (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐ
สินธ์ุ, 2546) ซ่ึงจากการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ตัวแปร B Std.Error β t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) -.060 .119  -.508 .612 
ความสนุก ทา้ทาย .292 .043 .343 6.808 .000 
อิทธิพลจากเพื่อน .243 .048 .244 5.061 .000 
ช่องทางการหาเงิน .183 .051 .185 3.606 .000 
Adjusted R Square = .422 
 ถ้าน าตวัแปรพยากรณ์เขียนในรูปของสมการท่ีใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน  จะไดส้มการดงัน้ี 
 LB = .343CF + .244FI+ .185CM 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนมี 3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ความสนุก ทา้ทาย อิทธิพลจากเพื่อน ช่องทางการหาเงิน โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเล่นหวยเถ่ือนมากท่ีสุด คือ ความสนุก ทา้ทาย เท่ากบั .343 รองลงมาคือ อิทธิพลจากเพื่อน 
เท่ากบั .244 และช่องทางการหาเงิน เท่ากบั .185 ตามล าดบั ซ่ึงทั้ง 3 ตวัแปร สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรตามไดร้้อยละ 42.2 ในขณะท่ีอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ อิทธิพลจากครอบครัว การ
เขา้ถึงแหล่งขาย ความเช่ือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนแต่อยา่งใด 
 
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (multiple regression analysis) ดว้ยวิธี 
stepwise และน าผลมาทดสอบกบัสมมติฐาน พบวา่ สมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญา
ตรีมีพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยูใ่นระดบัสูง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้แสดงให้เห็น
วา่ นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยูใ่นระดบัต ่า อีกทั้งสมมติฐานขอ้
ท่ี 5 สมมติฐานขอ้ท่ี 6 และสมมติฐานขอ้ท่ี 7 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้แสดงให้เห็นวา่ 
ปัจจยัด้านอิทธิพลจากครอบครัว ปัจจยัด้านการเข้าถึงแหล่งขาย และปัจจยัด้านความเช่ือ ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน โดยสมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 และสมมติฐานขอ้
ท่ี 4 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นความสนุกสนาน ทา้ทาย ปัจจยั
ดา้นช่องทางการหาเงิน และปัจจยัดา้นอิทธิพลจากเพื่อน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึงมี
พฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยู่ในระดบัต ่า ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวส้อดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของชยุต พิริยะฤทธ์ิ (2550) อุลยัรัก สีนิล (2551) อศัฎา สิทธิแกว้ (2554) ดวงกมล ดีพนัธ์ุ 
(2557) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีพวกเขาไดศึ้กษามีการเล่นหวยเถ่ือนอยูใ่นระดบัต ่า ไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของหทยัรัตน์ กววีทิยวงศ ์(2554) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของคนไทยเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทรงศรี  
ด่านพฒันาภูมิ (2550) มาริกา กิจฉลอง (2550) พชัระ คงพินิจบรรจง (2552) ยทุธนา ตนัเจริญ (2554) 
ฐิ ติมน ส่ือ เสาวลักษณ์  (2556) ศศิประภา หัตถกรรม และสาวิตรี  รัศ มี  ( 2556) กิตติวงค ์ 
สาสวด (2557) ปรีชา สาธุพากษ์ (2557) ลกัขณา โสภา (2558) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนอยูใ่นระดบัสูง 

ผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัดา้นความสนุก ทา้ทายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวย
เถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลกัขณา โสภา (2558) ท่ีพบวา่ สาเหตุของการเล่นหวยเถ่ือน 
คือ เล่นเพื่อความสนุก ต่ืนเตน้ ทา้ทาย เน่ืองจากมีวธีิการเล่นหลากหลายวธีิ คือ เล่นแบบ 2 ตวั และ 3 
ตวั ท าใหลุ้น้หวยไดห้ลากหลายรางวลั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุลยัรัก สีนิล (2551) 
ศศิประภา หตัถกรรม และสาวิตรี รัศมี (2556) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเล่นหวยเถ่ือนเพื่อความบนัเทิง 
ผูเ้ล่นชอบความต่ืนเต้น ชอบท่ีจะเส่ียงโชค และการเล่นพนันหวยเถ่ือนของคนกลุ่มน้ีจะไม่มี
ผลกระทบเพราะเป็นการเล่นเพื่อสร้างสีสันใหก้บัชีวติและเป็นผูท่ี้คิดวา่ตนเองไม่ติดการพนนั แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชยุต พิริยะฤทธ์ิ (2550) และหทยัรัตน์ กวีวิทยวงศ์ (2554) ท่ีพบว่า 
ความสนุก ทา้ทาย ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน เน่ืองจากหวย
เถ่ือนเป็นการเส่ียงโชคท่ีผิดกฎหมาย มากไปกว่านั้นผลการศึกษายงัไดมี้การบ่งช้ีว่า การเล่นหวย
เถ่ือนนั้นมีบทลงโทษ ในขอ้กฎหมายอยา่งชดัเจน ซ่ึงท าให้ผูท่ี้คิดอยากจะเล่นเพื่อความสนุกหรือทา้
ทาย คิดวา่การเส่ียงโชคในรูปแบบน้ีไม่คุม้ค่าท่ีจะเส่ียง 

นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัคน้พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการหาเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชัระ คงพินิจบรรจง (2552) ท่ีพบวา่ การเล่น
หวยเถ่ือนเป็นช่องทางการหาเงินในการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว ส่วนผล
การศึกษาของปรีชา สาธุพากษ์ (2557) ท่ีพบวา่ ช่องทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เล่นหวยเถ่ือน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเล่นหวยเถ่ือนเล่นเพื่อหวงัผลตอบแทนจะน าเงินท่ีไดจ้ากการ
ถูกรางวลัมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัหรือเป็นรายได้เสริมจากรายได้ประจ า  นอกจากนั้นยงัไม่
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดวงกมล ดีพนัธ์ุ (2557) ลกัขณา โสภา (2558) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนท่ีไม่สูงมาก จึงเลือกท่ีจะไม่หาเงินโดยใชช่้องทางหาเงินจากการเล่นหวย
เถ่ือนเท่าใดนกั เพราะกลุ่มตวัอยา่งมองวา่ การหาเงินจากการเส่ียงโชคแบบน้ีมีผลเสียมากกวา่ ส่ิงท่ี
จะไดรั้บ 

เม่ือพิจารณาถึงประเด็นปัจจยัด้านอิทธิพลจากเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวย
เถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิประภา หตัถกรรม และสาวติรี รัศมี (2556) ท่ีพบวา่ เพื่อน
เป็นแรงจูงใจในการเล่นหวยเถ่ือนคร้ังแรก เน่ืองจากมีกลุ่มเพื่อนเล่นหวยเถ่ือนอยู่แล้ว เม่ือเพื่อน
ชกัชวนให้เล่น หรือเล่นเพื่อถูกรางวลั ท าให้กลุ่มตวัอยา่งสนใจท่ีจะเล่นตาม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของกิตติวงค ์สาสวด (2557) และปรีชา สาธุพากษ ์(2557) ท่ีพบวา่ สาเหตุของการเล่น
หวยเถ่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง คือ อิทธิพลจากเพื่อน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอศัฎา สิทธิ
แกว้ (2554) ท่ีพบว่า อิทธิพลจากเพื่อนไม่เป็นตวัแปรท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน 
กลุ่มตวัอย่างมีการพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูล ก่อนตดัสินใจเช่ือ รู้จกัใช้เหตุผลในการประกอบการ
ตดัสินใจวา่จะไม่ปฏิบติัไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งจึงไม่เล่นหวยเถ่ือน 

ส าหรับปัจจยัดา้นอิทธิพลจากครอบครัวไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของ
นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาริกา กิจฉลอง  (2550) หทยัรัตน์ กวีวิทยวงศ์ (2554) และ อศัฎา 
สิทธิแก้ว (2554) ท่ีพบว่า ผูป้กครองของกลุ่มตัวอย่างไม่มีพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน เป็น
แบบอยา่งท่ีดี มีการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอยา่งใกลชิ้ด และสอบถามรายละเอียดการใช้จ่ายของ
บุตรหลานเสมอ พร้อมช้ีแจงถึงโทษของการเล่นพนนัหวยเถ่ือน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ   พชัระ คงพินิจบรรจง (2552) และกิตติวงค ์สาสวด (2557) ท่ีพบวา่ อิทธิพลจากครอบครัวเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเล่นหวยเถ่ือน เพราะสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวย อีกทั้งยงัไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ศศิประภา 
หตัถกรรม และสาวติรี รัศมี (2556) ท่ีพบวา่ การเล่นหวยเถ่ือนมาจากการชกัชวนจากครอบครัว หรือ
เรียกวา่ อิทธิพลจากครอบครัวนัน่เอง 
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ในด้านปัจจยัด้านการเขา้ถึงแหล่งขายไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือนของ
นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุลยัรัก สีนิล (2551) และพชัระ คงพินิจบรรจง (2552) ท่ีพบว่า การ
เขา้ถึงแหล่งการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน โดยประชาชนผูไ้ม่เล่นหวย
เถ่ือน จะไม่ซ้ือหวยเถ่ือนถึงแมว้า่จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มมีแหล่งขายหวยเถ่ือนเป็นจ านวน
มากก็ตาม แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงศรี ด่านพฒันาภูมิ (2550) และฐิติมน ส่ือ
เสาวลกัษณ์ (2556) ท่ีพบวา่ การเขา้ถึงแหล่งขายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ท าให้ไม่ตอ้งเดินทางออกมา
ซ้ือดว้ยตนเองมากนกั มีความสะดวกในการซ้ือไดห้ลากหลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นทางไลน์ เฟสบุ๊ค 
อินสตาแกรม โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 นอกจากนั้น ผลการศึกษายงัคน้พบวา่ ปัจจยัดา้นความเช่ือไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ตกต่างจากผลการศึกษาของอศัฎา สิทธิแกว้ (2554) และปรีชา สาธุพากษ ์(2557) 
ท่ีพบว่า ความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางเป็นตวัก าหนดความตั้งใจของผูเ้ล่น เพื่อให้ผูเ้ล่นไดค้ลายความ
กงัวลท่ีไม่มีความแน่นอนในตวัเลขท่ีซ้ือไป และสามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนได ้ความ
เช่ือจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน อีกทั้งยงัแตกต่างจากผลการศึกษา
ของ ศศิประภา หตัถกรรม และสาวิตรี รัศมี (2556) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเล่นหวยเพราะชอบเร่ือง
ไสยศาสตร์ เน่ืองจากเห็นส่ิงท่ีแปลกกวา่ปกติก็มกันึก และน ามาตีความเป็นตวัเลข 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. มหาวิทยาลยัควรตระหนกัถึงพฤติกรรมการเล่นหวยเถ่ือน โดยปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกบั

การพนันเป็นส่ิงไม่ดีควรมีการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองให้บงัเกิดผลในอนาคตและเพิ่มกิจกรรมใน
มหาวทิยาลยัเพื่อลดความสนใจในการเล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษา 

2. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการเล่นหวย
เถ่ือนอยา่งจริงจงั โดยมีการปรับปรุงเก่ียวกบัตวับทกฎหมายใหค้วามผดิในการเล่นหวยเถ่ือนมีความ
รุนแรงมากยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้เ้ล่นหวยเถ่ือนเกิดความเกรงกลวั 
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3. ควรจดัให้มีการร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการเล่นหวยเถ่ือนโดยมีการจดัตั้ งกลุ่ม ช่วยเหลือดูแล และหามาตรการในการ
ป้องกนัการซ้ือหวยเถ่ือน 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีใน
มหาวทิยาลยัของรัฐแห่งหน่ึง ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจจะใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน พื้นท่ีอ่ืน 
เพื่อน าผลการวจิยัมาเปรียบเทียบขอ้มูลใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2. การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวมรวบขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงดา้นเดียว ในการวิจยั
คร้ังต่อไปควรท าวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเจาะลึก ครอบคลุมและ
ท าใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลชดัเจนมากข้ึน  

3. การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพิ่ม ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เล่นหวยเถ่ือนของนกัศึกษาเช่น ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีผลท าให้นกัศึกษาเล่นหวย
เถ่ือน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของต ารวจ และศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ี 3 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบางละมุง อ าเภอศรีราชา จ านวน 400 คน ท่ีไดม้าจากการ 
สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร  
ช่องทางการติดต่อ และกระบวนการบริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของต ารวจ  
ส่วนสภาพแวดล้อมของสถานท่ีไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของต ารวจ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เสนอแนะและใหค้  าแนะน าไวใ้นส่วนทา้ยของบทความ 
 

ค าส าคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ การบริการของต ารวจ การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to examine (1) the police service quality and (2) the 

factors affecting the police service quality. The samples were 400 citizens living in Muang 
Chonburi, Bang Lamung, Sriracha districts. Multi-stage random sampling was employed in this 
study. The questionnaire was used to collected the data which was analyzed using descriptive 
statistics and stepwise multiple regression analysis. The findings revealed that personnels, contact 
channel, and service process had the positive effect on service quality. However, workplace 
environment have no effect on the police's service quality. Suggestions and recommendations 
were discussed in this latter part of this article. 
 

Keywords :  service quality, police service, stepwise multiple regression 
 

บทน า 
 การใหบ้ริการของภาครัฐท่ีมีต่อประชาชนไดมี้ความส าคญัมากข้ึน ท าให้เกิดเป็นนโยบายท่ี
ทุกรัฐบาลไดผ้ลกัดนัเร่ืองของการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ข้ึน แต่ก็ยอ่มเกิดปัญหาต่าง ๆ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานการให้บริการและ
ให้ความช่วยเหลือของผูม้ารับบริการ นัน่ก็คือ ประชาชนทัว่ไป “ระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กล่าวถึงแนวทางการท างานราชการ โดยให้ประชาชน
เป็นศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน หน่วยงานของภาครัฐจดัท าการบริการ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีข้ึน โดยการให้บริการจะตอ้ง
อ านวยความสะดวก ท าให้ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลการบริการดา้นต่างๆ และเกิดความเป็นอยูท่ี่ดี
ของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภยัในสังคม ตลอดจนประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด (กชพรรณ วงศธ์รรม, 2554) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกบัประชาชน โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะมี
หนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นให้แก่
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ประชาชน อีกทั้งการใหบ้ริการประชาชนทั้งนอกสถานีและท่ีมาติดต่อในสถานีต ารวจ  ไม่วา่จะเป็น
การรับแจง้คดีความ การรับแจง้ความเอกสารหาย การติดต่อขอรับบริการหรือขอความช่วยเหลือ 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เช่น การสอดส่องป้องกนัการเกิดอาชญากรรม การอ านวย
ความสะดวกบนทอ้งถนน  และการดูแลความเรียบร้อยตามงานต่าง ๆ เป็นตน้ ในความเป็นจริงแลว้ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจบางคนยงัขาดจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์รต ารวจ รวมทั้งการท างานจะส่งผลกระทบในทางท่ีดีและเบ่ียงเบนไปในทางท่ี
ไม่ดีดว้ยเช่นกนั (พิมาย ผดุงโกเมตร, 2551) ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา การบริการของเจา้หนา้ท่ีต ารวจมี
การท างานท่ีล่าชา้ ขั้นตอนการท างานท่ีซบัซ้อน ท าให้ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการหรือรับบริการ
ในดา้นอ่ืน ๆ เกิดความเบ่ือหน่ายขั้นตอนการท างาน ซ่ึงระบบราชการไทยนั้นยงัคงมีระบบอุปถมัภ์
หรือระบบพรรคพวก ท่ีคอยช่วยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีรู้จกัหรือสนิทสนมกนัจะไดรั้บการบริการและ
ความสะดวกก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยไม่สนใจบุคคลอ่ืนท่ีไม่สนิทสนมคุน้เคยจนท าให้การบริการ
มกัเป็นไปดว้ยความล่าชา้และการเลือกปฏิบติั  
 จงัหวดัชลบุรีเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงประชาชนจากต่างหวดัเดินทางเขา้
มาท างาน และมีประชากรเขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ จากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการส่ือสารอย่างไร้พรมแดน โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถ สติปัญญา เพื่อสร้างความสงบสุขให้กบัสังคมตลอดจนสร้าง
ความมัน่ใจต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ทั้งน้ีการบริการเป็นส่วนส าคญัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ตอ้งให้บริการแก่ประชาชนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีต ารวจบางส่วนมีการให้บริการท่ีดีและไม่ดี
ต่อประชาชน การให้บริการของเจา้หน้าท่ีต ารวจยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
อาจเกิดมาจากหลาย ๆ สาเหตุ คือ การไม่เขา้ใจต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน การท างาน
ท่ีไม่มีคุณภาพและการให้บริการท่ียงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพ เช่น การไม่ให้เกียรติประชาชนการพูดจา
ไม่สุภาพ เจา้หนา้ท่ีต ารวจใชอ้  านาจหนา้ท่ีรังแก กลั้นแกลง้ประชาชน เป็นตน้ ถา้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมี
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ จะท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น ความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อการ
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ปฏิบติังานและเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการปรับปรุงการให้บริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนความมัน่คงของประเทศ 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของต ารวจ
ต่อประชาชนในจงัหวดัชลบุรี และทราบถึงส่ิงท่ีประชาชนเห็นวา่เป็นปัญหาต่อการให้บริการ เพื่อ
จะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือแนวทางในการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน เป็นการกระตุน้
ใหบุ้คคลหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจถึงปัญหา เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจในจงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจในจงัหวดัชลบุรี 

 
กรอบแนวคดิในการท าวจิัย 
 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ 

 
ช่องทางการติดต่อ 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี 

บุคลากร 
 

กระบวนการบริการ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ  
 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ความเหมาะสมในการท างานให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
คุณภาพของการออกแบบและความสอดคลอ้งในการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการเป็นท่ี
พึงพอใจของลูกค้าหรือผูม้ารับบริการอย่างสม ่าเสมอ และเกิดประโยชน์ตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการจะมีด้านต่าง ๆ ด้านความรู้ความสามารถของผูใ้ห้บริการความเหมาะสมของการ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความปลอดภยั รวมถึงมีการให้บริการท่ีมีความเท่า
เทียมและความต่อเน่ืองในการรับบริการ โดยจะกล่าวอีกนยัหน่ึงคุณภาพคือความพอใจของลูกคา้
หรือผูรั้บบริการ (กชพรรณ วงศธ์รรม, 2554) 
 คุณภาพการบริการ (Service quality) หมายถึง ระดบัความสามารถของการบริการท่ีให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ถึงขั้นเป็นท่ีพอใจ โดยองคป์ระกอบหลกัท่ีก าหนดความพอใจ
ของผูรั้บบริการประกอบดว้ย 2 ส่วน  ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง ลกัษณะการให้บริการ มี 3 ส่วน คือ ระบบ
ของการให้บริการ (Service System) กระบวนการให้บริการ (Workflow Process) พฤติกรรม 
ผูใ้หบ้ริการ (Providers Behavior) ส่วนท่ีสอง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คือ ประวติัภูมิหลงัของ
ผูรั้บบริการ (Recipients Background) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการจะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือประชาชนมีความตอ้งการท่ีจ าเป็นก็จะไดรั้บการตอบสนอง 
 สุกญัญา โภคา (2553) คุณภาพการบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการท่ีดีและเหมาะสม
ให้กับผู ้รับบริการ เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผูรั้บบริการ โดยสร้างความ
ประทบัใจและความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรั้บบริการนั้น จะท าให้ผูรั้บบริการกลบัมาใช้บริการ
ในภายหลงั 
 อรัญญรักษ ์เลิศกุศล  (2543) กล่าววา่ การบริการท่ีเรียกวา่ Total Quality Service เป็นการ
บริการท่ีเนน้การผูกใจประชาชน ให้ความส าคญักบัคนท่ีจะท างานบริการไดอ้ยา่งเต็มท่ีและเต็มใจ 
จนกลายเป็นวฒันธรรมของหน่วยงาน โดยจะไม่ยึดติดกบักฎระเบียบมากจนเกินไป การบริการ
ไม่ใช่จะท าตามกฎระเบียบท่ีวางไว ้ซ่ึงเปรียบการบริการเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า โดยแต่ละดา้น
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จะเปรียบเป็นการปฏิบติังาน ถา้ขาดปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงไป หน่วยงานจะบริการท่ีดีไม่ได ้ซ่ึงเรียกวา่ 
สามเหล่ียมแห่งการบริการ จะเป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัประชาชน 
 ความหมายของคุณภาพการใหบ้ริการดงักล่าว สรุปไดว้า่ การตอบสนองความตอ้งการของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ โดยการบริการท่ีมีคุณภาพตรงกบัความคาดหวงัของผูม้ารับบริการเป็นส่ิงท่ี
หน่วยงานควรท า ซ่ึงผูรั้บบริการจะเกิดความพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการ โดยผูรั้บบริการจะมี
ความตอ้งการต่อสถานท่ีท างานและรูปแบบท่ีตอ้งการ 
บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องต ารวจ 
 ต ารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จะตอ้งคอยตรวจตรา จบักุม และ
ปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย การปฏิบติังานของต ารวจจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเป็น
ส าคญั ซ่ึงจะตอ้งมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายในการควบคุมการปฏิบติังานของต ารวจเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหก้ระทบถึงสิทธิของประชาชน  ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีของต ารวจ ดงัน้ี 
 ตามพระราชบญัญติัส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยูใ่นการบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี มีอ านาจ
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
 1. รักษาความปลอดภยัส าหรับองค์พระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์และพระราชอาคนัตุกะ 
 2. การดูแลควบคุมและก ากบัการปฏิบติังานของต ารวจ จะตอ้งปฏิบติัตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 3. การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ 
 4. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงใน
ราชอาณาจกัร 
 5. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด จะเป็นอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 6. การช่วยเหลือพฒันาประเทศ 
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 7. การปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

จากค านิยามขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ต ารวจเป็นผูรั้กษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยในสังคม เป็นผูพ้ิทกัษ์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ซ่ึงการปฏิบติังาน
ของต ารวจยอ่มมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนโดยตรง ต ารวจตอ้งพยายามเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในตวัเจา้หนา้ท่ีต ารวจและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative research) ด าเนิน
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้ งแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณภาพการ
ใหบ้ริการของต ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี มี 11 อ าเภอ  
มีจ  านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 1,555,357 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สถานีท่ีดูแลรับผิดชอบเขตอ าเภอท่ีมีประชากร
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อ าเภอชลบุรี อ าเภอบางละมุง และอ าเภอศรีราชา ใช้วิธีการค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  +/-.05 ภายใตค้วาม
เช่ือมัน่ 95% จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
การสุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) ประชากรมีคุณลกัษณะท่ีซบัซอ้น ท าให้มีการสุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 1 คร้ัง โดยเทคนิคท่ีจะ
ใช้ในการสุ่มแต่ละขั้นตอนอาจจะมีวิธีท่ีเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2543) การสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี 11 อ าเภอ จะท า
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การสุ่มเลือก 3 อ าเภอ ซ่ึงจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยสุ่มเลือกอ าเภอ 3 อ าเภอท่ีมีจ านวน
ประชากรหนาแน่นท่ีสุด เพื่อน ามาเป็นตวัแทนในการเก็บข้อมูล โดยจะเร่ิมจาก 3 อ าเภอท่ีมี
ประชากรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบางละมุง และอ าเภอศรีราชา ซ่ึงในการค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ จะใชป้ระชากรทั้ง 3 อ าเภอ จ านวน 1,020,700 คน จะไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และท าการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 อ าเภอ โดยน า
จ านวนของประชากรแต่ละอ าเภอหารจ านวนประชากรทั้งหมด และคูณด้วยจ านวนทั้งหมดของ
กลุ่มตวัอยา่ง  ดงันั้นอ าเภอเมืองชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 138 คน อ าเภอบางละมุง กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 132 คน และอ าเภอศรีราชา กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน และในการเก็บกลุ่มตวัอยา่งจะใช้
การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยใชว้ธีิแบบบงัเอิญ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
6 ส่วน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของขอ้
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัคุณภาพการให้บริการของต ารวจในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึง
แบบสอบถามใช้การวดัระดบัความคิดเห็นแบบประมาณค่า (rating scale) โดยมีเกณฑ์การวดั  
5 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไม่เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย และเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ตอนท่ี 3 – ตอนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัคุณภาพการให้บริการของต ารวจในจงัหวดั
ชลบุรี ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี บุคลากร ช่องทางการติดต่อ และกระบวนการบริการ โดยมี
เกณฑก์ารวดั 5 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไม่เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย และเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (frequency)  
ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซ่ึงใช้วิเคราะห์
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คุณลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(multiple regression analysis) โดยใช้เทคนิค stepwise การผสมผสานระหว่างการเลือกแบบ
กา้วหน้าและแบบถอยหลงั ขั้นตอนแรก ใส่ตวัแปรตน้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตามท่ีสูงสุด จากนั้นก็จะทดสอบตวัแปรท่ีไม่อยูใ่นสมการวา่มีตวัแปรใดบา้งท่ีจะเขา้มาอยูใ่นสมการ
ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบกา้วหน้า และจะตอ้งท าการทดสอบตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการวา่ ตวัแปรท่ีอยู่
ในสมการตวัแปรท่ีมีโอกาสน าออกจากสมการ ดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบถอยหลงั ซ่ึงการกระท าดว้ย
สองวิธีในทุกขั้นตอนจนไม่มีตวัแปรใดแล้วท่ีจะถูกน าออกและน าเขา้สมการ ซ่ึงกระบวนการจะ
ส้ินสุดและจะไดส้มการท่ีมีสัมประสิทธ์ิสูงสุด (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2553) 

ผลการวจิัย  
การวเิคราะห์คุณลกัษณะทางประชากร  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
คิดเป็นร้อยละ 54.00 ดา้นอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 25–31 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.10 ดา้นระดบั
การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
คิดเป็นร้อยละ 40.30 ดา้นอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  
คิดเป็น ร้อยละ 41.50 และด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ ท่ี  
10,001–15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.80 
การวเิคราะห์คุณลกัษณะของตัวแปรทีไ่ด้ท าการศึกษา  

การวิ เคราะห์ลักษณะของตัวแปรท่ีได้ท าการศึกษา มีจ านวน 5 ตัวแปร ซ่ึงได้แก่  
คุณภาพการให้บริการของต ารวจ สภาพแวดล้อมของสถานท่ี บุคลากร ช่องทางการติดต่อ และ
กระบวนการบริการ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร (n=400) 
ปัจจัยทีศึ่กษา  ̅ S.D. การแปลผล 

คุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ 
 - ความเป็นรูปธรรม 

3.09 
3.31 

.81 

.74 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 - ความน่าเช่ือถือในการบริการ 3.06 .92 ปานกลาง 
 - การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 3.04 .90 ปานกลาง 
 - การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 3.10 .91 ปานกลาง 
 - การดูแลเอาใจใส่ 2.97 1.04 ปานกลาง 
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี 3.47 .79 สูง 
บุคลากร 3.12 .88 ปานกลาง 
ช่องทางการติดต่อ 3.23 .85 ปานกลาง 
กระบวนการบริการ 3.12 .86 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการของต ารวจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  
( ̅= 3.09, S.D.= .81) ความเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.31, S.D.= .74) 
ความน่าเช่ือถือในการบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.06, S.D.= .92) การตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅= 3.04, S.D.= .90) การให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.10, S.D.= .91) การดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( ̅ = 2.97, S.D. = 1.04) สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง  
( ̅= 3.47, S.D.= .79) บุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.12, S.D.= .88) ช่องทางการ
ติดต่อ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.23, S.D.= .85) และกระบวนการบริการ มีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 3.12, S.D.= .86)  
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  

ผูว้ิจยัท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ คุณภาพการให้บริการ
ของต ารวจ (SQ) สภาพแวดล้อมของสถานท่ี (PE) บุคลากร (PS) ช่องทางการติดต่อ (CT) และ
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กระบวนการบริการ (SP) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (pearson’s product 
moment correlation) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ตวัแปร SQ PE PS CT SP 
SQ -     
PE .646** -    
PS .876** .658** -   
CT .705** .625** .703** -  
SP .840** .659** .851** .751** - 

** หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของต ารวจสูงท่ีสุด 

คือ บุคลากร (r= .876) รองลงมาคือ กระบวนการบริการ (r= .840) ช่องทางการติดต่อ (r= .705) และ
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี (r= .646) ซ่ึงในการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จะดึงตวัแปรท่ี
มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเขา้มาอยู่ในสมการ โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามสูงท่ีสุด  
จะถูกน าเขา้มาวเิคราะห์ในสมการ ดงันั้น ตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุด จะถูกน าเขา้
มาในสมการเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนั้นตวัแปรตวัอ่ืนๆ จะถูกน าเขา้มาในสมการเพื่อวิเคราะห์  
ถา้ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์จะถูกน าออกจากสมการ จากตารางขา้งตน้ พบวา่ ตวัแปรท่ีถูกน าเขา้
มาวเิคราะห์ในสมการ คือ บุคลากร กระบวนการบริการ ช่องทางการติดต่อ และสภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ี 
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ เป็นการผสมผสานระหวา่งการเลือกแบบกา้วหนา้และแบบถอย
หลงั ขั้นตอนแรก ใส่ตวัแปรตน้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีสูงสุด จากนั้นก็จะ
ทดสอบตวัแปรท่ีไม่อยูใ่นสมการวา่มีตวัแปรใดบา้งท่ีจะเขา้มาอยู่ในสมการดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบ
กา้วหนา้ และจะตอ้งท าการทดสอบตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการวา่ ตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการตวัแปรท่ีมีโอกาส
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น าออกจากสมการ ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบถอยหลงั ซ่ึงการกระท าดว้ยสองวิธีในทุกขั้นตอนจนไม่มี
ตัวแปรใดแล้วท่ีจะถูกน าออกและน าเข้าสมการ ซ่ึงกระบวนการจะส้ินสุดและจะได้สมการท่ี
สัมประสิทธ์ิสูงสุด (นงลกัษณ์ วรัิชชยั,2553) ซ่ึงจากการวเิคราะห์ปรากฏตามรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ตวัแปร B Std.Error β t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) .321 .075  4.263 .000 
บุคลากร .524 .040 .565 13.097 .000 
กระบวนการบริการ .277 .044 .293 6.321 .000 
ช่องทางการติดต่อ .084 .033 .088 2.568 .011 

Adjusted R Square = .802 
 ถา้น าตวัแปรพยากรณ์เขียนในรูปของสมการท่ีใชค้่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน  จะไดส้มการดงัน้ี 
 SQ = .565PS + .293SP + .088CT  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของต ารวจมี 3 ตวัแปร 
ได้แก่ บุคลากร กระบวนการบริการ ช่องทางการติดต่อ โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ  
การให้บริการของต ารวจมากท่ีสุด คือ บุคลากร เท่ากบั .565 รองลงมาคือ กระบวนการบริการ 
เท่ากบั .293 และช่องทางการติดต่อ เท่ากบั .088 ตามล าดบั ซ่ึงทั้ง 3 ตวัแปรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรตามไดร้้อยละ 80.2 ในขณะท่ีตวัแปรสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีไม่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจแต่อยา่งใด 
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (multiple regression analysis) ด้วย 
วธีิ Stepwise และน าผลมาทดสอบกบัสมมติฐาน ผลปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ
ต ารวจ 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นช่องทางการติดต่อมี
อิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ
มีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีก าหนดไว ้โดยสมมติฐานขอ้ท่ี 2 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 และสมมติฐานขอ้ท่ี 4 เป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านช่องทางการติดต่อ และปัจจัย 
ดา้นกระบวนการบริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของต ารวจ 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของต ารวจ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แตกต่างจากผลการศึกษาของ พณิรดา  
กลมเกลียว (2551) รุ่งนภา บุญค า (2552) ท่ีพบว่า สภาพแวดล้อมด้านสถานท่ีในการให้บริการ
ประชาชนมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้สะอาดมากข้ึน มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอไวใ้ห้บริการ มีป้ายทาง 
เขา้-ออกบอกอย่างชดัเจน และจดัระเบียบการจราจรไดอ้ย่างคล่องตวั อีกทั้งท่ีตั้งของสถานีต ารวจ
ประชาชนผูรั้บบริการสามารถเดินทางมาติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็วในการท่ีมาใช้บริการส่งผลต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการ 
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เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของต ารวจ พบวา่ ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ ใจชุ่ม (2550) เกียรติคุณ  
จิรกาลวสาน (2555) ท่ีพบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการแก่ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีท า มี
ความช านาญในการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งงานนั้น ๆ โดยสามารถให้ค  าปรึกษาในขอ้ท่ีสงสัยได้
ตรงตามความตอ้งการของประชาชน และแกไ้ขปัญหาของประชาชนผูม้ารับบริการไดเ้ป็นอย่างดี
จนน าไปสู่คุณภาพการให้บริการของต ารวจท่ีดีข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รุ่งนภา บุญ
ค า (2552) ท่ีพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี และคอยให้
ค  าแนะน าแก่ประชาชน อีกทั้งยงัดูแลเอาใจใส่ประชาชนผูม้ารับบริการไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งแตกต่าง
จากผลการศึกษาของ สุกญัญา โภคา (2553) ท่ีพบวา่ บุคลากรผูใ้หบ้ริการบางคนไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์
กบัผูม้ารับบริการ และมีการตอบค าถามหรือการอธิบายท่ีไม่ชัดเจน อีกทั้งการปฏิบติังานยงัไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการท่ีไม่ดี 
 จากผลการศึกษายงัค้นพบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการติดต่อมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของต ารวจ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เกรียงศกัด์ิ 
ตงศิริ (2553) ท่ีพบว่า ช่องทางการติดต่อมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของต ารวจ 
เ น่ืองจากมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ ให้ขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการเขา้ใจถึงขั้นตอนการมา
ติดต่อและมาใชบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถึงผลการศึกษาของ ฐิติกร เพียรหาผล (2553) ท่ีพบว่า 
เจา้หน้าท่ีต ารวจคอยให้ค  าแนะน ากบัผูรั้บบริการก่อนการติดต่อในแต่ละเร่ืองท่ีมารับบริการ ซ่ึง
แตกต่างจากผลการศึกษาของ อุไร ดวงระหวา้ (2554) ท่ีพบวา่ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจผ่านเว็บไซต์มีหลายขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูล จึงท าให้การให้บริการใน
รูปแบบดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนั้น ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของต ารวจ 
พบว่า ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เกียรติคุณ จิรกาลวสาน 
(2555) ท่ีพบวา่ การบริการมีขั้นตอนการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตวั มีการแจง้
ขอ้มูลขั้นตอน และอธิบาย ช้ีแจงขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้มีความชดัเจนข้ึน และมีระยะเวลาใน
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การใหบ้ริการมีความเหมาะสมและไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พณิรดา  
กลมเกลียว (2551) ท่ีพบว่า มีการจดัท าเอกสารหรือแบบฟอร์มให้มีการกรอกขอ้มูลน้อยลง โดยมี
ขอ้มูลการให้บริการท่ีทนัสมยั ซ่ึงท าได้ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการมากข้ึน ท าให้การ
บริการของต ารวจท่ีดีข้ึน นอกจากนั้นรวมถึงผลการศึกษาของ รุ่งนภา บุญค า (2552) ท่ีพบว่า 
กระบวนการให้บริการท่ีมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารได้ง่าย และ
ได้รับการบริการท่ีครบถ้วนตามขั้นตอนของการบริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส านกังานต ารวจแห่งชาติควรปลูกฝังจิตส านึกการบริการประชาชนให้แก่เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ โดยมีการจดัวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจในทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ
และพฒันาคุณภาพการให้บริการแก่บุคลากรให้มีความกระตือรือร้น มีการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
รวดเร็ว ฉบัไวซ่ึงเป็นท่ีพึ่งของประชาชน และปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ในการ
บริการ ซ่ึงเป็นช่องทางให้กบัผูรั้บบริการไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการบริการของหน่วยงานต ารวจ 
โดยมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองผา่นทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน และหน่วยงานตอ้งมี
การจดัท าแบบสอบถามเป็นระยะ โดยปีละ 2 คร้ัง เพื่อน าปัญหามาเป็นแนวทางการปรับปรุงต่อไป 
 3. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรมีการให้บริการแบบ one stop service ซ่ึงจะมีขั้นตอนการ
ให้บริการในจุดให้บริการ ณ จุดให้บริการเดียว โดยจะเป็นการบริการท่ีรวดเร็ว กระชับและ
ประหยดัเวลาให้กับผูม้ารับบริการ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถในการตอบข้อสงสัย ให้
ค  าแนะน ากบัผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งชดัเจน รวมไปถึงเจา้หนา้ควรมีความเขา้ใจถึงรูปแบบการบริการ
ต่าง ๆ และสามารถอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการท่ีท าใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกบัสถานีต ารวจแห่งอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อให้ทราบถึง

ปัจจยัวา่มีความคลา้ยคลึงกนัหรือไม่ ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคลอ้งกบัการใชบ้ริการของประชาชนมากยิง่ข้ึน 
 2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาประสิทธิผลการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ เพื่อน าผล
การศึกษามาวเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิผลต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวจิยัน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบั

แนวทางการปฏิรูปต ารวจ (2) เพื่อศึกษาทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูป
ต ารวจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการปฏิรูปต ารวจ
และการบริหารงานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ซ่ึงปฏิบติังานในส านกังานใหญ่ของส านกังานต ารวจแห่งชาติจ านวน 345 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจยัพบว่า ระดับทศันคติของข้าราชการต ารวจเก่ียวกับ
แนวทางปฏิรูปต ารวจ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยขา้ราชการต ารวจมีระดบัทศันคติ
ในด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการกระจายอ านาจการบริหาร ด้าน
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ความเป็นอิสระของหน่วยงาน ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และดา้นการถ่ายโอนภารกิจไปยงั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระดบัทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจ
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การมากท่ีสุดคือ ดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน รองลงมาคือ 
ดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร และดา้นการโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน ในขณะท่ีดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารแต่
อยา่งใด  

 

ค าส าคญั: ทศันคติของขา้ราชการต ารวจ, ปฏิรูปต ารวจ, ประสิทธิผลขององคก์าร 
 

Abstract 
The objectives of this study were to (1) study police’ attitudes toward police reform 

guidelines (2) study police’ attitudes toward police reform guidelines that affect an organizational 
effectiveness (3) provide guidelines for police reform and administration. The samples of this 
study were 345 police officers working in the police headquarter. The questionnaire was 
employed as research instrument to collect the data. Descriptive statistics (frequency, percentage, 
mean, and standard deviation) and inferential statistics (multiple regression analysis) were 
employed to analyze the data. The results indicated that the samples had high level of positive 
attitudes toward the police reform guidelines. The attitudes toward pays and benefits had the 
highest mean followed by decentralization, autonomy, public participation, and transferring some 
tasks to other related agencies in that order. The results also showed that autonomy in the most 
important factor affecting the organizational effectiveness followed by decentralization, and 
transferring some tasks to other related agencies respectively. However, public participation, and 
pays and benefits had no positive effects on the organizational effectiveness.  

 

Keywords: police’ attitudes, police reform, organizational effectiveness 
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บทน า 
องค์การต ารวจ นับว่าเป็นองค์การท่ีเปรียบเสมือนด่านแรกในกระบวนการยุติธรรม 

เน่ืองจากเป็นองค์การท่ีท าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และอ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ท าให้มีการปฏิบัติงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน แต่ใน
ขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้่าองคก์ารต ารวจกลบัไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนมากเท่าใดนกั 
ดงัเห็นไดจ้ากข่าว หรือส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเสนอภาพอนัเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังานของต ารวจท่ี
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากไม่วา่จะเป็นการรับสินบน การรีดไถเงินจากประชาชน ความล าเอียงในการ
ด าเนินการทางกฎหมาย ข่าวการซ้ือต าแหน่งต่างๆ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงานภายใน
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เช่น ปัญหาการแต่งตั้งท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ไม่เป็นไปตามความรู้
ความสามารถในต าแหน่ง ปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองท่ีปรากฏในทุกๆ ดา้นไม่วา่จะเป็นการ
แต่งตั้ง การสืบสวนสอบสวน เป็นตน้ การมีระบบอุปถมัภ์ท าให้เกิดระบบพวกพอ้ง ภาระงานของ
ต ารวจท่ีมีมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีขาดความอิสระในการด าเนินการทางดา้นกฎหมายเน่ืองจากไดรั้บค าสั่งหรือขดัต่อผูมี้อิทธิพล
ในพื้นท่ี ปัญหาหน้ีสินอนัเน่ืองมาจากเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ หรือเงินสนบัสนุนท่ีไดไ้ม่
ทัว่ถึงในระดบัสถานีต ารวจ ท าใหเ้กิดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ รีดไถเงินจากประชาชน รวมถึงขาด
แรงจูงใจท่ีจะท าให้ขา้ราชต ารวจปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ อาจกล่าวไดว้่าปัญหาเหล่าน้ี
ไม่ไดเ้พิ่งเกิดข้ึน แต่เกิดเป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ก็จะเกิดเป็นปัญหาต่อ
การด าเนินชีวติของประชาชนท่ีจะท าใหไ้ม่ไดรั้บการอ านวยความยุติธรรม ไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียม และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทางรัฐบาล
จึงเห็นถึงความส าคญัและเกิดเป็นแนวคิดในการปฏิรูปต ารวจข้ึน ดงัเห็นไดจ้ากมีแนวคิดในเร่ือง
การปฏิรูปต ารวจเกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองหลายรัฐบาล จนมาถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์
โอชาท่ีเห็นความส าคญัต่อการปฏิรูปประเทศในดา้นต่างๆ ซ่ึงหน่ึงในแนวทางการปฏิรูปท่ีส าคญัคือ 
การปฏิรูปต ารวจ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอแนวทางการปฏิรูปต ารวจในเร่ืองของการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่
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ทอ้งถ่ิน โดยให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีส่วนบริหารจดัการระบบต ารวจในพื้นท่ี โดยส านกังานต ารวจ
แห่งชาติอยู่ภายใตก้ระทรวงยุติธรรม ไม่ข้ึนตรงกบัฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความอิสระ ปลอดการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้
ออกประกาศฉบบัท่ี 88/2557  แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.
ต.ช.) และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) และฉบบัท่ี 89/2557 วางกฎเกณฑ์ในการแต่งตั้ง
เล่ือนต าแหน่งขา้ราชการต ารวจ โดยใหถื้อระบบอาวโุสเป็นส าคญั คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มีบัญชีสรุปประเด็นความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญในเร่ืองของแนวทางการปฏิรูปต ารวจไวเ้ช่นกนั  

ขณะท่ีพลต ารวจเอก สมยศ พุ่มพนัธ์ม่วง ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ มีค าสั่งส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติท่ี 40/2558 ลงวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทาง
ปฏิรูปต ารวจ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับแนวทางการปฏิรูปต ารวจท่ีจะเกิดข้ึน (วสิษฐ เดชกุญชร, 
2557) และรายงานของคณะกรรมการจดัท าแผนการปฏิรูปกิจการต ารวจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระ
ปฏิรูปท่ี 6 เร่ือง การจดัท าแผนปฏิรูปกิจการต ารวจ ไดเ้สนอแนวทางการปฏิรูปไวคื้อเร่ืองความเป็น
อิสระของหน่วยงานต ารวจและควบคุมการแทรกแซงทางการเมือง การวางแนวมาตรฐานการ
แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ ป้องกนัปัญหาทุจริตคอรัปชั่น วิ่งเตน้ซ้ือขายต าแหน่ง เพื่อเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงในการท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ การปฏิรูปงานสอบสวน การถ่ายโอน
ภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติท่ีมิใช่ภารกิจหลกัของต ารวจกลบัไปให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการ และเร่ืองอ่ืนๆ ได้แก่ การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ การ
พฒันาระบบงบประมาณของต ารวจ การปรับปรุงระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ สร้างกลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจหนา้ท่ีของต ารวจในกรณีประชาชนร้องขอความเป็นธรรม รวมถึง
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข้อ ง ก าหนด
แนวทางการปฏิรูปดา้นกระบวนการยุติธรรม โดยในหัวขอ้ท่ี 4 กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปต ารวจ
ในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ี และภารกิจของต ารวจและการแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ มาตรา 259 ท่ีไดก้  าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ปฏิรูปโดยอาศยัหน้าท่ีและอ านาจท่ีมีอยู่แลว้ไปพลางก่อน และมาตรา 260 ได้ก าหนดให้มีการตั้ง
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คณะกรรมการคณะหน่ึง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เพื่อเขา้มาด าเนินการตามกรอบของ มาตรา 258 ง. 
(4) โดยจะตอ้งแลว้เสร็จภายใน 1 ปี (กองสารนิเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2559) 

จะเห็นไดว้า่แนวทางการปฏิรูปท่ีผา่นมาจะมุ่งเนน้ในดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร   
การมีส่วนร่วมของประชาชน การถ่ายโอนภารกิจท่ีมิใช่ภารกิจหลกัของขา้ราชการต ารวจ ระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทน และความมีอิสระของหน่วยงานต ารวจ จึงเห็นไดว้า่ แนวทางการปฏิรูป
ต ารวจนั้น เร่ิมมีบทบาทส าคญัต่อขา้ราชการต ารวจ เน่ืองจากแนวทางต่างๆ ท่ีไดรั้บการเสนอมีผลท า
ให้องค์การต ารวจตอ้งเตรียมพร้อมรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน อีกทั้งการตอบสนองต่อ
นโยบายดงักล่าวนอกจากจะเป็นการสั่งออกมาเป็นนโยบายแลว้ แนวทางการปฏิรูปต ารวจให้ไดผ้ล
คือ การรับฟังความคิดเห็นหรือทศันคติของขา้ราชการต ารวจผูท้  าหนา้ท่ีปฏิบติังานโดยตรง จึงจะท า
ใหแ้นวทางการปฏิรูปต ารวจเกิดประสิทธิผลต่อองคก์ารมากท่ีสุด 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงทศันคติของขา้ราชการต ารวจ
เก่ียวกบัแนวทางปฏิรูปต ารวจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงระดบัทศันคติของ
ขา้ราชการต ารวจวา่อยู่ในระดบัใด และแนวทางการปฏิรูปต ารวจในดา้นใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์การ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันาการปฏิรูปต ารวจและการบริหารงาน
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปต ารวจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการปฏิรูปต ารวจและการบริหารงานของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยด าเนิน
การศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิด และผลงานเก่ียวกบัทศันคติของ
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ขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการต ารวจในส่วนของส านักงานผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติในระดบักองบญัชาการ และมีท่ีตั้งอยูใ่นส านกังานต ารวจแห่งชาติ จ  านวน 
6 แห่ง ไดแ้ก่ ส านกังานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านกังานก าลงัพล ส านกังานงบประมาณและการเงิน 
ส านกังานกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ และส านกังานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จ านวนทั้งหมด 2,483 คน (ส านักงานก าลงัพล ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ, 2558) 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใช้ในศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจในส่วนของส านักงานผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติในระดบักองบญัชาการ และมีท่ีตั้งอยูใ่นส านกังานต ารวจแห่งชาติ จ  านวน 
345 คน ท่ีไดม้าจากการค านวณโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือ (content validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบและหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) ซ่ึงแต่ละขอ้ค าถามมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 ถึง 1 แสดงให้เห็นว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 จึง
สามารถยอมรับได ้(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554, หนา้ 269)  
 ด าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรของการวิจยัในคร้ังน้ี จ  านวน 30 ตวัอยา่ง  
แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha) ของมาตรวดั ดา้น
การมีส่วนร่วม ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ดา้นการถ่ายโอนภารกิจไปยงั
หน่วยอ่ืน ดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน และดา้นประสิทธิผลขององคก์ร ซ่ึงผลการวิเคราะห์ 
พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.876, 0.875, 0.813, 0.840, 0.872 และ 0.929 
ตามล าดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ การ
อธิบายลกัษณะของตวัแปรต่างๆ โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายคุณลกัษณะของตวัแปรต่าง ๆ และใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis -MRA) 
 

ผลการวจิัย  
การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

จากการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 215 คนคิด
เป็นร้อยละ 62.32 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.16 เม่ือพิจารณา
ถึงสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.65 ระดบั
การศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
64.64 กลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.88 และมี
อายุราชการอยูร่ะหวา่ง 1 – 10 ปี จ  านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 72.46 และเม่ือพิจารณาหน่วยงาน
ในส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติท่ีกลุ่มตวัอย่างสังกดั ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการต ารวจใน
ส านกังานก าลงัพล คิดเป็นร้อยละ 31.88 
การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจ 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ระดับทศันคติของข้าราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทาง
ปฏิรูปต ารวจของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x  = 3.87, SD = 0.48) เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด (x  = 
4.24, SD = 0.61) ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  (x  = 3.95, 
SD = 0.62) ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (x  = 3.87, SD = 
0.68) ล าดบัท่ี 4 คือ ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (x  = 3.87, SD = 0.60) 
และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (x  = 3.59, 
SD = 0.75) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจในภาพรวม
          N = 345 

แนวทางการปฏิรูปต ารวจ x  SD 
ระดบั
ทศันคติ 

ล าดบั 

ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.69 0.60 มาก 4 
ดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร 3.95 0.62 มาก 2 
ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 4.24 0.61 มากท่ีสุด 1 
ดา้นการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน 3.59 0.75 มาก 5 
ดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน 3.89 0.68 มาก 3 

รวม 3.87 0.48 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ ขา้ราชการต ารวจมีทศันคติเก่ียวกบัแนวทางปฏิรูปต ารวจ
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x  = 3.87, SD = 0.48)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ล าดบัท่ี 1 
คือ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด (x  = 4.24, SD = 0.61) ล าดบัท่ี 2 คือ 
ดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  (x = 3.95, SD = 0.62) ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้น
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (x  = 3.87, SD = 0.68) ล าดบัท่ี 4 คือ ดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (x  = 3.87,  SD = 0.60) และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการ
ถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืนมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (x  = 3.59, SD = 0.75) 
การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิผลขององค์การ 
 การวเิคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวเิคราะห์ทศันคติของต ารวจต่อประสิทธิผลขององคก์าร 
9 ประเด็นไดแ้ก่ การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน การแกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่ สวสัดิการ
และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การแต่งตั้งโยกยา้ยท่ีเป็นธรรม ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน การ
ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน ความพร้อมในการรองรับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัประสิทธิผลขององคก์าร 
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N = 345 

ประสิทธิผลขององคก์าร  (x  ) SD 
ระดบั
ทศันคติ 

ล าดบั 

1. การบริหารงานของส านกังานต ารวจแห่งชาติสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้

3.82 0.68 มาก 1 

2. สามารถลดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ภายในองคก์ารลงได ้ 3.47 0.78 มาก 9 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม 

3.68 0.75 มาก 6 

4. ขา้ราชการต ารวจไดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการ  ท่ี
เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ 

3.66 0.92 มาก 8 

5. ขา้ราชการต ารวจไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ยท่ีเป็นธรรมและตรงกบั
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

3.68 0.88 มาก  7  

6. ขา้ราชการต ารวจรู้สึกมีขวญัก าลงัใจ และพร้อมจะปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนในการดูแลประชาชนอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.77 0.82 มาก  4  

7. ประชาชนรู้สึกไดรั้บความเป็นธรรมและใหก้ารยอมรับการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
มากข้ึน 

3.76 0.79 มาก  5  

8. องคก์ารสามารถพร้อมรองรับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ต่อ
สถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

3.77 0.76 มาก  3  

9.  องคก์ารสามารถส่งเสริมบทบาทของประชาชน และองคก์ารต่างๆ   
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมได้
อยา่งย ัง่ยืน 

3.79 0.80 มาก  2  
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จากตารางท่ี 2  แสดงวา่ระดบัทศันคติของขา้ราชการต ารวจต่อประสิทธิผลขององคก์าร    
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x  = 3.71, SD = 0.65) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การ
บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x  = 3.82, SD = 0.68) รองลงมาคือ องค์การสามารถส่งเสริมบทบาทของ
ประชาชน และองค์การต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมได้
อย่างย ัง่ยืน (x =3.79, SD = 0.80) องค์การสามารถพร้อมรองรับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ต่อ
สถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้(x  = 3.77, SD = 0.76) ขา้ราชการต ารวจรู้สึกมีขวญั
ก าลงัใจ และพร้อมจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในการดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถ (x  = 3.77, 
SD = 0.82) ประชาชนรู้สึกไดรั้บความเป็นธรรมและให้การยอมรับการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ และส านกังานต ารวจแห่งชาติมากข้ึน (x  = 3.76, SD = 0.79) เพิ่มประสิทธิภาพในงาน
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม (x  = 3.68, SD = 0.75) ขา้ราชการต ารวจไดรั้บการแต่งตั้ง
โยกยา้ยท่ีเป็นธรรม และตรงกบัความสามารถของแต่ละบุคคล (x  = 3.68, SD = 0.88) ขา้ราชการ
ต ารวจไดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการ  ท่ีเพียงพอต่อการเล้ียงชีพ (x  = 3.66, SD = 0.92) 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สามารถลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์การลงได ้            
(x  = 3.47, SD = 0.78) 
 
การวเิคราะห์แนวทางการปฏิรูปต ารวจทีส่่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ 

ส าหรับในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงตวัแปรพยากรณ์ ได้แก่ แนวทางการ
ปฏิรูปต ารวจ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (PART) ด้านการกระจายอ านาจการบริหาร 
(DECEN) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน (COMP) ด้านการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน 
(TRAN) และดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน (INDE) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
(EFFE) โดยวิธีการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ว่าตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนนั้นมีปัญหาตวัแปรมีความสัมพนัธ์
กนัเองสูงหรือไม่ ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอแมทริกซ์สหสัมพนัธ์ ดงัรายละเอียดในตาราง 3 ส่วนผลการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจ านวนทั้งหมด 15 คู่ มี
ค่าระหวา่ง .216 ถึง .635 โดยทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูปต ารวจดา้น
เงินเดือนและค่าตอบแทน (COMP) กบัด้านการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน (TRAN) มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าสุด (r = .216 ) และทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการ
ปฏิรูปต ารวจด้านการกระจายอ านาจการบริหาร (DECEN) กบัทศันคติของขา้ราชการต ารวจดา้น
เงินเดือนและค่าตอบแทน (COMP) มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงสุด (r = .635) เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า ตวัแปรในแต่ละคู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่ากว่า .80 แสดงให้เห็นว่า ไม่มี
ปัญหาตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัเองสูง (multicolinearlity) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545) ดงันั้น จึง
เหมาะท่ีจะน าไปวเิคราะห์กบัการถดถอยพหุต่อไป 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
 

ตวัแปร B Std.Error β t Sig 
Constant 1.283 0.216  5.953 .000 

INDE 0.313 0.053 0.327 5.878 .000 

DECEN 0.223 0.064 0.213 3.472 .001 

TRAN 0.092 0.046 0.105 1.999 .046 

R = 0.531, R2  = 0.282, S.E. = 0.556, F = 44.617 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ระดบัทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูป
ต ารวจทั้งหมด 5 ดา้น มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน (INDE) ดา้นการกระจาย
อ านาจการบริหาร (DECEN) และดา้นการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน (TRAN) ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยแนวทางการปฏิรูปต ารวจดา้น
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน (INDE) ส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
ด้านการกระจายอ านาจการบริหาร (DECEN) และด้านการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน 
(TRAN) ตามล าดบั (Beta = 0.327, 0.213 และ 0.105) อยา่งไรก็ตาม แนวทางการปฏิรูปต ารวจอีก 2 
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ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (PART) และดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน (COMP) 
ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารแต่อยา่งใด 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษา พบว่า ระดับทศันคติของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูป

ต ารวจด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ส่งผลในทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์การ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะแนวทางการปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในบางแนวทางอาจท าใหข้า้ราชการต ารวจเกิดความรู้สึกวา่ประชาชนยงัไม่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของต ารวจเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบั ประยงค์ เต็มชวาลา และฤาเดช เกิดวิชยั (2548) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของต ารวจไทย” และพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่มีส่วนร่วมในกิจการของต ารวจเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัไม่พอใจต่อบทบาท
และภารกิจของต ารวจ รวมถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การศึกษาในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการต ารวจ
สายงานอ านวยการ ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในสถานีต ารวจโดยตรงจึงอาจท าให้ไม่เห็นถึงความส าคญั
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนเน่ืองจากยงัไม่มีโอกาสได้ปฏิบติังานร่วมกับประชาชนเท่ากับ
ขา้ราชการต ารวจในพื้นท่ีท่ีมีโอกาสปฏิบติังานร่วมกบัประชาชนมากกวา่ 

เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของแนวทางการปฏิรูปดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร พบว่า 
ส่งผลในทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์การ ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะข้าราชการต ารวจเห็นว่า 
โครงสร้างของส านกังานต ารวจแห่งชาติมีระบบสายการบงัคบับญัชามากเกินไปและเนน้การรวม
ศูนยไ์วท่ี้ส่วนกลางค่อนขา้งมาก ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
การปฏิรูปดา้นการกระจายอ านาจดงักล่าวจึงอาจช่วยให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานต ารวจ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ   อธิยธัช แกว้เกาะสะบา้ 
(2557) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง “การปฏิรูปโครงสร้างและระบบต ารวจของประเทศไทย” และพบวา่ สภาพ
ปัญหาของต ารวจไทยมีการรวมศูนยอ์ยู่ท่ีส่วนกลาง และมีระบบสายการบงัคบับญัชามากเกินไป 
ดงันั้น การกระจายอ านาจบริหารงานไปยงัหน่วยงานระดบัรอง จะส่งผลให้มีระบบการบริหารงาน
เบ็ดเสร็จ มีความคล่องตวัในการท างาน นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชั เหรียญ
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ทอง (2542) ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานต ารวจ” และพบว่า การจดัโครงสร้างการบริหารงานต ารวจไทยยงัใช้
หลักการรวมอ านาจสู่ส่วนกลางเพียงหลักเดียว ท าให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ และท าให้
ประชาชนมีทศันคติท่ีไม่ดีกบัต ารวจ แสดงให้เห็นวา่ หากมีการกระจายอ านาจการบริหาร จะท าให้
ต ารวจมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนนัน่เอง 

ผลการศึกษายงัคน้พบวา่ แนวทางการปฏิรูปดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ไม่ส่งผลใน
ทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์การ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
ข้าราชการต ารวจเห็นว่าแนวทางการปฏิรูปด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนอาจท าให้ไม่ได้รับ
เงินเดือน และค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
ปัญหาหน้ีสินต่างๆ ของขา้ราชการต ารวจท่ีมีมากข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง
ทศันคติต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนของขา้ราชการต ารวจท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากปัจจยัในเร่ืองของ
ต าแหน่ง และฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคลท่ีมีไม่เท่ากนั อาจเป็นไปไดว้า่คนท่ีมีต าแหน่งสูงบางคน
ท่ีมีเงินเดือนสูงอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเงินเดือนของตนเพียงพอต่อการด ารงชีพ ในขณะท่ีขา้ราชการ
ต ารวจท่ีอยูใ่นต าแหน่งชั้นผูน้อ้ย ไดรั้บเงินเดือนนอ้ยท าใหไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ สอดคลอ้งกบั 
พิเชษฐ เจิมปรุ(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือน เบ้ียเล้ียง และค่าตอบแทนใน
การปฏิบติัหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี” และพบว่า
ขา้ราชการต ารวจมีความพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือน เบ้ียเล้ียงและค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบั
นอ้ย รวมถึงผลการศึกษาของ ก่ิงพร ทองใบ และคณะ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “โครงสร้างเงินเดือน
และค่าตอบแทนของขา้ราชการทหาร” พบวา่ โครงสร้างบญัชีเงินเดือนของขา้ราชการทหารท่ีใช้
บญัชีโครงสร้างเงินเดือนในอตัราท่ีต่างกบัขา้ราชการพลเรือนสามญั ท าให้ขา้ราชการผูน้้อยไดรั้บ
เงินเดือนในระดบัต ่า รวมทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบญัชีเงินเดือนขา้ราชการท่ีไม่ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ขา้ราชการทหารชั้นผูน้อ้ยมีรายไดท่ี้แทจ้ริงนอ้ย ซ่ึงผลการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีแตกต่างจากขอ้คน้พบของ ปัทมา   
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บุญศรี (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ผลกระทบของการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการปีละสองคร้ัง 
ศึกษากรณี กองการเงิน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ” พบว่า ขา้ราชการต ารวจของกองการเงินส่วน
ใหญ่ไดรั้บผลกระทบในทางท่ีดีมากกว่าผลกระทบในทางท่ีไม่ดี ดา้นขวญัก าลงัใจอยู่ในระดบัสูง 
และพึงพอใจในเร่ืองเงินรางวลัประจ าปีและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ซ่ึงหากขา้ราชการต ารวจมีขวญั
ก าลงัใจและมีความพึงพอใจในเงินรางวลัและค่าตอบแทนพิเศษ ย่อมท าให้มีความตั้งใจในการ
ท างานและจะส่งผลใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผลมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของแนวทางการปฏิรูปดา้นการถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงาน
อ่ืน พบวา่ มีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์การ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการต ารวจ
เห็นวา่ ภารกิจของต ารวจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีบางภารกิจท่ีมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงอาจท าให้
เกิดความซ ้ าซอ้นและเป็นการท าใหต้ ารวจมีภาระงานมากเกินไป ซ่ึงหากมีการปฏิรูปต ารวจดา้นการ
ถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน จะท าให้ภาระงานของขา้ราชการต ารวจมีความเป็นเอกภาพและ
ท าใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองคก์าร สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ (2551) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง “ความเป็นไปไดใ้น
การโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” และพบว่า มีเหตุผลความจ าเป็นบางประการท่ี
ส านกังานต ารวจแห่งชาติควรพิจารณาโอนภารกิจบางอยา่งให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐรับผิดชอบ โดย
การโอนภารกิจนั้นตอ้งค านึงถึงความพร้อมของหน่วยงานผูรั้บโอนวา่จะตอ้งใหบ้ริการประชาชนได้
อยา่งต่อเน่ืองและดียิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ แต่แตกต่างจาก
ผลการศึกษาของ ณรงค ์เอ่ียมรอด (2550) ซ่ึงศึกษาวจิยัเร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรผูรั้บผิดชอบ
ต่อการถ่ายโอนภารกิจงานระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินสู่องค์การบริหารส่วนต าบล
จงัหวดัชยันาท” โดยพบวา่ บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นดว้ยกบัการถ่ายโอนภารกิจงาน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินสู่องค์การบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากเห็นว่าบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ยงัไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการดงักล่าว จึงเห็นไดว้่าในการโอนภารกิจจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมระหว่างผูรั้บโอนและ
หน่วยงานผูรั้บโอน ทั้งทางดา้นนโยบายท่ีชดัเจน การประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ 
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ส่วนแนวทางการปฏิรูปด้านความเป็นอิสระของหน่วยงาน ส่งผลในทางบวกต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการต ารวจเห็นว่า ระบบการบริหารงานของ
ต ารวจยงัขาดความเป็นอิสระเน่ืองจากยงัมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง รวมถึงการท าความเห็น
ทางคดีท่ีเห็นว่า ผูบ้งัคบับญัชา ข้าราชการผูใ้หญ่ นักการเมือง และผูมี้อิทธิพล มีผลต่อการท า
ความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน ซ่ึงหากมีการปฏิรูปต ารวจทางดา้นความเป็นอิสระของ
หน่วยงาน จะมีผลต่อการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณรงค์ ซ้ิมสวสัด์ิ (2545) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความเป็นอิสระของ
พนกังานสอบสวนต่อการท าความเห็นทางคดีอาญาชั้นสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจใน
สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ” และพบวา่ ความเป็นอิสระดา้นการท าความเห็นทางคดี จะ
ส่งผลต่อการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน รวมถึงผลการศึกษาของ ธวชัชยั เพิ่มกร (2549) ท่ี
ศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา” ซ่ึงพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงมีผลดีต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส านกังานต ารวจแห่งชาติควรศึกษาแนวทางการปฏิรูปต ารวจดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้ชดัเจน รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิรูปดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้ขา้ราชการต ารวจไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการท างานร่วมกนัระหวา่งขา้ราชการต ารวจและ
ประชาชน และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใหเ้กิดประโยชน์ต่องานของต ารวจต่อไป 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรศึกษาแนวทางการปฏิรูปต ารวจด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน โดยควรพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิรูปในด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนให้
ชดัเจนว่าจะท าให้ขา้ราชการต ารวจไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีพได้
อย่างไร เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลังใจให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองคก์าร 
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3. ควรเร่งรัดแนวทางการปฏิรูปต ารวจในดา้นการกระจายอ านาจการบริหาร ดา้นการถ่าย
โอนภารกิจไปยงัหน่วยงานอ่ืน และดา้นความเป็นอิสระของหน่วยงาน โดยการก าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปให้ออกมาเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อตวัข้าราชการต ารวจมากท่ีสุด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองคก์ารต ารวจต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ  (1) 
เพื่อศึกษาการปรับตวัของสถานศึกษาต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก    (2) เพื่อศึกษา
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาในการปรับตวัของสถานศึกษา ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0  เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 27 คน ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบั
อ านวยการ จ านวน 9 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัปฏิบติัการ จ านวน 18 คน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ในสถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง ทั้งในเขตพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง  
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ผลการศึกษาพบวา่ สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกทุกแห่ง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะปรับตวัให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายไทยแลนด ์4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกโดย มีการด าเนินงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายท่ีได้สั่งการลงมาจากหน่วยงานตน้สังกดั ดงัน้ี  1) การปรับพนัธกิจและ
โครงสร้างการท างาน  2) การปรับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอน แนว
ทางการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  3) การพฒันาบุคลากร ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
สร้างการมีส่วนร่วม การฝึกอบรมเฉพาะทาง  เน่ืองจากทุกสถานศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการปรับตวัตามนโยบาย แต่อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานดงักล่าวอยูภ่ายใต้
ข้อจ ากัดทางด้านบริบท และศักยภาพของแต่ละสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันทางด้าน
งบประมาณ รวมถึงความพร้อมของทรัพยากรในการบริหารจัดการ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความแตกต่างกนั  

ดงันั้นขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาการปรับตวัของสถานศึกษา ต่อนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก คือ หน่วยงานต้นสังกัดควรให้
ความส าคญักบัความแตกต่างทางดา้นบริบทของสถานศึกษา การก าหนดนโยบายและการสนบัสนุน
ตอ้งมีความชดัเจนเป็นรูปธรรมและเหมาะสมตามความตอ้งการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อเป็น
การส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีความสามารถในการปรับตวั และมีมาตรฐานทางดา้นการด าเนินงานใน
ระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อพฒันาบุคลากรของประเทศให้มีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งตามนโยบายไทย
แลนด ์4.0  
 

ค าส าคญั: การปรับตวั,สถานศึกษา,นโยบายไทยแลนด ์ 4.0,ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
 

 

Abstract 
 This research is a qualitative research. The purpose of this study were to (1) investigate 
the adaptation of Colleges under the Vocational Education Commission in the Eastern Economic 
Corridor Area toward Thailand 4.0 Policy. (2) examine the suggestions and adaptation guidelines 
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of Colleges toward Thailand 4.0 Policy. The data was collected from 27 key informants including 
9 administrative directors, and 18 Operative directors of 9 vocational college in Chachoengsao, 
Chonburi, and Rayong In-depth interview was employed to gather the data. 
 The study found that all Colleges are ready to adapt themselves toward Thailand 4.0 
Policy and Eastern Economic Corridor Area. They had operations in response to policy that has 
been ordered from the its affiliation as follows. (1) mission and work structure adjustment (2) 
adjustment of the strategic plan, policy, curriculum, teaching and learning, implementation 
guidelines, projects, and activities (3) personnel development by enhancing knowledge and 
understanding, creating participation, and providing specialized training. All colleges recognized 
the importance and benefits that can be gained from adapting to the policy. However, such 
operations were subject to contextual limitations and the potential of each colleges  that is 
different in terms of budget including the availability of resources for management. These 
resulted in different achievement and operational efficiency. 
 The research suggested that the related agencies should focus on the contextual 
differences of educational institution. The policy should be clear and concrete that meets each 
college’ needs. These will encourage educational institutions to be able to adapt themselves with 
similar operational standards to develop personnel of the country to have characteristics that are 
consistent with Thailand 4.0 Policy.  
   
Keywords:  Adaptation, Colleges, Thailand 4.0 policy, Eastern Economic Corridor 
 

บทน า 
 การพฒันารัฐและพลเมืองของชาติใหไ้ดรั้บการยอมรับจากประชาคมโลกวา่เป็นประเทศ                
ท่ีพฒันาแลว้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีปัจจยัหลายดา้นท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท่ีจะน าพา
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย การให้ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศทางด้านเศรษฐกิจถือว่าปัจจยัท่ี
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ส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆของการวางนโยบายในการพฒันา ส าหรับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย                    
ในปัจจุบนั (พ.ศ.2561) นั้น กล่าวไดว้่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ี
ก าลังพฒันามาเป็นเวลานานหลายสิบปี  โดยมีการประเมินสถานะรายได้มวลรวมว่าเป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง จากการท่ีธนาคารโลก  (World Bank) ไดท้  าการก าหนดประเทศท่ีมี
รายไดสู้งดว้ยการมีรายไดต่้อหวัสูงกวา่ 12,746 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ขณะท่ีประเทศไทยเฉล่ียรายได้
ต่อหวัราว 5,780 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซ่ึงติดอยูใ่นกบัดกัรายไดป้านกลาง (Middle  Income  Trap)  
โดยยงัไม่มีทีท่าวา่จะขา้มพน้ไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้งในระยะเวลาอนัใกล ้(ขวญัใจ  เตชเสนกุล : 
2557)   
 จากประเด็นปัญหาดงักล่าวท าให้รัฐบาลได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและ                 
ได้น ามาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการวางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)  
ส าหรับปัจจยัและแนวทางในการพฒันาท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการท่ีจะน าพาให้นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวก้็คือ การเร่งสะสมและพฒันาทุนมนุษย ์โดย
ผ่านเคร่ืองมือท่ีส าคญั คือ การปฏิรูปและพฒันาระบบการศึกษาให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ประเด็นการพฒันาการศึกษาท่ี
น่าสนใจคือ การให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา 
เน่ืองมาจากแนวปฏิบติัของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการ
เรียนการสอนท่ีมีลกัษณะของการฝึกสอนอาชีพในสาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง การ
ผลิตผูเ้รียนท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นสถาบนัทาง
การศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัเทคโนโลยี  ส่ิงประดิษฐ์ รวมถึงนวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 เป็นอยา่งมาก และในประเทศท่ีพฒันาแลว้ทุกประเทศจะ
ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้คนในประเทศเรียน
ในระบบอาชีวศึกษาเพื่อใหมี้สัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  อนัจะเป็นเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่กลุ่มประเทศท่ีรายได้สูง  ส าหรับ
ประเทศไทยนอกจากการส่งเสริมระบบการศึกษาทางสายอาชีวศึกษาแลว้ ประเด็นท่ีน่าสนใจอีก
ประการหน่ึงได้แก่ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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อาชีวศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง เพื่อ
รองรับเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  (Eastern Economic  Corridor : EEC)  ซ่ึง
โครงการน้ีถือว่าเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษในการน าร่องเพื่อพฒันาไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศ 
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดมี้ความพยายามเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย ให้แนวทางทางด้านการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาและผูท่ี้เรียนสายอาชีวศึกษามีศกัยภาพท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบาย 
 จากเง่ือนไขข้างต้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจต่อประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัการปรับตวัของ
สถานศึกษา ท่ีสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก ท่ีประกอบดว้ย 3 ขนาด ไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ถึงสภาพการปรับตวัตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 วา่มีความกา้วหนา้มากนอ้ย
เพียงใด เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการหาแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของสถานศึกษา ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา 
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก 
 2. เพื่อศึกษาถึงขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาในการปรับตวัของสถานศึกษา ต่อ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 ทฤษฎกีารปรับตัวของรอย 

แนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวัท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคือ ทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวัของรอย  
(Roy & Andrews, 1999)  ท่ีกล่าวถึงการปรับตวัและการให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาในการ
ปรับตวัเม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงเขา้มาในชีวิตโดยการปรับตวัเป็นกระบวนการและ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

115 
 
 
 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมีความคิดและความรู้สึก จากการใช้ความตระหนกัรู้ทางปัญญา 
และการสร้างสรรคใ์นการบูรณาการระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มให้กลมกลืน รอยใชแ้นวคิดจาก
ทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการปรับตวัของบุคคลวา่ บุคคลเป็นเหมือนระบบการปรับตวัท่ีมีความ
เป็นองค์รวม (Holistic adaptive system) และเป็นระบบเปิด ประกอบดว้ยส่ิงน าเขา้  (Input)  
กระบวนการเผชิญปัญหา  (Coping Process) ส่ิงน าออก  (Output)  และกระบวนการยอ้นกลบั 
(Feedback Process)  แต่ละส่วนจะท างานสัมพนัธ์กนัเป็นหน่ึงเดียว โดยเม่ือส่ิงเร้าท่ีเกิดจากความ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในผา่นเขา้สู่ระบบการปรับตวั จะกระตุน้ให้บุคคล
มีการปรับตวัตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น โดยใช้กระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไก คือ กลไกการ
ควบคุม และกลไกการคิดรู้ กลไกทั้งสองจะท างานควบคู่กนัเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
การปรับตวัออกมา 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นร่างกาย ด้านอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหน้าท่ี และดา้นการ
พึ่งพาระหวา่งกนั ผลลพัธ์ของการปรับตวัมี 2 ลกัษณะ คือ การปรับตวัไดแ้ละการปรับตวัอยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยส่ิงท่ีน าออกจากระบบน้ีจะป้อนกลบัไปเป็นส่ิงท่ีน าเขา้สู่ระบบเพื่อการปรับตวัท่ี
เหมาะสมต่อไป ทั้งน้ีความสามารถในการปรับตวัของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัความ
รุนแรงของส่ิงเร้า และระดบัความสามารถในการปรับตวัของบุคคลในขณะนั้น  

การเปล่ียนแปลงสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งรูปแบบของส่วนบุคคลและในรูปแบบขององคร์วม                 
มีการด าเนินไปอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่จะเปล่ียนแปลงไปมากหรือน้อยเพียงใดตอ้งประกอบด้วย
ปัจจยัหลายประการ การท่ีมนุษยป์ระสบกบัความเปล่ียนแปลงอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม และเป็นไปไดห้ลายทิศทาง ดงันั้นการปรับตวัจึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีมีความจ าเป็นส าหรับ
มนุษยท่ี์จะตอ้งเรียนรู้ เพื่อปรับสภาพต่างๆของตนเองให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัสภาพการณ์
ต่างๆ  

แนวคิดการจัดการความเปลีย่นแปลง (Managing Chang)  
Schermerhorn  (2005 : 473) ตั้งขอ้สังเกตว่า การบริหารการเปล่ียนแปลงจะมุ่งเน้นท่ี

เป้าหมายหลกั 5 ประการ   1) เปล่ียนแปลงลกัษณะการท างานของพนกังาน ซ่ึงหมายรวมถึง พนัธ
กิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ขององคก์ร ตลอดจนออกแบบการท างานแบบใหม่  2) บุคลากร ทศันคติและ
ความสามารถของพนกังาน ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ขององคก์รท่ีสนบัสนุนการ
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ท างานของพนักงาน  3) วฒันธรรมองค์กร ค่านิยม แนวปฏิบัติท่ีน าไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีพึง
ประสงค์ของพนักงานแต่ละคน และการท างานเป็นทีม  4) เทคโนโลยี ระบบการท างานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนระบบการท างานในองค์กร  5) โครงสร้างองค์กร สายการ
บงัคบับญัชา และการส่ือสารภายในองคก์ร  
 Robbins และ Coulter  (Robbins and Coulter, 2008 : 164 - 165) กล่าวถึงความเปล่ียนแปลง
ขององค์กรท่ีส าคญันั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน ซ่ึงหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบต่างๆของโครงสร้างองคก์ร เช่น ความช านาญ การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การจดัฝ่ายและแผนกงาน การจดัสายบงัคบับญัชาใหม่ การปรับเปล่ียนระดบัการรวมอ านาจการจดั
ระเบียบงาน การออกแบบงานใหม่ หรือการปรับเปล่ียนโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดขององค์กร                           
2) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขกระบวนการท างาน วิธีการ
ท างาน รวมถึงการน าเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือใหม่ๆท่ีทันสมัยและเป็นระบบอตัโนมัติมาแทนท่ี
เคร่ืองจกัรเดิม   มีการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แทนการใชพ้นกังาน  3) การเปล่ียนแปลงคน ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความพยายามปรับเปล่ียนผูป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น ทศันคติ ความคาดหวงั 
การรับรู้และพฤติกรรม เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 Daft  (2008 : 348 - 357)  กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์รซ่ึงมกัจะมีการเปล่ียน
ส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 1) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยหีรือระบบการผลิต  2) การเปล่ียนแปลงผลผลิต  
3) การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 4) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม หรือคน 
 เม่ือองคก์รเกิดการเผชิญหนา้กบัความเปล่ียนแปลงมกัจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทาง
ลบต่อบุคลากรในองคก์ร และมกัจะมีการต่อตา้นเสมอ Robbins และ Coulter (2008 : 166 - 167)  
กล่าวว่า สาเหตุของการต่อตา้นนั้น สามารถระบุได ้3 ประการ คือ (1) เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น
จะก่อให้เกิดความไม่ชัดเจน (Ambiguity) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) (2) เม่ือความ
เปล่ียนแปลงนั้นท าให้ผูป้ฏิบติังานเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Insecurity) หรือสูญเสีย
สถานภาพเดิม (Status Quo)  (3) เม่ือมีความเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
และผลประโยชน์ขององค์ ดงันั้นการจดัการความเปล่ียนแปลงจึงมุ่งศึกษาและให้ความส าคญักบั
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ภาพรวมขององค์กรในทุกมิติ ทั้งทางดา้นพนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการการ
ด าเนินงาน เทคโนโลย ีวฒันธรรมองคก์รและบุคลากรในองคก์ร 

แนวคิดไทยแลนด์ 4.0  
สุวิทย ์เมษินทรีย ์กล่าวว่า  รัฐบาลมีแนวความคิดและเป้าหมายท่ีส าคญัในการท่ีจะน าพา

ประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้วภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยได้จดัท าโมเดล 
พฒันาการทางเศรษฐกิจในยุคต่างๆของประเทศไทย โดยใช้ตวัเลขเป็นสัญลักษณ์และอธิบาย
ประกอบ เช่น ประเทศไทย 1.0 – 4.0  วตัถุประสงคท่ี์วางเอาไวแ้ละมีการก าหนดแผนการท างานท่ี
ชดัเจนเป็นลกัษณะการก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อมุ่งเนน้ในการเร่ิมพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นประเด็นส าคญั นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการให้ความส าคญักบัการพฒันา
ทุนมนุษย ์เนน้พฒันาคนโดยผา่นระบบการปฏิรูปการศึกษา เปิดโอกาสใหภ้าคธุรกิจ ภาคเอกชน เขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จุดเนน้ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
คือ การพฒันาระบบการศึกษาทางด้านการผลิตและพฒันาคนเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการ
พฒันาประเทศและการพฒันานวตักรรมใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์กบัสังคมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาด แนวทางดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการผลิตคนท่ีมีศักยภาพมีความสามารถท่ี
เหมาะสมกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สามารถปรับตวัไดท้นัต่อสถานการณ์   
 แนวทางในการพฒันาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเด่นชดัประการหน่ึง คือ การท่ี
ภาครัฐบาลมีความพยายามท่ีจะพฒันาทุนมนุษย ์และให้ความส าคญักบัการปฏิรูประบบการศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของ
การศึกษาระบบอาชีวศึกษาท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวติ  เศรษฐกิจ ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว 
ทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและต่อยอดไปในระดบัประเทศ ทั้งน้ี แผนปฏิบติัการจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ี
ส าคัญได้น ามาสู่โครงการพฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ซ่ึงจัดได้ว่าเป็น
โครงการท่ีมีความเป็นรูปธรรมชดัเจนและมีรายละเอียดรองรับมากท่ีสุดโครงการหน่ึง และยงัเป็น
โครงการท่ีสร้างพื้นท่ีน าร่องต้นแบบในการขยายฐานความส าเร็จไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆต่อไป เพื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายไทยแลนด ์4.0 ใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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วธิีการวจิัย 
 การศึกษาเร่ือง การปรับตัวของสถานศึกษา ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study 
approach)  โดยการลงภาคสนามศึกษาขอ้มูลจริงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) ใช้
แบบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured) มีการบนัทึกเทปสนทนาและการจดบนัทึก
ขอ้มูลระหวา่งการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี ผูว้จิยัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 2 
กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัอ านวยการ จ านวน 9 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือก
ผูใ้หข้อ้มูล คือ (1) เป็นผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบงาน
ทางดา้นนโยบายไทยแลนด ์4.0 และอยูใ่นเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
 2. กลุ่มผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการในสถานศึกษา  จ  านวน 18 คน  โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
เลือกผูใ้ห้ขอ้มูล คือ  (1) ครูท่ีเป็นหัวหน้างานและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบันโยบายไทย
แลนด ์4.0 และอยูใ่นเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก   
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาจดัท าให้เป็นระบบ
และหาความหมาย แยกองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลเพื่อท่ีจะ
น าไปสู่การตีความ (hermeneutic) (ชยนัต ์วรรธนะภูติ, 2537) 
 1. การศึกษาด้วยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( in-depth 
interview) ภายหลังการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ท าการถอดบทความค าต่อค า (verbatim) 
ออกเป็นบทสนทนาท่ีเป็นตวัอกัษร (transcript) ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลอีกคร้ัง 
และน าขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ท่ีไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้
ความช านาญ 
 2. น าข้อมูลท่ีได้รับการแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาวิเคราะห์แยกประเด็นไวเ้ป็น
หมวดหมู่  หรือประโยคท่ีส าคัญ แล้วน ามาจัดหมวดหมู่ (category) หรือจัดเป็นประเด็นย่อย                 
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(sub-theme) สรุปประเด็นย่อยท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัรวมเข้าไวใ้นประเด็นหลกั (theme) และน ามา
บรรยายวเิคราะห์ขอ้มูลใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 3. ท าการคดัเลือกบทสนทนาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแก่ผูว้ิจยัไดดี้
ท่ีสุดจ านวน 3 ราย ท่ีสามารถส่ือสารให้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย (informative case) และมีความยินดีจะ
ตรวจสอบขอ้สรุป ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้สรุปท่ีได้มีความเป็นจริงตามท่ีได้อธิบายไวห้รือไม่ 
(member checking) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ 
 

ผลการวจิัย 
 การวิจัยเ ร่ืองการปรับตัวของสถานศึกษา ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา 
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ได้ผลการวิจัยเก่ียวกับการปรับตัวท่ีส าคัญของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. การปรับพนัธกิจและโครงสร้างการท างาน เป็นการปรับตวัท่ีส าคญัและจ าเป็นใน
ระดบัการก าหนดในเชิงนโยบายของสถานศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการเป็นขั้นตอนแรกเพื่อเป็นการ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีความสอดคลอ้ง ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
 2. การปรับแผนยทุธศาสตร์ นโยบาย หลกัสูตรการเรียนการสอน แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม เป็นการปรับตวัของสถานศึกษาท่ีน าไปสู่การด าเนินการในระดบัปฏิบติัการจะมี
ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมมีแนวทางขั้นตอนท่ีชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัในการประเมิน
ความพร้อมทางดา้นการปรับตวัของสถานศึกษาต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
 3. การพฒันาบุคลากร ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วมและการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรให้มีความสามารถท่ี
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เหมาะสมในการรองรับการพฒันาและการปรับตวัของสถานศึกษาต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0              
และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาเพื่อการปรับตวัของสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยั 
ไดแ้ก่  
 1. การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรให้กบัสถานศึกษา ควรมีก าหนดการทางด้าน
ระยะเวลาท่ีชดัเจน รวมถึงการกระจายทรัพยากรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เหมาะสมกบับริบทและ
ความตอ้งการของแต่ละสถานศึกษา เน่ืองจากงบประมาณเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสถานศึกษา
ในการสนองด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 
 2. ควรมีนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การก าหนด
ระยะเวลาเป้าหมายในการท างานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการวางแผนรูปแบบ
การด าเนินงาน การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจน 
 3. การเพิ่มหน่วยงานใหม่เขา้ไปในโครงสร้างของสถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายไทยแลนด ์4.0 และพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเป็นการเฉพาะ และก าหนดตวับุคคล
ผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจนเป็นเอกเทศเพื่อมิใหเ้กิดการซ ้ าซอ้นกนั ทั้งทางดา้นภาระงานและบุคลากร 
 4. ควรมีแผนงานระดบันโยบายในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งทางดา้นการ
ก าหนดกรอบอตัราก าลงัขา้ราชการให้เหมาะสมเพื่อแกไ้ขปัญหาการโยกยา้ยท่ีจะส่งผลกระทบกบั
ความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน รวมถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจและการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้
บุคลากรในแต่ละสถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะท าให้สามารถปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. การก าหนดแนวทางในการพฒันา ต้องค านึงถึงบริบทความแตกต่างของแต่ละ
สถานศึกษาโดยเฉพาะดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน ความถนัดเฉพาะทางของสถานศึกษา เพื่อให้การพฒันาและการ
ปรับตวัมีแนวโนม้ท่ีดีและเพิ่มโอกาสในการท่ีจะประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
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 6. รัฐบาลควรมีการประสานงานในระดบันโยบายกบัภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
โดยการลงนามความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน การก าหนดสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นยกเวน้
หรือลดภาษี ส าหรับสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการจดัการศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษาเพื่อเป็นแรงจูงใจและช่วยให้การติดต่อประสานในระดบัปฏิบติัสามารถด าเนินการไดมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 7. การยกระดบัการด าเนินงานของระบบราชการทางดา้นคุณภาพการด าเนินงาน ความ
สะดวกรวดเร็ว การตรงต่อเวลาและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน่วยงานภาคเอกชน ส่งผลให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาพบแนวทางการปรับตัวของสถานศึกษา ต่อ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงจะน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
 แนวทางการปรับตัวของสถานศึกษา ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก 

1. การปรับพนัธกิจและโครงสร้างการท างาน เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูภ่ายใต ้
อ านาจการบริหารงานขององคก์ร เป็นการปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีระบบแบบแผนตามท่ีไดมี้การ
จดัท าไวเ้พื่อให้เกิดเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการน าระบบและวิธีการใหม่ๆมาปฏิบติัในองคก์ร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพนัธ์ ขจรนนัท์ และฉัดยาพร เสมอใจ, 2547) การปรับเปล่ียนใน
ประเด็นดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงบริบทภายใน (Internal context) ของ
สถานศึกษา โดยจดัว่าอยู่ในส่วนของโครงสร้างองค์กร (Organizational structure) คือ การปรับ
โครงสร้างองค์กรเพื่อเอ้ือให้สมาชิกขององค์กรมีอิสระในการท างาน และองค์กรมีลกัษณะการ
กระจายอ านาจเพื่อสนับสนุนให้การท างานและการปรับเปล่ียนองค์กรมีคุณภาพ (Louis, 1992) 
ผลการวิจยัพบว่าสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมทางดา้นการปรับพนัธกิจภาระหน้าท่ีความ
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รับผดิชอบหลกัใหต้อบสนองทางดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาให้ตรงความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลกัใน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และมีการจดัตั้งหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในสถานศึกษา
ข้ึนมารองรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ พรนชัชา พุทธหุน (2559 ) เร่ือง การศึกษาการเปล่ียนแปลงองค์การ ศึกษากรณี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เม่ือมีการเปล่ียนแปลง โครงสร้างขององคก์รจึงมีความหลากหลายซับซ้อน 
มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับพนัธกิจใหม่ของมหาวิทยาลยั มีการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาใหม่ๆข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัในการด าเนินการให้บรรลุพนัธ
กิจนั้นๆของมหาวทิยาลยั 
 2. การปรับแผนยทุธศาสตร์ นโยบาย หลกัสูตรการเรียนการสอน แนวทางการด าเนินงาน  
โครงการ กิจกรรม การวางแผนงานการด าเนินการต่างๆ ท่ีจะลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลง รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการปรับตวัและการยอมรับ พร้อมท่ีจะสร้างศกัยภาพ
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ และหมายรวมถึงการ
ทบทวนระบบบริหารจัดการ หน้าท่ีความรับผิดชอบและการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีประจ า
ต าแหน่ง ขั้นตอนกระบวนการท างาน เพื่อสนบัสนุนให้การปรับเปล่ียนเป็นไปอย่างราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ , 2550)  จากผลการวิจยัพบว่า
สถานศึกษาทุกแห่งไดด้ าเนินการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดัระบบการศึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการ การให้บริการทางวิชาชีพ เพื่อให้มีแนวทางท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และผลิตบุคลากรอาชีวศึกษาได้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานตาม
บริบทของแต่ละสถานศึกษา  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวรัตน์ การะเกษ และวรุณกญัยา คุณากร
วิรุฬห์ (2559) เร่ือง การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารของ
มหาเทคโนโลยีทุกแห่งมีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ความส าคัญกับทุกพันธกิจ โดยบาง
มหาวิทยาลยัอยูใ่นขั้นตอนของการวางแผนหรือบางแห่งมีการด าเนินการไปบางส่วน เนน้ทางดา้น
การจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะหลกัสูตรการเรียนการสอน แต่เน่ืองจากศกัยภาพ
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ของแต่ละมหาวทิยาลยัมีความแตกต่างกนั ท าใหม้หาวทิยาลยัท่ีมีความพร้อมและมีระบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0  
 3. การพฒันาบุคลากร ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วม การ 
ฝึกอบรมเฉพาะทาง เป็นการบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุนให้องคก์รและบุคลากรมีความสามารถใน
การปรับตวัและตอบรับการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(บุษกร วชัรศรีโรจน์, 2548) การมีส่วนร่วม (Participation) ซ่ึงหากสมาชิกในองคก์รมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อตวัเขาเอง ยอ่มเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การเปล่ียนแปลงด าเนินไปสู่ความส าเร็จได้ (Louis, 1992) และแนวคิดการ
เปล่ียนแปลงองค์กรท่ีมาจาก ปัจจัยภายใน ได้แก่ การด าเนินงานภายในองค์กรท่ีต้องมีการ
เปล่ียนแปลงจากการมีกลยุทธ์ใหม่ๆ พนักงานขององค์กรท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน อาย ุ
ระดบัการศึกษา ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ รวมถึงการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆท่ี
ทนัสมยัเขา้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันา (Robbins and Coulter, 2008) จากผลการวิจยัพบว่า 
สถานศึกษาไดมี้การพฒันาบุคลากรดว้ยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเฉพาะ
ทาง เพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพตามศกัยภาพและ
ความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา โดยมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนวรัตน์ การะเกษ และวรุณ
กญัยา คุณากรวิรุฬห์ (2559) เร่ือง การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึง
พบวา่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทุกแห่ง    มีการให้ความรู้ อบรม และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารรวมถึง
การประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่างๆเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 4.0 ให้กบับุคลากรของมหาวิทยาลยัใน
ทุกภาคส่วน แต่เน่ืองจากศกัยภาพของแต่ละมหาวิทยาลยัมีไม่เท่ากนั ท าให้การรับรู้ขอ้มูลอาจจะไม่
ทัว่ถึง โดยส่วนใหญ่บุคลากรสายวิชาการจะมีความเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 มากกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เน่ืองจากบุคลากรสายวิชาการจะต้องน ามาพัฒนาเพื่อจัด
กระบวนการเรียนการสอน งานวิจยั และการประยุกต์ใช้ในการท างาน ทั้งน้ีบุคลากรทุกคนควร
ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการพฒันาตนเองต่อไป 
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การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการปรับตัวของสถานศึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

 1.การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรลงสู่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีผู ้
ก  าหนดนโยบายต้องค านึงถึงเพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติท่ีมีความเป็นไปได้ การจัดสรร
งบประมาณเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดนโยบายประเภทใดก็ตามตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รเป็นส าคญัเป็นการก าหนดให้องคก์รไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด 
หรือสูญเสียผลประโยชน์อันพึงได้มากท่ีสุด ผลประโยชน์ขององค์กรจะมีความผูกพันกับ
ผลประโยชน์ของบุคคลในองคก์ร การก าหนดนโยบายจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลในองคก์ร ใหม้ากท่ีสุด (Joseph L. Massie, and John Douglas, 1981) 
 2.ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานท่ี
เป็นรูปธรรม จะท าให้องคก์รเกิดความมัน่คง สามารถลดความเครียดของสมาชิกภายในองคก์รได้
เพราะสมาชิกทุกคนเขา้ใจถึงทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบติังาน เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนให้
ผูบ้ริหารแต่ละระดบั แต่ละบุคคลกลา้ท่ีจะตดัสินใจ เพราะทุกคนทราบถึงพิสัยและขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีตนเองสามารถตดัสินใจได้นอกจากน้ีจะเป็นการน าไปสู่การตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้และจะเป็นตวัช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กบัผูบ้ริหาร
ระดบัตน้เหล่านั้นไดต้รงกบัความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง รวมไปถึงนโยบายและการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นไปโดยยุติธรรม ถูกตอ้ง และเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 
(Joseph L. Massie, and John Douglas, 1981) 
 3. การเพิ่มหน่วยงานใหม่เขา้ไปในโครงสร้างของสถานศึกษา เป็นการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยั
ภายใน ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบต่างๆของโครงสร้างองคก์ร เช่น ความช านาญ การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัฝ่ายและแผนกงาน การจดัสายบงัคบับญัชาใหม่ การปรับเปล่ียนระดบั
การรวมอ านาจ การจดัระเบียบงาน หรือออกแบบงานใหม่  (Robbins and Coulter, 2008) นอกจากน้ี
ยงัเป็นการทบทวนระบบบริหารจดัการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เช่น ทบทวนหนา้ท่ีความรับผิดชอบและ
การมอบหมายงาน อ านาจหนา้ท่ีประจ าต าแหน่ง ผงัโครงสร้างองคก์ร ขั้นตอนกระบวนการท างาน                 
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เพื่อสนบัสนุนใหก้ารเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งถาวรและราบร่ืนอนัเป็นผลจากการบูรณาการเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของระบบการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการขององคก์ร การละเลยขั้นตอนน้ีจะท าให้ความ
เปล่ียนแปลงไม่ได้รับการสานต่อ เม่ือคณะท างานท่ีจัดตั้ งข้ึนเฉพาะกิจเพื่อการบริหารการ
เปล่ียนแปลงสลายตวัไป (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550) 
 4.ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีแผนงานระดบันโยบายในการพฒันา
บุคลากรในสถานศึกษา แนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 คือ การท่ีภาครัฐมีความพยายามท่ีจะ
พฒันาทุนมนุษย ์โดยให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการพฒันาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคญักับ
การศึกษาในระบบอาชีวศึกษา (สุวิทย ์เมษินทรีย์, 2559)  ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัปัญหาเชิง
โครงสร้างของประเทศไทยในการท่ีจะพฒันาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ประเด็นท่ีส าคญัประการหน่ึง
อนัไดแ้ก่ ปัญหาคุณภาพของแรงงานไทย ประกอบไปดว้ย  1)  การเผชิญปัญหาการขาดแรงงานทั้ง
ทางด้านปริมาณและทกัษะความช านาญท่ีตรงกับความต้องการ (Skill Mismatch) กล่าวคือ
ตลาดแรงงานตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ดา้นวิชาชีพ (Vocational Skills) หรือ
อาชีวศึกษา แต่ผลผลิตแรงงานส่วนใหญ่เป็นบณัฑิตท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีไม่
ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีคาดหวงั และ 2) การขาด
ทกัษะในการพฒันาตนเองของแรงงานไทยในการท่ีจะติดตามความรู้หรือความกา้วหน้าของโลก 
ซ่ึงหากขาดการพฒันายกระดบัความรู้ความสามารถก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการท างานและการ
พฒันาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในประเทศเพื่อสร้าง
คนไทย 4.0 ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต และการดึงดูดบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีทกัษะสูง (Talents) จากต่างประเทศมาช่วยในการพฒันาบุคลากรใน
ประเทศ (พิมพธ์ญัญา ฆอ้งเสนาะ, 2560) 
         5. การก าหนดแนวทางในการพฒันาตอ้งค านึงถึงบริบทและความแตกต่างของสถานศึกษา
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ค่านิยม ลกัษณะสังคมในองคก์ร 
ความพร้อมทางดา้นทรัพยากรในการบริหารจดัการ ภูมิศาสตร์ สถานท่ีตั้ง อาณาเขต ลว้นเป็นปัจจยั
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ท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร 
(Joseph L. Massie, and John Douglas, 1981) 
        6. รัฐบาลควรมีการประสานงานในระดับนโยบายกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การน า
นโยบายไปปฏิบติัจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและความสลบัซับซ้อนเพราะจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคล
หลากหลายและหน่วยงานต่างๆ จ านวนมากรวมทั้งจะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัทั้งภายในและภายนอก
องค์การท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติั  ถึงแมว้่านโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตามแต่เม่ือน าไป
ปฏิบติัแล้วประสบความล้มเหลวก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการนโยบายทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสียหายต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีปัญหาและความตอ้งการไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองหรือแกไ้ข นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความสูญเปล่าต่อทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และการ
แกไ้ขปรับปรุงนโยบายเพื่อน าไปปฏิบติัใหม่จะยิ่งท าให้ส้ินเปลืองทรัพยากรมากข้ึน (Thomas R. 
Dye, 1984) 
        7. การยกระดบัการด าเนินงานของระบบราชการให้มีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกบัหน่วยงาน
ภาคเอกชน จากปัจจยัภายนอก (External Change Driver) หมายถึงส่ิงผลกัดนัจากภายนอกไม่วา่จะ
เป็นนโยบายภาครัฐ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความตอ้งการของผูบ้ริโภค สภาพของ
ตลาด คู่แข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งเทคโนโลยซ่ึีงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อการเปล่ียนแปลงในวนัน้ี 
แมว้่าองค์กรภาครัฐจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดแต่การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
ประชาชนความตอ้งการและคาดหวงัท่ีเพิ่มมากข้ึนและแตกต่างไปในการบริหารและประสิทธิภาพ
จากการท างานขององค์กรภาครัฐ ส่งผลให้องคก์รภาครัฐตอ้งปรับปรุงแนวทางในการปฏิบติังาน
เพื่อพฒันาการให้บริการภาครัฐรวมทั้ งการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัอย่างแทจ้ริง ด้วยปัจจยัภายนอกเหล่าน้ีส่งผลให้องค์กรภาครัฐตอ้งปรับตวั
และเปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างไป การปรับตวัและเปล่ียนแปลง
ส่งผลให้องค์กรเกิดการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรอยา่งต่อเน่ือง  (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550) 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1. ภาครัฐบาลควรมีการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายไทย
แลนด์ 4.0 รวมถึงแนวทางในการพฒันาประเทศและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินงาน
ดงักล่าวให้เป็นท่ีรับรู้รับทราบแก่สาธารณะชนให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเขา้ใจ
รวมถึงการตระหนกัถึงความส าคญั จะช่วยใหน้โยบายไทยแลนด ์4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออกมีความเป็นรูปธรรมและความชดัเจนในมุมมองของผูป้ฏิบติัและประชาชนมาก
ข้ึน 
     2. ก าหนดแนวทางและนโยบายในการพฒันาระดับสถานศึกษา ควรมีวิสัยทัศน์ท่ี
กวา้งขวาง ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านบริบทและศกัยภาพรวมถึงความพร้อมของแต่ละ
สถานศึกษา เพื่อให้ทิศทางการพฒันาสามารถกระท าไดจ้ริงในทางปฏิบติั และทุกสถานศึกษาเกิด
การมีส่วนร่วมตามความถนดัและความสามารถของตนเอง อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุตาม
วตัถุประสงคต์ามนโยบายท่ีตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งย ัง่ยนื 
     3. รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัการพฒันา ยกระดบัการบริหารงานของระบบราชการ
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                
ภาคตะวนัออก มีลกัษณะการพฒันาท่ีตอ้งมีการประสานระหว่างภาครัฐกบัหลากหลายหน่วยงาน
เพื่อเป็นการประสานงานบูรณาการการปฏิบติังานร่วมกนั โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมี
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดงันั้นระบบราชการจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาควบคู่
กนัไปดว้ยเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 
      1. ควรท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์ 
 4.0 และเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เช่น สถานประกอบการ บุคลากรระดบั
ปฏิบติัการ หรือ นกัเรียน นกัศึกษา เน่ืองจากเม่ือระยะเวลาผา่นไปการศึกษากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจะ
เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาพฒันาการในด้านการปรับตัวของกลุ่มเป้าหมายและเง่ือนไข
ทางด้านระยะเวลาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัผลการวิจยัหรือไม่ มากน้อยเพียงใด สาเหตุจาก
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ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่นโยบายดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาไดไ้ม่นานท าให้มีขอ้จ ากดัทางดา้น
ระยะเวลาในการปรับตวัและการรับรู้และการด าเนินการของกลุ่มเป้าหมาย 
     2. ควรท าการศึกษาในประเด็นท่ีมีความต่อเน่ืองจากการปรับตวัเม่ือระยะเวลาการ
ด าเนินงานผ่านไปในระยะท่ีเหมาะสมกบัการติดตามประเมินผล เช่น การศึกษาวิจยัในประเด็น
ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของผู ้ท่ีได้รับผลกระทบและมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามนโยบาย โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ 
นกัเรียน นกัศึกษา 
 

รายการอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 3 ประการคือ                
(1) เพื่อศึกษาปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2) เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล              
และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานบุคคล เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์               
เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 20 คน ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร จ านวน 4 คน  
หัวหน้างานบุคลากร  จ  านวน 4 คน และพนักงานราชการ จ านวน 12 คน ท่ีสังกัดสถานศึกษา              
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก จ านวน 4 
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สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยการอาชีพ              
นายายอาม และวทิยาลยัสารพดัช่างตราด ผลการศึกษาพบวา่  
 (1)  ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ราชการ ในสถานศึกษา สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบดว้ย 4 ปัญหา
ดว้ยกนั คือ 1) ปัญหาดา้นพนกังานราชการขาดความกา้วหนา้ ความมัน่คง ขาดขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน  2) ปัญหาดา้นสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 3) ปัญหาดา้นภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ                    
และ 4) ปัญหาดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ  
 (2)  สาเหตุของปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ  เกิดจากสาเหตุ                   
3 ประการ ส าคญั คือ 1) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ไม่มี
ขอ้ก าหนดท่ีชัดเจนในการรองรับหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ            
2) โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบรวมศูนยอ์  านาจ ระบบการ
บริหารงานบุคคลของพนกังานราชการข้ึนตรงกบัส่วนกลาง  และ 3) อตัราก าลงัของขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอ  
 (3) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน                   
ของพนักงานราชการ  สามารถแบ่งออกได้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1) ส่งเสริมให้มีสวสัดิการ              
และสิทธิประโยชน์  2) เพิ่มกรอบอตัราก าลงัให้กบัพนกังานราชการฝ่ายสนบัสนุน                       3) 
ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 รองรับในเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ  (4)  ปรับโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ใหมี้การกระจายอ านาจมายงัส่วนภูมิภาค หรือระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั (อศจ.) 
 

ค าส าคญั: การบริหารงานบุคคล, คุณภาพชีวติในการท างาน, พนกังานราชการ 
 

Abstract 
 This study is a qualitative research. There were 3 main objectives which are   (1) to 
study the problems of personnel administration  of government employees in educational 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

132 
 
 
 

institutions Under the Office of the Vocational Education Commission   (2) to study the causes of 
personnel administration problems  (3) to propose guidelines for solving personnel administration 
problems. Data were collected by using in-depth interviews with 20 key informants. The key 
informants included 4 deputy directors of Personnel Administration Department, 4 supervisors, 
and 12 government employees of 4 educational institution under the Office of the Vocational 
Education Commission Iocated In the Eastern Seaboard area ;  Chonburi, Rayong, Chanthaburi, 
and Trat. The 4 educational institutions include Chonburi Vocational College, Map Ta Phut 
Technical College, Na Yai Am Vocational College, And Trad Polytechnic College.  The findings 
indicated that: 
 Personnel administration problems and the quality of work life of government 
employees in colleges, under the Office of the Vocational Education Commission, consisted of 
(1) lack of job advancement, job security, and morale at work (2) welfare and benefits (3) work 
load and responsibility and (4) processes and  procedures in personnel administration.  
 There were three causes of personnel administration problems which are   (1) the 
Regulations of the Office of the Prime Minister on Government Employees B.E. 2547 had no 
clear requirement to support the rules for personnel administration of government employees. (2) 
the organizational structure of the Office of the Vocational Education Commission Is centralized. 
The personnel administration system of government employees reports directly to the central 
administration and 3) an insufficient of teacher and educational personnel. 
 Guidelines for solving problems in personnel administration and quality of work life of 
government employees included (1) promoting better welfare and benefits (2) increasing the 
manpower framework for government support staff    (3) amending regulations for the Office of 
the Prime Minister on government employees, B.E.2547 to support the personnel administration 
system and   (4) adjusting the structure of the Office of the Vocational Education Commission to 
be more decentralized. 
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Keywords: personnel management, quality of work life, government employees 
 

บทน า 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ าแนก
ประเภทและต าแหน่งบุคลากรในสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มแรกคือ ขา้ราชการครู  ไดแ้ก่บุคคลท่ีมี
ต าแหน่งครู  ซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นผูส้อนทั้งส่วนท่ีเป็นครู และครูผูช่้วย กลุ่มท่ีสองคือ บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ บุคคลท่ีมีต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั้ง ผูส้นับสนุนการศึกษา ดังน้ีคือ 1) 
ผูอ้  านวยการวิทยาลยั  2)  รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั  และกลุ่มสุดทา้ยคือ บุคลากรอ่ืน ได้แก่ 1) 
พนกังานราชการ 2) ลูกจา้งประจ า  3) ลูกจา้งชัว่คราว (ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, หน้า 
107 – 109)           ทั้งขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญั
โครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดินไทย เน่ืองจากจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสัดส่วนท่ีมากกวา่ขา้ราชการพลเรือน เพราะมีบทบาทส าคญัในการวางรากฐานพฒันาประเทศจาก
หนา้ท่ีอบรมใหค้วามรู้กบัเยาวชนท่ีเป็นก าลงัแรงงานของประเทศในอนาคต 
 

การท่ีรัฐบาลมีความพยายามในการท่ีจะปรับโครงสร้างระบบบริหารงานราชการของไทย                  
ให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกบัการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)         
ด้วยการลดขนาดของหน่วยงานภาครัฐลงเพื่อให้ เ กิดความคล่องตัวทางด้านการบริหาร                
เพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบราชการเพื่อให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีเป็น
ผู ้รับบริการโดยมุ่งท่ีผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นส าคัญ  การเปล่ียนแปลงโดยความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชนถือว่าเป็นวิสัยทศัน์ท่ีน่าสนใจ ความคาดหวงัต่อ
ผลส าเร็จของการปฏิรูประบบราชการต่างๆ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายส่วน แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ ผลกระทบในเชิงลบท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูป้ฏิบติั  ก็
ถือว่าเป็นประเด็นท่ีรัฐบาลไม่ควรมองขา้มไปเช่นกัน เน่ืองมาจากการปฏิรูประบบบริหารงาน
ราชการของประเทศไทยอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่น ท่ีมีทั้งขา้ราชการในระบบเดิม และพนกังานราชการ
ในระบบใหม่ปฏิบติังานอยูร่่วมกนั    ในสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
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การเปรียบเทียบ และอาจน าไปสู่ปัญหาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อาทิเช่นการลดอตัรา
ข้าราชการลงแล้วจ้างพนักงานราชการแทน    ในต าแหน่งส าคญัๆ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยพนักงานราชการและขา้ราชการจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีควบคู่กนัไป ซ่ึงภารกิจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไม่มีแตกต่างกนั แต่สิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บลดนอ้ยลง เพราะภาครัฐตอ้งการ   ลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงานบุคคล
ลง ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม  เน่ืองจากความรู้สึกวิตก
กงัวลถึงความมัน่คงในงาน ซ่ึงผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจา้งพนกังานราชการไดส้รุปเหตุผลของ
การออกจากงานของพนกังานราชการว่า พนกังานราชการมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปเป็นขา้ราชการ 
หรือพนักงานบริษทัเอกชน เพื่อโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หรือกลับภูมิล าเนา และการ
ลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้ (ทิพยรัตน์  พึ่งบุญ  ณ อยุธยา,2553 หนา้ 4-5) สาเหตุ
ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในงาน   เพราะพนกังานราชการไม่ทราบว่าจะถูกเลิก
จา้งหรือประเมินให้ออกจากงานเม่ือใด การขาดความยอมรับจากสังคมซ่ึงส่งผลกระทบทางดา้น
จิตใจจากความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพทีขาดหายไป รวมถึงสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ ท่ี
ลดน้อยลง ประกอบกบัไม่เคยมีการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษา
ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อผลการวิจยัน้ีจะเกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป ก่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีดี และสร้างส่ิงส าคญั
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมของ
หน่วยงานต่อไป ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาองค์กรและเกิดประโยชน์
สุขแก่พนกังานราชการอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุม 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการในสถานศึกษา                   
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ                     
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3.  เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
พนกังานราชการในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเร่ืองปัญหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้น
การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ในสถานศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบไปดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ แนวคิดการบริหารงาน
บุคคล แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชีพ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน  และแนวคิดทฤษฎีองคก์าร 
ทฤษฎแีนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล 
 ลูเนนเบอร์ก และ ออนสไตน์ (Lunenburg & Ornstein 1996 หนา้ 10) ไดใ้ห้ความหมายไว้
วา่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการสรรหาบุคลากรเร่ิมตั้งแต่ การวางแผน การสรรหา 
การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวสัดิการ                            
และผลประโยชน์เก้ือกูล เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานในองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ                 
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 กล่าวโดยสรุปการบริหารงานบุคคล มีกระบวนการเร่ิมตั้งแต่การวางแผนอตัราก าลัง                 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล การประเมินความตอ้งการ การจดัท าแผนอตัราก าลงั 
เพื่อก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งคือการสรรหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถตรงตามกรอบภารกิจของงานโดยความยุติธรรม การประเมินผลการปฏิบติังาน               
เพื่อเล่ือนค่าตอบแทน หรือเพื่อการต่อสัญญาจ้าง โดยใช้หลักเกณฑ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน              
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และพฤติกรรมในการปฏิบติังาน ดา้นสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ คือสิทธิเก่ียวกบัการลา สิทธิใน
การไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา และสิทธิประโยชน์จากประกนัสังคม ส่วนในดา้น
วินยัและการรักษาวินยั พนกังานราชการตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติั
ส่วนราชการก าหนด และสุดทา้ยคือดา้นการส้ินสุดสัญญาจา้ง คือพนักงานราชการท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และผูท่ี้กระท าความผดิวนิยั 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 Maslow (1970) ได้สรุปลักษณะของการจูงใจไวว้่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดับ                  
ของความต้องการอย่างมีระเบียบ ล าดับขั้นของความต้องการหรือ “Hierarchy of Needs”                
ของมนุษยต์ามทฤษฎีน้ีมี 5 ระดบั คือ 
 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)  
 2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Security or Safety Needs)  
 3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongings Needs)  
 4. ความตอ้งการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs)  
 5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิดทุกอยา่ง (Self-Actualization and 
Self-Realization) 
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะท าให้มนุษยส์ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองได ้คือ การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของตนเองหากพฒันาอาชีพได้
มากข้ึนก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ีสูงข้ึนได ้
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 Huse & Cumming (ภัทรา แสงอรุณ, 2543 หน้า 10) อธิบายวา่ คุณภาพชีวิต ประกอบไป
ดว้ยลกัษณะ 8 ประการ ดงัน้ี 
 1) ผลตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอ 2) สถานท่ีท างานท่ีถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยั  
 3) การพฒันาศกัยภาพ  4) ความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ 5) สังคมศาสตร์  
 6) ลกัษณะการบริหารงาน  7) ภาวะอิสระจากงาน  8) ความภูมิใจในองคก์ร  
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 กล่าวโดยสรุป คุณภาพชีวิตในการท างาน คือความรู้สึกหรือทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ
การทุ่มเทความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ รวมถึงทุ่มเทก าลงัแรงกาย 
แรงใจ และเวลาในการปฏิบติังาน เพื่อให้องค์ประสบความส าเร็จ โดยองค์กรให้ส่ิงตอบแทน
กลบัมาในรูปค่าตอบแทนความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานความปลอดภยัในการท างาน และการมี
ผูบ้งัคบับญัชา   และเพื่อนร่วมงานท่ีดี 
แนวคิดและทฤษฎอีงค์การ 
 แมกซ์ เวเบอร์ ได้เสนอองค์การในรูปแบบอุดมคติ (Ideal Type) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม
ระบบราชการ หรือองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีเป็นทางการ (Bureaucracy) มีแบบแผนท่ีเต็มไปดว้ยปัญหา
ต่างๆ มากมาย ยกตวัอย่างเช่น กฎ ระเบียบ ท าให้งานล่าช้า เฉ่ือย ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง และยงั
มองวา่โครงสร้างองคก์ารน้ีเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีช่วยในการแบ่งงานกนัท า สั่งการและประสาน
กิจกรรมต่างๆ ในองคก์าร การออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีดี จะลดความมีเหตุผลท่ีจ ากดัในการ
ท างาน ในทา้ยท่ีสุดจะน าไปสู่การช่วยปรับปรุงการท างาน ไดผ้ลการท างานบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ต้องการ   และเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแบบโครงสร้างองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการจดัองคก์ารท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมระบบความสัมพนัธ์ของสมาชิก
ในองค์การด้วยการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความสัมพนัธ์อย่างชัดเจน รวมทั้ งการควบคุม
ระบบงานให้อยู่ภายใตก้ารดูแลอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การได ้มีลกัษณะ
ส าคญัดงัน้ี 
 1. มีการแบ่งงานกนัท าตามหนา้ท่ี 
 2. มีการระบุอ านาจหน้าท่ีส าหรับต าแหน่งต่างๆ อย่างชดัแจง้ ตามล าดบัขั้นของสายการ
บงัคบับญัชา 
 3. มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้ 
 4. ความสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์ารตอ้งไม่มีเร่ืองส่วนตวัมาเก่ียวขอ้ง 
 5. การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ ง และการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักคุณธรรม                   
โดยค านึงถึงความสามารถและทกัษะในการท างานเป็นส าคญั 
 6. มีระบบประกนัต าแหน่งในองคก์ารส าหรับการวา่จา้งบุคลากรเขา้ท างาน 
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 7. แยกชีวติส่วนตวัออกจากเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยเด็ดขาด 
 กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดและทฤษฎีองคก์าร แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการท่ีจะน ามาใชใ้นการ 
ลดความล่าชา้ในกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารงาน
บุคคลของพนกังานราชการ ในสถานศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยศึกษาจากพนกังานราชการในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
เขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 4  จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี 
และจงัหวดัตราด ผูว้จิยัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง (purposive sampling) ดงัน้ี 
 1.  กลุ่มพนกังานราชการ จ านวน 12 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
คือ เป็นผูท่ี้อยู่ใต้บงัคับบญัชา ถือว่าเป็นผูป้ฏิบัติ เป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบโดยต้องของปัญหา                    
จะสามารถสะทอ้นปัญหาและสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้ 
 2.  หวัหนา้งานบุคลากร จ านวน 4 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ 
เป็นผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรงในเร่ืองของการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ เร่ิมตั้งแต่การ
สรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การจา้ง การประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อเล่ือนค่าตอบแทน จนกระทัง่
การส้ินสุดสัญญาจา้ง 
 3. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
คือ เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัสถานศึกษา ไดรั้บนโยบายดา้นการบริหารงานบุคคลมาจาก
ส่วนกลาง คือ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผูบ้งัคบับญัชาในการสั่งการเร่ิมตั้งแต่
การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ ง การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนค่าตอบแทน 
จนกระทัง่การส้ินสุดสัญญาจา้ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยักรณีศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(semi-structured) ซ่ึงขณะด าเนินการสัมภาษณ์จะจดบนัทึกขอ้มูล ร่วมกบัการบนัทึกเสียงเพื่อใชใ้น
การทบทวนขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาจดัท าให้เป็นระบบ
และหาความหมาย แยกองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลเพื่อท่ีจะ
น าไปสู่การตีความ (hermeneutic) (ชยนัต ์วรรธนะภูติ, 2537) 
 1. ภายหลงัการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ผู ้วิจยัได้ท าการถอดบทความค าต่อค า (verbatim) 
ออกเป็นบทสนทนาท่ีเป็นตวัอกัษร (transcript) ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลอีกคร้ัง 
และน าขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ท่ีไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้
ความช านาญ 
 2. ข้อมูลท่ีได้รับการแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาวิเคราะห์แยกประเด็นไวเ้ป็น
หมวดหมู่ หรือประโยคท่ีส าคญั แลว้น ามาจดัหมวดหมู่ (category) หรือจดัเป็นประเด็นย่อย (sub-
theme) สรุปประเด็นย่อยท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัรวมเขา้ไวใ้นประเด็นหลกั (theme)  และน ามาบรรยาย
วเิคราะห์ขอ้มูลใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 3. ท าการคดัเลือกบทสนทนาจาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแก่ผูว้ิจยัได้ดี
ท่ีสุดจ านวน 2 ราย ท่ีสามารถส่ือสารให้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย (informative case) และมีความยินดีจะ
ตรวจสอบขอ้สรุป ซ่ึงเป็นการตรวจสอบขอ้สรุปท่ีได้มีความเป็นจริงตามท่ีได้อธิบายไวห้รือไม่ 
(member checking) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดอ้ธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ 
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ผลการวจิัย 

 การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานราชการในสถานศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก  ไดข้อ้คน้พบตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 
ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ปัญหาดว้ยกนั คือ 
 1. ปัญหาดา้นความกา้วหน้า ความมัน่คง ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน เน่ืองจาก
การท าสัญญาจา้งใหม่ ทุก ๆ 4 ปี ท าใหเ้กิดสภาพ “เหมือนชีวติแขวนอยูบ่นเส้นดา้ย” เพราะบุคลากร
จะถูกกดดนัอยูต่ลอดเวลา และไม่รู้จะถูกเลิกจา้งวนัไหน หรือเม่ือครบก าหนด 4 ปีแลว้ อาจจะไม่ได้
รับการต่อสัญญาจา้งก็เป็นได ้ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการประเมินผลการปฏิบติังานข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร
โดยตรง หากผลการถูกประเมินอยูใ่นเกณฑ์พอใชติ้ดต่อกนั 2 คร้ัง ก็จะไม่ไดรั้บการต่อสัญญาจา้ง 
หรือท่ีเรียกวา่การถูกเลิกจา้งนั้นเอง 
 2. ปัญหาด้านสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์  นอกจากเงินค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ ท่ีข้ึนปีละ 1 คร้ังแลว้ สวสัดิการท่ีไดรั้บอ่ืนๆ มีเพียงสิทธิประกนัสังคมเพียงอยา่งเดียวท่ีไม่
ครอบคลุมถึงครอบครัว อีกทั้งยงัไม่มีเงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ จึงตอ้งพยายามจดัสรรเงินส าหรับ
การใช้จ่ายเพื่อรองรับภาระในวยัหลงัเกษียณ แต่สภาพท่ีปรากฏคือ แมจ้ะท างานมานานก็ยงัมีเงิน
ออมไม่มาก 
 3. ปัญหาด้านภาระหน้าท่ีของงานพิเศษ ท่ีเก่ียวกับการรายงานผล การติดตามผลการ
ด าเนินงาน  และนโยบายเร่งด่วนท่ีมีเขา้มาอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดภาระงานท่ีมากเกินไปท าให้
กระทบต่อการเรียนการสอน เม่ือพนักงานราชการครูมีเวลาสอนนักเรียน นักศึกษา ไม่เต็มท่ีจะ
กระทบต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 4. ปัญหาดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการท่ีมี
ความล่าชา้ เพราะทุกสถานศึกษาต่างตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัส่วนกลาง คือส านกังานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา เช่น ขอ้มูลการส่งผลการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของพนกังาน
ราชการ อีกทั้งการจดัสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนกังานราชการก็ลา้ช้าท าให้สถานศึกษาตอ้ง
ส ารองเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทั้งในช่วงตน้ปีงบประมาณ              
และในช่วงใกล้ส้ินปีงบประมาณ ท าให้การบริหารจดัการด้านงบประมาณของสถานศึกษาเกิด
ปัญหาเร่ืองความคล่องตวัและการใชจ่้ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

สาเหตุของปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
 สาเหตุของปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ ซ่ึงผลการวิจยัสามารถ
สรุปประเด็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของพนกังานราชการว่าประกอบดว้ย 3 เหตุผล
ดว้ยกนัคือ 
 1. สาเหตุจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ท่ีไม่มี
ข้อก าหนดชัดเจนในการรองรับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ                       
วา่ประกอบดว้ย 3 เหตุหลกัดว้ยกนัคือ  เช่นในดา้นสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ 
 2. สาเหตุจากโครงสร้างของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบรวมศูนย์
อ านาจ ระบบการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการข้ึนตรงกบัส่วนกลาง จึงเกิดความล่าช้า 
เพราะทุกสถานศึกษา ตอ้งส่งขอ้มูลไปท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น การส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของพนกังานราชการไปยงัส่วนกลาง 
 3. สาเหตุจากอตัราก าลงัของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอ ท าให้
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ เช่นหน้าท่ีพิเศษในดา้นการรายงานผล การติดตามผลการด าเนินงาน 
และนโยบายเร่งด่วนลงอยูก่บัพนกังานราชการมากเกินไป  
แนวทางแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคล และคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงาน
ราชการ ให้กบัหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาเร่ือง ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานราชการในสถานศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก  มีขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
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 1. ส่งเสริมให้มีสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ จากภาครัฐ เช่น                        
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ และ
คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานราชการ   
 2. เพิ่มกรอบอตัราก าลงัให้กบัพนกังานราชการฝ่ายสนบัสนุน เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระ
งานของพนกังานราชการครู เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของลูกจา้งชัว่คราว และท าให้การปฏิบติังาน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อเน่ือง  
 3. ปรับปรุงแกไ้ขระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 รองรับ                 
ในเร่ืองการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการใหช้ดัเจน 
 4. ปรับโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้เป็นแบบกระจาย
อ านาจมาย ังส่วนภูมิภาค หรือระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ .) เพื่อลดปัญหาในเร่ืองของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการท่ีลา้ชา้ 
 

การอภิปรายผลการศึกษา 

ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ปัญหาทางดา้นการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ                      
ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ปัญหาดา้นความกา้วหนา้ ความมัน่คง ขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน  ทฤษฎีล าดบัขั้น
ของความตอ้งการหรือ Hierarch of Needs ของมนุษย ์5 ระดบั คือ 1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  
2) ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั 3) ความตอ้งการทางสังคม 4) ความตอ้งการความยอมรับ
นบัถือในสังคม 5) ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิดทุกอยา่ง (Maslow, 1970)  
ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการความกา้วหน้า Advancement การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน รวมถึงการมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรม และการไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่ง
ต่อเน่ือง Herzberg (1959)  ส่วนความมัน่คงในงาน Job Security เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีม่ีต่อ
ความมั่นคงในงานความย ัง่ยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร (Herzberg, 1959)                          
ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าพนักงานราชการในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา โดยส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาเก่ียวกบัความกา้วหนา้ความมัน่คง ขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน โดยเฉพาะเร่ืองของระยะเวลาของสัญญาจ้าง เน่ืองจากสัญญาจ้างฉบับปัจจุบันมี
ระยะเวลาสั้นเกินไป การเป็นพนกังานราชการนั้นไม่มีความมัน่คง และอาจจะถูกยกเลิกสัญญาจา้ง 
เม่ือครบ 4 ปี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุษณีย ์เหมแหวน (2543) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความรู้สึก
มัน่คงในการท างานของพนกังานบริษทั พบว่า การท่ีทุกคนรักและพอใจในการท างาน ข้ึนอยู่กบั
ความรู้สึกมัน่คงและสบายใจ ดงันั้น หากจะมีการด าเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ
ควรเป็นการสนบัสนุนการเสริมสร้างความมัน่คงในงานของพนกังานราชการ เพราะเม่ือพนกังาน
ราชการมีความรู้สึกวา่งานท่ีตนเองท ามีความมัน่คงแลว้ ก็จะส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีท าดว้ยความ
เต็มใจ ทุ่มเท และรู้สึกว่าองค์กรเป็นของตนเอง พร้อมท่ีจะเสียสละก าลงักาย ก าลงัใจ ปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อผลสัมฤทธ์ิขององคก์รต่อไป 
 2. ดา้นสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ การบริหารงานบุคคลตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันา            
ตวับุคคล เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีหลกัในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล คือหลกัสวสัดิการ ไดแ้ก่ การจดัให้มีการบริหารสวสัดิการต่างๆ ท่ีจะเอ้ืออ านวย           
ใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถอุทิศใหก้บังานไดเ้ตม็ท่ี (วิจิตร ศรีสะอา้น, 2550)  ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
พบวา่ สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บคือสิทธิประกนัสังคมเพียงอยา่งเดียวไม่ครอบคลุมถึง
ครอบครัว ไม่มีเงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ แมจ้ะท างานมาเป็นระยะเวลานาน ดงันั้นการเตรียมตวั
ทางดา้นการเงินและการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุราชการจึงเป็นภาระท่ีพนกังานราชการจะตอ้ง
รับผิดชอบตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายทิพย ์วงศ์สังข์ฮะ (2540) ศึกษาความมัน่คงใน
การท างานและความคาดหวงัต่อสวสัดิการเสริมสร้างความมัน่คงในการท างาน พบวา่ลูกจา้งมีความ
คาดหวงัต่อสวสัดิการในการเสริมสร้างความมัน่คงตามล าดบัคือ เงินสะสมหรือกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ท่ีพกัอาศยั การตรวจสุขภาพประจ าปี เงินช่วยเหลือครอบครัวและบุตร รถรับส่ง และเงิน
ช่วยเหลือเม่ือประสบอุบติัเหตุท่ีไม่ใช่จากการท างาน สรุปไดว้า่ สวสัดิการเป็นปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงในการส่งเสริมความมัน่คงในการท างาน 
 3. ดา้นภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  คุณภาพชีวิตในการท างานประกอบไปดว้ยลกัษณะ  
8 ประการ 1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ 2) สถานท่ีท างานท่ีถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยั              
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3) การพฒันาศกัยภาพ 4) ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ 5) สังคมศาสตร์ 6) ลกัษณะการ
บริหารงาน 7) ภาวะอิสระจากงาน 8) ความภูมิใจในองคก์ร Huse & Cumming (ภทัรา แสงอรุณ, 
2543)  ใน 8 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีกล่าวมาน้ี มีเร่ืองของภาวะอิสระจากงานอยู่ใน
องคป์ระกอบท่ี 7 คือภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการท างานกบัช่วงเวลาการด าเนินชีวิต
โดยส่วนรวม มีช่วงเวลาได้คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่า
ภาระหนา้ท่ีของงานพิเศษ ท่ีเก่ียวกบัการรายงานผล การติดตามผลการด าเนินงาน                       และ
นโยบายเร่งด่วนมากเกินไป ท าให้กระทบกบัการเรียนการสอน พนกังานราชการครูไม่มีเวลาสอน
นกัเรียน นกัศึกษา ท าให้ประสิทธิภาพในการสอนลดนอ้ยลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อการประกอบ
กิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีนอกเหนือจากการท างานประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ            
นงลกัษณ์ ฤทธ์ิค า (2555) ไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียน           
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี พบวา่ คุณภาพดา้นความสมดุลในการด ารงชีวิตมี
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ี สุด มีความรู้สึกว่างานในหน่วยงานท่ีตนปฏิบัติอยู่นั้ นย ังกระทบกับ
ชีวติประจ าวนั   
 4. กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการมีความล่าช้า 
องค์การขนาดใหญ่ท่ีเป็นทางการ (Bureaucracy) มีแบบแผนท่ีเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย 
ยกตวัอยา่งเช่น กฎ ระเบียบ ท าให้งานล่าชา้ เฉ่ือย การออกแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีดีเป็นเคร่ืองมือ
และกลไกท่ีช่วยในการแบ่งงานกนัท า สั่งการและประสานงาน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีอย่าง
ชดัเจน รวมทั้งการควบคุมระบบงานให้อยูภ่ายใตก้ารดูแลอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์การได้ (แมกซ์ เวเบอร์)  ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่าการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ราชการมีความล่าชา้ เพราะทุกสถานศึกษา ตอ้งส่งขอ้มูลไปท่ีส่วนกลางคือส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยการส่งผลการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของพนกังาน
ราชการไปยงัส่วนกลาง อีกทั้งดา้นงบประมาณในการจดัสรรค่าตอบแทนพนกังานราชการก็ลา้ช้า
ท าใหส้ถานศึกษาตอ้งส ารองเงินรายไดข้องสถานศึกษา เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของพนกังานทั้งในช่วง
ตน้ปีงบประมาณ และในช่วงใกลส้ิ้นปีงบประมาณ ท าให้การบริหารจดัการดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษาเกิดปัญหา  
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สาเหตุของปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
 สาเหตุของปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1.ดา้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ไม่มีขอ้ก าหนด            
ท่ีชัดเจนในการรองรับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ การจดัท า 
Career Path จะช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรในองคก์ร โดยเป็นหนา้ท่ีของฝ่าย
บุคคลและฝ่ายบริหารท่ีตอ้งก าหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล (Career Development Plan) ซ่ึงเม่ือ
บุคคลเขา้สู่องคก์รเขาก็ควรไดท้ราบวา่ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของเขาเป็นอยา่งไร ต าแหน่ง
หน้าท่ีใน สายงานสามารถเล่ือนข้ึนหรือเขา้สู่ต าแหน่งงานใดบา้ง และสามารถข้ึนไปสูงสุดไดแ้ค่
ไหน การเล่ือนการเปล่ียนต าแหน่งแต่ละระดบัมีเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดอยา่งไรบา้ง นอกจากน้ีส่ิงท่ี
ช่วยใหค้นไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ในอาชีพก็อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น นโยบาย การพฒันาบุคคลและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ฐีระ ประวาลพฤกษ,์ 2538) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในการรองรับหลกัเกณฑ์
วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการ เช่นในดา้นสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ใน
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ  
 2. โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบรวมศูนย์อ านาจ 
ระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการข้ึนตรงกบัส่วนกลาง การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสามารถปฏิบติังาน เพื่อด าเนินการดา้นการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั เป็นอิสระภายใตก้ฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาล ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถมีขวญัก าลงัใจไดรั้บ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ ,2546) ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ
บริหารงานบุคคลของพนกังานราชการข้ึนตรงกบัส่วนกลาง มีความล่าชา้ เพราะทุกสถานศึกษา ตอ้ง
ส่งขอ้มูลไปท่ีส่วนกลางคือส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น การส่งผลการประเมินผล
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การปฏิบติังาน เพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการไปยงัส่วนกลาง การรวมศูนยอ์  านาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้และการแนวทางการพฒันาท่ีไม่สอดคลอ้งกบับริบทของปัญหา 
 3. อตัราก าลงัของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอ ประเทศจะเจริญ
และพฒันาได ้จ าเป็นตอ้งอาศยัก าลงัคนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดเป็นหลกัส าคญัเพราะเหตุวา่ 
ถา้มีก าลงัคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมแก่หนา้ท่ีการงาน และมีการจดัการท่ีดีแลว้ โอกาส
ท่ีจะท าใหไ้ดรั้บผลดีและประหยดัทรัพยากรยอ่มเป็นการง่ายข้ึน จึงอาจกล่าวไดว้า่คนมีความส าคญั
ยิ่งกว่าเงินและส่ิงของมากมายนัก เพราะถา้คนมีความสามารถแลว้ ทุกส่ิงทุกอย่างจะส าเร็จไปได้
ดว้ยดีและรวดเร็ว (อุษณีย ์จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวติั , 2548)  ซ่ึงผลการศึกษาวิจยั
พบวา่ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หนา้ท่ีพิเศษในดา้นการรายงานผล การติดตามผลการด าเนินงาน               
และนโยบายเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นภาระหน้าท่ีของพนักงานราชการท่ีต้องด าเนินการและการ
รับภาระงานท่ีมากเกินกว่าท่ีควรจะเป็น เน่ืองจากความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจีรภทัร เชียงทอง (2557) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและแนว
ทางการพฒันาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา                 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 ซ่ึงมีแนวทางในการพฒันาการบริหารงานบุคคล คือควร
จดัท าขอ้มูลการก าหนดความตอ้งการก าลงัคนไวล่้วงหนา้เพื่อขออตัราก าลงัครู มีการช่วยเหลือและ
ให้ขอ้แนะน าในเร่ืองการโอน หรือยา้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพไปสังกดัหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้เพียงพอ              
และเหมาะสมกบัภาระงาน  
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
 1. ส่งเสริมให้มีสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ  การบริหารงานบุคคลตอ้ง
มุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาตวัคน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมี
หลกั ในกระบวนการบริหารงานบุคคล คือหลกัสวสัดิการ ไดแ้ก่ การจดัให้มีการบริหารสวสัดิการ
ต่างๆ ท่ีจะเอ้ืออ านวยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถอุทิศใหก้บังานไดเ้ตม็ท่ี วิจิตร ศรีสะอา้น (2550) ซ่ึงผล
การศึกษาวิจยัพบวา่ ควรส่งเสริมให้มีสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ จากภาครัฐ เช่น                        
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจ           
และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานราชการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทิมา วรรณ
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โชติ (2557) ได้ท าการศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ามีขอ้เสนอแนะในเร่ืองการสนับสนุนตาม
สวสัดิการต่างๆ เพื่อเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอันจะเป็นการ
บริหารงานบุคคลท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2. เพิ่มกรอบอตัราก าลงัให้กบัพนกังานราชการฝ่ายสนบัสนุน การบริหารงานบุคคลเป็น
กระบวนการจดัการเก่ียวกบับุคลากรทุกคนตั้งแต่การวางแผนบุคลากรการสรรหาการธ ารงรักษาการ
พฒันาบุคลากรและการให้พน้จากการท างานในองคก์ร โดยจุดมุ่งหมายให้การด าเนินการกิจกรรม
ในองค์กรบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนเขา้สู่สังคมในองค์กร
และนอกองค์กรอยา่งมีความสุข อินทิตา ชยัยานุวฒัน์ (2553) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่า การท่ีเพิ่ม
กรอบอตัราก าลังให้กับพนักงานราชการฝ่ายสนับสนุน จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของ
พนักงานราชการครูมากข้ึน  อีกทั้งเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของลูกจา้งชั่วคราว และท าให้การ
ปฏิบติังาน ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโนรีย ์ทรัพยโ์สภณ (2559)  
ได้ท าการศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จงัหวดัสระแกว้ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวทางการพฒันาการบริหารงาน
บุคลากร ข้อท่ีควรได้รับการพฒันาเป็นอันดับแรก ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
อตัราก าลงั และก าหนดต าแหน่ง การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานไดต้รงกบัความรู้ ความสามารถ 
 3. ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 รองรับใน
เร่ืองการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ชัดเจน องค์กรจะประสบความส าเร็จในการ
ท างานมากน้อยเพียงใดนั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือ การบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมีความรู้
ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ รู้หลกัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของคนและ
ธรรมชาติของงานมากข้ึน มีการวางแผนท่ีเหมาะสม มีการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ตาม
วตัถุประสงค์และความตอ้งการขององคก์ร เพื่อให้องคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
หรือความขดัแยง้ในองค์กรซ่ึงจะน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อองค์กรและผูท่ี้ปฏิบติังานในองค์กร เพชร 
กลา้หาญ (2552) ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การก าหนดระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังาน
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ราชการ พ.ศ. 2547 รองรับในเร่ืองการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการให้ชดัเจน จะช่วยให้
การบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการมีประสิทธิภาพ  
 4. ปรับโครงสร้างของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มนุษยเ์ป็นผูรั้บผิดชอบ             
มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในตวัเอง หน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารจึงเป็นการน าศกัยภาพของทรัพยากร
มนุษยใ์นองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี ส่งเสริม
และให้ก าลงัใจ พฒันาผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน
เพิ่มข้ึน   วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่า ปรับโครงสร้างของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้เป็นแบบกระจายอ านาจมายงัส่วนภูมิภาค หรือระดบัอาชีวศึกษา
จงัหวดั (อศจ.)  สามารถลดปัญหาในเร่ืองของกระบวนการบริหารงานบุคคลของพนกังานราชการท่ี
มีความล่าชา้ลงได ้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นนยัยะในเชิง
นโยบายท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. ควรมีการพิจารณาในเร่ืองการใหส้วสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมและ
รวดเร็วครบถว้น ตามสิทธิท่ีพนกังานราชการควรจะไดรั้บมากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ
ใหก้บัพนกังานราชการในการปฏิบติังาน 
 2. ผูบ้งัคบับญัชาควรใหก้ารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีความกา้วหนา้ในการท างาน
มากยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกถึงความกา้วหนา้และมัน่คงในการท างาน 
 3. ควรมีการก าหนดกรอบอตัราก าลงัของพนกังานราชการฝ่ายสนบัสนุนใหส้ถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4. ควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทาง นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน และสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ของพนกังาน
ราชการ  
 5. ควรมีการมอบหมายงาน หรือคอยก ากบัดูแล โดยมีการกระจายงานอยา่งทัว่ถึงและ
เสมอภาคเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและเวลาพกัผอ่นของพนกังานราชการ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น ลูกจา้งชัว่คราว  
ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลจากพนักงานราชการพบว่า ยงัมีกลุ่มลูกจา้งชัว่คราวในหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
ปัญหาในลกัษณะเดียวกนัและไดรั้บผลกระทบทางดา้นความมัน่คง สวสัดิการ ความกา้วหน้า ท่ีมี
ขอ้จ ากดัมากกวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี จึงเป็นประเด็นท่ีน่าจะน าไปสู่การศึกษาวิจยั
ในคร้ังต่อไป 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีพนกังาน
ราชการ กบัขา้ราชการเป็นผูข้บัเคล่ือนงานในหน่วยงานว่ามีผลสัมฤทธ์ิ และคุณภาพแตกต่างกนั
อยา่งไร เพื่อน าไปสู่การพฒันาการบริหารงานบุคคลภาครัฐต่อไป 
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บทคดัย่อ 
         พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีเจตนารมณ์ใน
การมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้มให้แก่สังคม โดยมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษมิใหก่้อความเดือดร้อนแก่
ปัจเจกชนและสังคม กฎหมายดงักล่าวเนน้สภาพบงัคบัทางแพง่ในการเยยีวยาความเสียหายจาก
ผูก้ระท า มีเพียงบางลกัษณะเท่านั้นท่ีกฎหมายน้ีมุ่งใชม้าตรการทางอาญาแต่ไม่ปรากฏสภาพบงัคบั
ทางอาญาในการลงโทษแก่ผูก่้อใหเ้กิดมลพิษโดยตรง มีกฎหมายพิเศษเท่านั้นท่ีมีสภาพบงัคบัทาง
อาญาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็เป็นบางลกัษณะความผดิเท่านั้น เช่น กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข กฎหมายวา่ดว้ยแร่ หรือกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง เน่ืองจากการก่อใหเ้กิดมลพิษเป็นภยัอนัตรายต่อสังคม
อยา่งร้ายแรง และเพื่อการรักษาความสงบสุขของสมาชิกในสังคม จึงควรมีกฎหมายท่ีมีสภาพบงัคบั
ทางอาญาแก่ผูก้ระท าใหเ้กิดมลพิษ อนัท่ีจะถือเป็นมาตรการปกป้องสังคมในระดบัหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535  aims 

to protect the environment with its legal measures to prevent pollution from causing harm to 
individuals and society. The law emphasizes civil liability to remedy damage from the actors who 
cause pollutions while criminal measures are applied to certain parts of the Act. However, there is 
no criminal liability regarding sanctions to those who cause pollution directly. Criminal liabilities 
regarding the environment are imposed only in certain special laws such as Factory Act, Public 
Health Act, Minerals Act and Act on the Maintenance of the Cleanliness and Orderliness of the 
Country. Since causing pollution severely harms members of society, there should be a law that 
imposes criminal liability for those who cause environmental pollution which can be considered 
to be an effective social protection.  

Keywords  : laws, criminal , Environmental pollution  
 

บทน า 
          พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 96 ก าหนด
ความผิดทางแพ่งแก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิด
ของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพอนามยัหรือเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือของรัฐเสียหายดว้ยประการใดๆ ไม่วา่การนั้น
จะเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีพิสูจน์ไดว้า่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการ
สงคราม หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรืการกระท าหรือการละเวน้
การกระท าของผูท่ี้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยออ้มในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น โดยไม่ปรากฏบทก าหนด
ทางอาญาแก่ผูก้ระท าผิดดงักล่าว ซ่ึงหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัดงักล่าวแลว้จะ
เห็นวา่ กฎหมายตอ้งการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดมลพิษโดย
ชัดเจน และได้วางมาตรการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อมต่อสังคมหรือชุมชนการ
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ก่อให้เกิดมลพิษจากส่ิงแวดล้อม แมจ้ะเกิดข้ึนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงก็ตาม แต่ได้สร้างความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนให้แก่สาธารณะมากกว่าความเสียหายหรือความเดือดร้อนของปัจเจก
ชนคนใดคนหน่ึง โดยพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
มาตรา 4 ไดก้ าหนดนิยามค าว่า “ส่ิงแวดลอ้ม”หมายความว่า ส่ิงต่างๆท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์ได้ท  าข้ึน  และ “มลพิษ”
หมายความวา่ เป็นของเสีย วตัถุอนัตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิง
เหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติซ่ึงก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนได ้และใหห้มายความรวมถึงรังสีความร้อน แสง เสียงกล่ิน ความสั่นสะเทือน 
หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย โดยก าหนดนิยาม 
“แหล่งก าเนิดมลพิษ”หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้างยานพาหนะ 
สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ และ”ของเสีย”หมายความวา่ ขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสียอากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยู่ในสภาพ ของแข็ง
ของเหลวหรือก๊าซ ซ่ึงเห็นว่ากฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 พยายามควบคุมพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งมลพิษมิให้กระท าการ
ใดๆท่ีเป็นผลให้เกิดการร่ัวไหล แพร่กระจายของมลพิษไปยงัชุมชนโดยใช้มาตรการทางแพ่งตาม
หลกั “ผูก่้อมลพิษเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่าย”(Polluter Pays Principle) ซ่ึงเป็นหลกัการของ
องคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา(Organization for Economic Co-operation and 
Development - OECD) เสนอให้น ามาใชเ้ป็นหลกัการพื้นฐานส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
มลพิษ(OECD,1991,ออนไลน์)  
        ตามหลกัอนัตรายของสังคมของจอห์น  สจ๊วต  มิลล์  (John  Stuart  Mill) (ค.ศ.1976) ใน
งานเขียน“ความเรียงว่าดว้ยเสรีภาพ” กล่าวไวว้่า “วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวส าหรับการค ้ า
ประกนัมนุษยช์าติไม่วา่เป็นรายบุคคลหรือโดยส่วนรวมให้ปลอดพน้จากการล่วงละเมิดเสรีภาพใน
การกระท าของสมาชิกในสังคม คือการปกป้องตนเอง (self-protection) ในสังคมศิวิไลซ์ความชอบ
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ธรรมของการใช้อ านาจรัฐบงัคบัสมาชิกของชุมชนจะกระท าไดก้็เพียงวตัถุประสงค์ท่ีจะป้องกนั
ภยนัตราย” (John Stuart Mill, 1976) เง่ือนไขในการตรากฎหมายควบคุมการกระท าหรือใชเ้สรีภาพ
ของบุคคล  การกระท าดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมและผูอ่ื้น  ความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนต่อบุคคลอ่ืน  เป็นเง่ือนไขในการตรากฎหมายควบคุมการใช้เสรีภาพของบุคคล  เม่ือ
พิจารณาจากปทสัถานของสังคม (norm) แลว้จะเห็นวา่ สังคมตอ้งการให้สมาชิกในสังคมด ารงชีวิต
ไดอ้ยา่งสงบสุข ไม่มีการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีสมาชิกผูใ้ดสร้างความเสียหายให้แก่สมาชิก
อ่ืนโดยฝ่าฝืนต่อแนวความเช่ือดงักล่าว สมาชิกอ่ืนจะพยายามให้สังคมสร้างมาตรการใดๆ ข้ึนเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกผูน้ั้ นให้อยู่ในขอบเขตของปทสัถาน(norm)นั้น การกระท าของ
สมาชิกผูน้ั้นเรียกว่า ความเบ่ียงเบน (Deviant behaviors ) (เสริน ปุณณะหิตานนท,์ (2558) และ
มาตรการท่ีใชใ้นการควบคุมพฤติกรรมเบ่ียงเบนดงักล่าวไดพ้ฒันามาเป็นกฎหมายอาญา 
        ประมวลกฎหมายอาญาเป็นบัญญัติเก่ียวกับฐานความผิดการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อ
ประชาชนในลกัษณะ 6 ของภาค 2 มาตรา 237 ท่ีบญัญติัวา่ “ ..ผูใ้ดเอาของท่ีเป็นพิษหรือส่ิงท่ีน่าจะ
เป็นอนัตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน ้าซ่ึงอยูใ่นบ่อ สระหรือท่ีขงัน ้ าใดๆและอาหารหรือ
น ้านั้นไดมี้อยูห่รือจดัไวใ้นประชาชนบริโภค เป็นความผิดอาญา..” และมีบทบญัญติัความรับผิดใน
กรณีกระท าโดยประมาทและใกลจ้ะเป็นอนัตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืนไวก้็ตาม แต่ความหมายของ
ค าวา่ “ของท่ีเป็นพิษ” และ “ส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ” ก็ไม่เป็นมลพิษตามความหมายใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้งการท าให้เสีย
ทรัพยใ์นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ก็ไม่มีบทบญัญติัความผดิทางอาญากรณีท่ีผูก้ระท าโดย
ประมาท รวมทั้งบทบญัญติัในภาค 3 ท่ีเป็นลหุโทษ มาตรา 380 ท่ีบญัญติัให้ผูใ้ดท าให้เกิดปฏิกูลแก่
น ้าในบ่อ สระ หรือท่ีขงันั้นอนัมีไวส้ าหรับประชาชนใชส้อยเป็นความผิดทางอาญา รวมทั้งความผิด
เก่ียวกบัชีวติและร่างกายในลกัษณะ 10 ของภาค 2 ก็บญัญติัเก่ียวกบัความรับผิดทางอาญากรณีท่ีท า
ให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย ได้รับอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ ท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหัส ทั้งโดย
เจตนาและประมาท รวมทั้งความผิดลหุโทษท่ีก าหนดความรับผิดทางอาญากรณีท่ีท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บ
อนัตรายแก่กายหรือจิตใจทั้งโดยเจตนาและประมาทก็ตาม และจากบทก าหนดโทษในหมวด 7 
ตั้งแต่มาตรา 98 ถึงมาตรา 111 ก็ไม่ปรากฏความผิดหรือโทษโดยตรงท่ีใชแ้ก่ผูก่้อให้เกิดมลพิษ แต่
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หากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 ท่ีมุ่งคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากมลพิษของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแทจ้ริง
แล้ววตัถุประสงค์ของกฎหมายฉบบัน้ีไม่อาจบรรลุเป้าหมายในการคุม้ครองความปลอดภยัของ
ประชาชนรวมทั้งทรัพยสิ์นของประชาชนให้พน้จากการคุกความของมลพิษไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น
จึงเห็นควรก าหนดมาตรการอนัเป็นฐานความรับผิดทางอาญาเพื่อเป็นการลงโทษแก่เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองผูก้ระท าใหเ้กิดการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้นดว้ย 
 

อภิปรายผล 
         จากแนวคิดในการป้องกนัมลพิษจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจาย
จากแหล่งก าเนิดมลพิษในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เป็นการมุ่งเนน้ในการเยยีวยาความเสียหายทางแพง่ แต่หากพิจารณาจากหลกัอนัตรายของสังคมของ
จอห์น  สจว๊ต  มิลล(์John Stuart Mill,1979) ท่ีพยายามป้องกนัพฤติกรรมบางประการของสมาชิกใน
สังคมท่ีอาจสร้างความเสียหายให้แก่สมาชิกอ่ืนในสังคมได้ โดยวางเง่ือนไขในการควบคุมการ
กระท าหรือการใช้เสรีภาพของบุคคลบางประการไดก้รณีท่ีการกระท าดงักล่าวไดก่้อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่สังคมและผูอ่ื้น และเม่ือพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายอาญา (Rechtsgut) ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งให้การคุม้ครอง โดยกฎหมายอาญาตั้งอยูบ่นหลกัการคุม้ครองสิทธิอนัไดแ้ก่ทรัพย์
และสมบติัอ่ืนๆของบุคคลชอบท่ีจะไดรั้บคุม้ครองโดยกฎหมายอาญาแลว้ (คณิต ณ นคร,2538 ) จะ
เห็นว่ากฎหมายอาญาถูกออกแบบเพื่อให้มีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อมิให้
บุคคลใดใช้สิทธิของตนในการรุกรานหรือรบกวนสมาชิกอ่ืนมากเกินความจ าเป็น ทั้งกฎหมาย
อาญาไดก้ าหนดโทษทางอาญาในการลงโทษแก่ผูฝ่้าฝืนกฎเกณฑ์ดงักล่าว โดยการวางกฎเกณฑ์น้ี
ต้องอาศัยปทัสถานของสังคม (norm) มาวางเป็นมาตรฐานความประพฤติเพื่อวดัระดับความ
เบ่ียงเบนของพฤติกรรมนั้นว่า สังคมมีระดบัความอดทนเพียงใดกบัการกระท าเหล่านั้น หากการ
กระท าเหล่านั้นเกินเลยไปจากมาตรฐานดังกล่าว สังคมก็จะก าหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
ความผิดทางอาญา ทั้งน้ี สังคมจะใช้ความอดทนท่ีเปรียบเทียบกบัปทสัถานของสังคมและความ
เสียหายท่ีอาจเกิดจากความประพฤตินั้น โดยสังคมมีความคาดหวงัว่าระดับโทษทางอาญาท่ี
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ออกแบบมาน้ีจะท าให้ผูฝ่้าฝืนตอ้งรับความทุกข์โดยอาศยัแนวคิดการลงโทษท่ีระบุว่า การลงโทษ
เพื่อการแก้แคน้ ทดแทน ลงโทษเพื่อข่มขู่มิให้ผูน้ั้นหรือบุคคลอ่ืนกระท าเช่นนั้นอีก ลงโทษเพื่อ
ก าจดับุคคลนั้นออกไปจากสังคมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภยั และลงโทษเพื่อการฟ้ืนฟูปรับปรุง
พฤติกรรมของผูน้ั้นเสียใหม่เพื่อใหส้ามารถใชชี้วติอยูใ่นสังคมต่อไปได ้  

การก่อให้เกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้มน้ีถือเป็นภยัต่อสังคมอย่างมากดว้ยเหตุไม่เพียงสมาชิก
ในสังคมท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของผูก้ระท าแลว้ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนมลพิษตอ้งใช้
ระยะเวลายาวนานในการฟ้ืนตวัของธรรมชาติ ไม่นับถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกับสุขภาพ 
ร่างกาย ทรัพย์สินของผูท่ี้ต้องเสียหาย เม่ือพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องกับ
ความผิดเก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน และกฎหมายพิเศษจ านวน 7 ฉบบัท่ีก าหนด
โทษทางอาญา ดงัน้ี 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 45 ก าหนดความผิดทางอาญากรณีท่ีผูป้ระกอบ
โรงงานไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงในการก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษหรือส่ิงใดๆท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานในมาตรา 
8(5)  

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ก าหนดเหตุร าคาญท่ีเกิดจากห้าสาเหตุ 
และมีบทลงโทษตามมาตรา 73 วรรคหน่ึงท่ีผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในการก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกนัโรคติดต่อตามมาตรา 40(3) และ
มาตรา 73/1 ท่ีลงโทษผูฝ่้าฝืนขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีสาธารณะซ่ึง
ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้หใ้นมาตรา 20(1) และมีบทลงโทษ
ตามมาตรา 73/2 เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ไดฝ่้าฝืนขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา 20(5) กรณี
เก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 119 ก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดเท 
ทิ้ง หรือท าดว้ยประการใด ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อบัเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใด ยกเวน้
น ้ามนัและเคมีภณัฑ ์ลงในแม่น ้า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจรของประชาชน
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หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือทะเลภายในน่านน ้ าไทย อนัจะเป็นเหตุให้เกิดการต้ืนเขิน 
ตกตะกอนหรือสกปรก เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า และมาตรา 119 ทวิ ห้ามมิให้ผูใ้ดเท ทิ้ง 
หรือท าดว้ยประการใดๆ ให้น ้ าทิ้งและเคมีภณัฑ์หรือส่ิงใดๆ ลงในแม่น ้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้ า 
หรือทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรือทะเล
ภายในน่านน ้ าไทย อนัอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นภัยต่อส่ิงมีชีวิตหรือต่อส่ิงแวดล้อมหรือเป็น
อนัตรายต่อการเดินเรือในแม่น ้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้ า หรือทะเลสาบ มาตรา 204 บญัญติัวา่ ผูใ้ด
เท ทิ้งหรือปล่อยน ้ามนัปิโตรเลียมหรือน ้ามนัท่ีปนกบัน ้าร่ัวไหลดว้ยประการใดๆลงในเขตท่า แม่น ้ า 
ล าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน ้าไทย  

พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ.2560  มาตรา 160 ก าหนดโทษทางอาญาแก่ผูถื้อประทานบตัรท า
เหมือง แต่งแร่ ประกอบโลหะกรรมภายในเขตเหมืองแร่ ไดก้ระท าการ ละเวน้กระท าการ อนัน่าจะ
เป็นเหตุให้แร่ท่ีมีพิษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีพิษก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย์สิน หรือ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 68(7) หรือมาตรา 170 ท่ีก าหนดโทษทางอาญากรณีผูรั้บใบอนุญาตกระท า
การ ละเวน้กระท าการใดในการแต่งแร่หรือในการประกอบโลหะกรรม อนัน่าจะเป็นเหตุให้แร่ท่ีมี
พิษหรือส่ิงใดท่ีมีพิษก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 
109 และมาตรา 114 

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 31 ท่ีลงโทษผูฝ่้าฝืนมาตรา 14 กรณีท่ีมี
การยดึถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในท่ีดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม ้เก็บหาของ
ป่า หรือกระท าดว้ยประการใดๆอนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ   

พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 
มาตรา 54 ใหล้งโทษผูท่ี้ทิ้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินไดจ้ดัไวต้ามมาตรา 31(2) หรือ มาตรา 57 ให้ลงโทษผูท่ี้เท ทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น ้ าโสโครก
หรือส่ิงอ่ืนใดลงบนถนนหรือในน ้ าตามมาตรา 33 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 55 ท่ีลงโทษผูท่ี้ขับ
รถบรรทุกมูลสัตว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน ้ ามนัและวตัถุดงักล่าวไดต้กหล่น ปลิว 
ฟุ้งกระจาย หรือร่ัวไหลลงบนถนน  
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พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 140 ให้ลงโทษผูท่ี้ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือ
ท าใหว้ตัถุอนัตรายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดก าหนดลงสู่ท่ีจบัสัตวน์ ้า กระท าการใดๆอนัท าให้
สัตวน์ ้ าในท่ีจบัสัตวน์ ้ ามึนเมา ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้ส่ิงใดลงสู่ท่ีจบัสัตวน์ ้ าในลกัษณะท่ี
เป็นอนัตรายแก่สัตวน์ ้ า หรือท าให้ท่ีจบัสัตวน์ ้ าเกิดมลพิษในลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายแก่สัตวน์ ้ า ตาม
มาตรา 58 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 144 ลงโทษผูท่ี้ครอบครองซ่ึงสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายมนุษยห์รือต่อสัตวน์ ้ าอ่ืน ส่ิงแวดลอ้มของสัตวน์ ้ า ทรัพยสิ์นของบุคคล
หรือสาธารณสมบติั หรือเป็นผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยต์าม
ประเภท ชนิด ลกัษณะ จ านวนหรือขนาดท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวทั้ง 7 ฉบบัน้ีต่างก็มีเจตนารมณ์ในการปกป้องในส่ิงท่ี
กฎหมายนั้นตอ้งการโดยก าหนดโทษทางอาญาแก่ผูก้ระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เม่ือพิจารณา
กฎหมายพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 จะเห็นว่าไม่มี
บทบญัญติัมาตราใดก าหนดโทษทางอาญาแก่ผูก้ระท าผิดแก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษหรือแพร่กระจาย อนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นได้รับอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยัหรือ
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นเสียหายเลย 
         นอกจากน้ีหากพิจารณากฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นตามพระราชบญัญติัการโต้ตอบการ
ปนเป้ือนในดิน (Soil Contamination Countermeasures Act,  Act No 53 of May 29,2002) มาตรา 
38 ท่ีก าหนดวา่หากมีผูห้ลีกเล่ียงค าสั่งตามมาตรา 7(2) อาจถูกลงโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 1 ลา้นเยน โดยมาตรา 7(2) ก าหนดให้คณะผูป้กครองจงัหวดัอาจมีค าสั่งให้บุคคลท่ีกระท าการ
อนัเป็นตน้เหตุให้ดินปนเป้ือน อนัหมายถึง มีสารตะกัว่ไตรคลอโรเอทิลีน  และสารท่ีคลา้ยคลึงกนั 
แต่ไม่รวมสารกมัมนัตรังสี  ท่ีสารเหล่านั้นมีผลต่อสุขภาพของมนุษยด์ว้ยเหตุสารเหล่านั้นในดิน 
ตอ้งท าการปฏิบติัการขนยา้ย ลอกออกซ่ึงดินนั้น ภายในระยะเวลาตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี และ
มาตรา 41 ก าหนดให้ผูแ้ทนนิติบุคคลหรือตวัแทน ลูกจา้งหรือคนงานของนิติบุคคลหรือของบุคคล
นั้นท่ีไดก้ระท าผิดตามมาตรา 38 ซ่ึงเป็นการกระท าตามท่ีจา้งหรือตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ ไม่
เพียงผูก้ระท าตอ้งรับโทษตามมาตรา38 แล้ว นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นจะตอ้งรับโทษปรับตามท่ี
มาตรา 38 บญัญติัไวด้ว้ย  
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พระราชบญัญติัการควบคุมมลพิษจากน ้ า (Water Pollution Control Law,  Law No 138 of 
1970 latest  amendment by Law No 75 of 1995) มาตรา 31 วรรคหน่ึง (1) ก าหนดวา่ผูใ้ดฝ่าฝืน
บทบญัญติัในมาตรา 12(1) กล่าวคือ เป็นผูท้  าให้กระจายน ้ าเสียท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจาก
สถานท่ีพิเศษซ่ึงผูจ้ดัตั้งโรงงานประเภทน้ีตอ้งอยู่ในเขตพิเศษท่ีมีกฎการควบคุมมาตรฐานมลพิษ 
ตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน และในมาตรา 31 วรรคหน่ึง (2)  
ก าหนดให้ผูท่ี้ก่อตั้งโรงงานพิเศษน้ีตอ้งมีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุเพื่อมิให้มลพิษท่ีมีสารอนัตราย
ลงไปในพื้นท่ีน ้ าสาธารณะอนัอาจเป็นอนัตรายแก่มนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 14-2(3) หรือ
การฝ่าฝืนขอ้ก าหนดมาตรการฉุกเฉินของผูป้กครองในทอ้งถ่ินกรณีการเกิดมลพิษทางน ้ าเป็นเหตุให้
เกิดการขาดแคลนน ้าท่ีมีผลต่อมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า ตามมาตรา 18 ผูฝ่้าฝืนนั้นตอ้งรับโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน  และมาตรา 31 วรรคสอง ก าหนดให้รับผิดตาม
มาตรา 31 วรรคหน่ึง (1) (2) ดว้ยในกรณีท่ีเป็นการกระท าโดยประมาท โดยให้ลงโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน  มาตรา 34 ก็ก าหนดให้ผูแ้ทนนิติบุคคลหรือตวัแทน ลูกจา้ง
หรือคนงานของนิติบุคคลหรือของบุคคลนั้นท่ีไดก้ระท าผิดตามมาตรา 38 ซ่ึงเป็นการกระท าตามท่ี
จา้งหรือตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ ซ่ึงผูก้ระท าตอ้งรับโทษตามมาตรา 31 แล้ว นิติบุคคลหรือ
บุคคลนั้นจะตอ้งรับโทษปรับตามท่ีมาตรา 31 บญัญติัไวด้ว้ย 

 ในพระราชบญัญติัการควบคุมมลพิษทางอากาศ( Air Pollution Control Law, Law No 97 
of 1968 latest amendment by Law No 32 of 1996) มาตรา 33 ก าหนดลงโทษผูฝ่้าฝืนกรณีท่ีปล่อย
เขม่าด าหรือควนัไฟท่ีมีปริมาณความหนาแน่นสูงกว่ามาตรฐานเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
สุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้กครองของจงัหวดัไดแ้จง้ให้ปรับปรุงแลว้หรือจดัการให้
อยูใ่นสภาพปกติแลว้ ผูน้ั้นเพิกเฉย ตามมาตรา 14(1) วรรคหน่ึง หรือ ผูฝ่้าฝืนปล่อยเขม่าด าหรือควนั
ไฟจนเกินมาตรฐานท าให้เป็นสภาพก๊าซเรือนกระจก เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สุขภาพของ
มนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้กครองส่วนจงัหวดัไดแ้จง้ให้ผูก่้อตั้งโรงงานพิเศษท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ควบคุมหรือก าจดัสภาวะนั้นแล้ว เช่นวิธีการควบคุม หรือการปล่อยประเภทเช้ือเพลิงท่ีให้ใน
โรงงานตามมาตรา 14 วรรคสาม ผูน้ั้นตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 
เยน  หรือมาตรา 33-2 ท่ีก าหนดให้ลงโทษผูฝ่้าฝืน โดยให้จ  าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
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500,000 เยน ในกรณีดงัต่อไปน้ี ผูท่ี้ปล่อยควนัด าหรือควนัในปริมาณหรือความหนาแน่นท่ีเกินจาก
ระดบัมาตรฐานออกไปสู่ภายนอกสถานท่ีตามมาตรา 13 วรรคหน่ึง หรือ ในกรณีท่ีผูป้กครองส่วน
จงัหวดัพบวา่สถานพิเศษใดท่ีปล่อยเขม่าหรือควนัโดยปราศจากการบ าบดัให้อยูใ่นสภาพท่ีดีจนมีผล
ต่อสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบ ผูป้กครองนั้นอาจมีค าสั่งให้ผูน้ั้นใชม้าตรการท่ีจ าเป็น
เพื่อบ าบดัปกป้องผลท่ีจะเกิดข้ึนหรือท่ีอาจเกิดข้ึนซ ้ าโดยอุบติัเหตุ หรือกรณีท่ีมีการปล่อยปละ
ละเลยค าสั่งของผูป้กครองของจงัหวดัท่ีสั่งให้ปรับปรุงมาตรฐานของเขม่าหรือควนัท่ีปล่อยออกสู่
สาธารณะตามมาตรา 18-4 หรือกรณีท่ีสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศของมลพิษทางอากาศท่ีมีผล
ต่อสุขภาพของมนุษย์หรือความเป็นอยู่ของส่ิงแวดล้อม ผูป้กครองของจงัหวดัอาจมีข้อก าหนด
มาตรฐานของเขม่าหรือควนัเพื่อลดปริมาณหรือความหนาแน่นของเขม่าหรือควนัลงไดต้ามมาตรา 
23 ยอ่หนา้ท่ี 2 และในกรณีผูท่ี้ปล่อยควนัด าหรือควนัในปริมาณหรือความหนาแน่นท่ีเกินจากระดบั
มาตรฐานออกไปสู่ภายนอกสถานท่ีตามมาตรา 13 วรรคหน่ึง แต่กระท าโดยประมาท ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน และยงัมีโทษทางอาญาแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนค าสั่ง
ทางปกครองท่ีผูป้กครองของจงัหวดัได้สั่งในหนา้ท่ีเพื่อการป้องกนัภาวะมลพิษจากอากาศอีก ตาม
มาตรา 34 ถึงมาตรา 37 ทั้งตาม Waste Management and Public Cleansing Law (Law no 137 of 
1970) ก าหนดโทษทางอาญาแก่ผู ้ให้บริการเป็นธุรกิจในการขนถ่ายของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานของญ่ีปุ่นตามมาตรา25และ
มาตรา26 

นอกจากน้ีในสาธารณรัฐอินเดียมีกฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม คือพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยสภาพแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2538 (The National Environment Tribunal Act 1995) 
พระราชบญัญติัศาลสีเขียว พ.ศ. 2553 (The National Green Tribunal Act 2010) พระราชบญัญติั
ประกนัภยัความรับผิดต่อสาธารณชน พ.ศ.2534 (The Public Liability Insurance Act 1991) โดย
แนวทางในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มของสาธารณรัฐอินเดีย มีการใชร้ะบบคณะผูต้ดัสินคดีท่ีแต่งตั้ง
โดยศาลคดีส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ(National Environment Tribunal) โดย The National Environment 
Tribunal Act 1995 ไดก้  าหนดโทษทางอาญาในมาตรา 25 วา่กรณีท่ีผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าตดัสิน
ของศาล ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นรูปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และตาม 
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The National Green Tribunal Act 2010 ไดก้  าหนดในมาตรา 26 วา่ ผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง
หรือค าช้ีขาดของศาลตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 หรือปรับไม่เกินสิบโกฏิรูปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
และปรับวนัละ 25,000  รูปี เป็นตน้ไป จนกวา่จะปฏิบติัตามค าสั่งนั้น 
         เม่ือพิจารณากฎหมายประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐอินเดียดงักล่าวมาน้ี จะ
เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายส่ิงแวดล้อมว่า มีเพียงการป้องกันมลพิษจากส่ิงแวดล้อมท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมถึงการปราบปราม ระงบัยบัย ั้งพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดมลพิษนั้นได ้และการเยียวยา
หลงัจากท่ีส่ิงแวดลอ้มนั้นเสียไปแลว้ โดยเม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมเบ่ียงเบนของสมาชิกในสังคม
ท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษจากส่ิงแวดลอ้มอนัก่อใหเ้กิดภยัอนัตรายข้ึนแก่สังคม ประกอบกบัเหตุผลของการ
บญัญติักฎหมายอาญาเพื่อใช้ลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีใช้ป้องกนัมิให้เกิดภยัอนัตรายท่ี
เกิดจากมลพิษ แม้ว่าฝ่ายปกครองจะมีอ านาจในการตรากฎเกณฑ์ต่างๆโดยอาศัยเง่ือนไขของ 
“ใบอนุญาต” ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ หรือผา่น “ค าสั่งทางปกครอง”ก็ตาม แต่หากผูฝ่้าฝืนได้
ก่อให้เกิดมลพิษแล้ว รัฐก็เพียงเขา้ไปมีบทบาทในการเป็นผูค้วบคุมกติกาสังคมโดยใช้ค  าสั่งทาง
ปกครองแก่ผูก่้อให้เกิดมลพิษ และปล่อยให้ผูเ้สียหาย ฟ้องผูก่้อมลพิษเอง โดยหากพิจารณาจาก
พระราชบญัญติัการโตต้อบการปนเป้ือนในดิน(Soil Contamination Countermeasures Act) ของ
ประเทศญ่ีปุ่น มาตรา 38 และ พระราชบญัญติัการควบคุมมลพิษทางอากาศ (  Air Pollution Control 
Law) มาตรา 33 ก็เป็นการกระท าท่ีขดัต่อค าสั่งทางปกครองของรัฐ  แต่ในพระราชบญัญติัการ
ควบคุมมลพิษจากน ้ า (Water Pollution Control Law) มาตรา 31 วรรคหน่ึง (1) (2) และมาตรา 31 
วรรคสอง  หรือ พระราชบญัญติัการควบคุมมลพิษทางอากาศ(  Air Pollution Control Law) มาตรา 
33 (2) กลบับญัญติัให้ผูก่้อมลพิษต้องรับผิดทางอาญาโดยไม่ตอ้งมีค าสั่งทางปกครอง และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ลว้นเป็น
บทบัญญัติท่ีต้องอาศยัค าสั่งทางปกครองก่อนทั้ งส้ิน เช่น มาตรา 65 ก าหนดให้ยานพาหนะท่ี
น ามาใชต้อ้งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษเกินกวา่มาตรฐาน และผูท่ี้ฝ่าฝืนค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีห้ามใช้
ยานพาหนะนั้นมีความผิดทางอาญา ทั้งน้ี รัฐมีแนวคิดว่าเจา้พนกังานจะเป็นผูป้กป้องระมดัระวงัมิ
ให้ผูใ้ดก่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชน แต่แนวคิดดงักล่าวกลบัไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การระมดัระวงัป้องกนัชุมชนเอง ดงันั้น การก่อให้เกิดมลพิษท่ียงัไม่มีค  าสั่งทางปกครองจึงยงัไม่
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ก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญา ทั้ งน้ีแนวคิดในการลงโทษทางอาญาเพื่อให้บุคคลเกิดความ
หวาดกลวัหรือหลาบจ า อนัเป็นการข่มขู่มิให้มีการกระท าลกัษณะเช่นนั้นอีก ไม่วา่จากผูฝ่้าฝืนหรือ
บุคคลอ่ืน และหากปล่อยให้เกิดมลพิษแลว้ จะเกิดภาระหน้าท่ีในการตอ้งฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
มลพิษไวด้้วยความยากล าบากและเสียค่าใช่จ่ายจ านวนมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชนนั้นจากการกระท าดงักล่าวของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งมลพิษท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
สังคมโดยรวมมาตรการทางอาญาท่ีก าหนดการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎหมาย จึงถือเป็นแนวทางป้องกนั
สังคมไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพประเภทหน่ึง 
         ดงันั้น พฤติกรรมของการก่อให้เกิดมลพิษจึงควรถูกก าหนดให้เป็นโทษทางอาญา เพื่อใช้
คุม้ครองป้องกนัสาธารณชนจากความเสียหายดงักล่าว ตามแนวคิดของการนิติบญัญติัทางอาญาสาร
บญัญติั แต่เพื่อใหก้ฎหมายพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
สามารถบรรลุผลได้ จ  าต้องก าหนดเง่ือนไขของมาตรฐานของส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจน และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงมาตรฐานดงักล่าวได ้เช่น มาตรฐานการวดัระดบัค่าของเสียงท่ีเป็นมลพิษ 
มาตรฐานค่าของน ้ าเสียท่ีเป็นมลพิษ มาตรฐานค่าของควนัและเขม่า มาตรฐานค่าของความร้อนท่ี
ออกมาจากแหล่งมลพิษ มาตรฐานค่าของกล่ินเหม็นของขยะเน่าเสีย รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองวดั
มาตรฐานดงักล่าวท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ง่าย เพื่อจะได้เป็นไปตามแนวคิดของเบคคาเรีย 
เบนธัมและมิลล์ (อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ,2548) ในหลักเกณฑ์ว่าด้วยความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัท่ี
ก าหนดว่ากฎหมายอาญาไม่ควรรวมเอาไวซ่ึ้งขอ้ห้ามท่ีบงัคบัใช้ไม่ได ้โดยลกัษณะการกระท าผิด
ทางอาญาน้ี ควรรวมเอาการกระท าโดยเจตนาและโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงไวด้ว้ย 
 

บทสรุป 
        จากเจตนารมณ์ของกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดโทษทางอาญาในประเทศไทยท่ีบญัญติั
ลกัษณะความรับผดิทางอาญาตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายต่างๆ ยอ่มถือเป็นความรับผิดทางอาญา
ในบทเฉพาะ แต่เพื่อใหก้ารรักษาส่ิงแวดลอ้มถือเป็นภาระหนา้ท่ีของประชาชนทัว่ไป ดงันั้น จึงควร
ปรับปรุงและแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 โดยก าหนดฐานความผดิทางอาญาไวใ้นบทบญัญติัมาตรา 98/1 โดยมีขอ้ความดงัน้ี 
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            มาตรา 98/1 “ผู้ใดก่อให้เกิดมลพิษแก่ส่ิงแวดล้อมท่ีเกินกว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด จน
อาจเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนเสียชีวิต หรือได้รับอันตรายแก่กาย สุขภาพอนามัย หรือท าให้ทรัพย์สินของ
ผู้ อ่ืนเสียหาย ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
           “ผู้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึง หากเกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้นั้น
ต้องรับโทษก่ึงหน่ึงของความผิดในวรรคหน่ึง” 
          “กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดตามวรรคหน่ึง ศาลอาจใช้มาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยแก่ผู้นั้นได้ แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี” 
หลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงและแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กรณีท่ีมีผูก่้อให้เกิดมลพิษ อนัหมายถึง ของเสียวตัถุอนัตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้ง
กากตะกอนหรือส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่านั้นท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือ
ภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และให้หมายความรวมถึงรังสีความ
ร้อน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษดว้ยและการกระท านั้นมีผลไปถึงส่ิงแวดลอ้มหมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทาง
กายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน 

2) การกระท าตามขอ้ 1 มีผลท่ีอาจก่อให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย หรือไดรั้บอนัตรายแก่กาย  
สุขภาพอนามยั หรือท าใหท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นเสียหาย ท่ีไม่รวมถึงผูก้ระท าเอง หรือผูร่้วมกระท าผดิ 

3) ความผดิลกัษณะน้ีเป็นความมุ่งหมายในการลงโทษผูก้ระท าผิดแมผ้ลแห่งการกระท ายงั
ไม่เกิดข้ึนก็ตาม อนัถือเป็นมาตรการในการป้องปราบการกระท าผดิน้ี 

4)  ก. หากการกระท าความผิดน้ีเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนดว้ย ศาลก็จะพิจารณาโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 หรือ มาตรา 92 แลว้แต่กรณี    
  ข. ค าว่า  “เกินกว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด”น้ี ให้ใช้มาตรฐานตามท่ี
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก าหนด ซ่ึงอยู่ในรูปของ
กฎกระทรวง          
                       ค. ความผดิท่ีเกิดข้ึนน้ี ไม่ตอ้งมีค าสั่งทางปกครองมารองรับ 
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5) กรณีท่ีไม่มีกฎหมายใดบญัญติัว่าการกระท าน้ีเป็นความผิดโดยเฉพาะ ก็ให้ใช้ฐาน
ความผดิน้ีปรับกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน 

6) กรณีท่ีกระท าโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ผูก้ระท าตอ้งรับผิดในส่วนน้ีดว้ย โดยค า
วา่ “ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง” หมายถึง ผูก้ระท าผิดมิไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการกระท า ใน
ฐานะท่ีต้องใช้ความระมดัระวงันั้นเช่นวิญญูชนต้องกระท า และหากผูน้ั้นใช้ความระมดัระวงั
เล็กนอ้ย เหตุร้ายน้ีก็จะไม่เกิดข้ึน 

7) แนวคิดตามกฎหมายน้ี ให้ศาลใชม้าตรการเพื่อความปลอดภยัมาใชแ้ก่ผูก้ระท าผิดทั้งท่ี
เป็นความผดิโดยเจตนาและโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
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บทคดัย่อ 

 พิธีสารเกียวโตเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีเช่ือมโยงกบักรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซ่ึงก าหนดให้ประเทศในภาคีตั้งเป้าหมายลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีผลผกูพนั พิธีสารเกียวโตถูกประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2520 ณ 
เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น โดยก าหนดให้ประเทศท่ีพฒันาแลว้รับผิดชอบการปล่อยก๊าซ GHG ซ่ึง
ส่งผลท าให้เกิดตลาดคา้คาร์บอนข้ึนมา ตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตก็เช่นเดียวกบัตลาดอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความเส่ียงต่อการเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบขององคก์รอาชญากรรม โดยกิจกรรมบาง
ประเภทท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมการซ้ือขายคาร์บอนประกอบดว้ย การหลอกลวงและ
ควบคุมดา้นการวดัเพื่อใหไ้ดค้าร์บอนเครดิตเพิ่มข้ึน การคา้คาร์บอนเครดิตท่ีไม่ไดมี้อยูจ่ริงหรือเป็น
ของบุคคลอ่ืน ขอ้เรียกร้องเทจ็หรือการท าใหเ้ขา้ใจผดิเก่ียวกบัผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทาง
การเงินของการลงทุนในตลาดคาร์บอน การอาศยัช่องว่างหรือจุดอ่อนของกฏหมายในการก่อ
อาชญากรรมทางการเงิน การฉอ้โกงทางภาษี การฉอ้โกงการลงทุน การควบคุมราคาการซ้ือขาย การ
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ฟอกเงิน อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการแฮ็กคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยคาร์บอนเครดิต การฟิ
ชช่ิง/การโจรกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันั้น ในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าวควรเพิ่มความตระหนกั
เก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวในกลุ่มของผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย การสร้างศกัยภาพและความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการตลาดคา้คาร์บอนเครดิต การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบงัคบัใช้กฎหมาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ การปรับปรุงระบบความปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ต การปรับปรุงความโปร่งใส
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน และ การก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการก าหนดมาตรการด้าน
กระบวนการวดั วธีิการวดั และวธีิการค านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

ค าส าคญั: การคา้คาร์บอนเครดิต อาชญากรรมรูปแบบใหม่ อาชญาวทิยา อาชญากรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 

Abstract 
The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which commits its Parties by setting 
internationally binding emission reduction targets. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, 
Japan, on 11 December 1977 requiring that developed countries should responsible for the 
emission of GHG gas resulting in the emerging of carbon markets. These markets, like any 
market, are at risk of exploitation by organized crime. There are certain types of criminal 
activities associated with carbon trading crime; manipulating measurements to fraudulently claim 
additional carbon credits, sale of carbon credits that either do not exist or belong to someone else, 
false or misleading claims with respect to the environmental or financial benefits of carbon 
market investments, financial crime, tax fraud, securities fraud, transfer mispricing or transfer 
pricing manipulation, money laundering, internet crimes and computer hacking to steal carbon 
credits, and phishing or theft of personal information or identity theft. To cope with this emerging 
crime, awareness amongst law enforcement should be raised, the capacity of government 
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institutions responsible for regulating and policing the carbon markets should be built and 
strengthened, participation between related agencies should be promoted, coordination and 
communication among law enforcement of each country should be improved, transparency in the 
financial transactions should be conducted, and the clear guidelines to ensure the measurement 
process, methodologies and calculations of emissions reductions should be established. 
 

Keywords: Carbon trading, emerging crime, criminology, environmental crime 
 

ความน า 
 จากสภาพปัญหาโลกร้อนท่ีไดรั้บการกล่าวถึงและนานาประเทศให้ความส าคญัเป็นอย่าง
มากในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมา ส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ เกิดความตระหนกัถึงผลกระทบต่อมวล
มนุษยชาติ เพราะสภาวะโลกร้อนน าไปสู่ปัญหาการผนัผวนของฤดูกาล ภยัพิบติัทางธรรมชาติใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการลดลงของผลผลิตในทั้งภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม (รัตนสุดา ชลธาตุ, 2558) ด้วยเหตุน้ีจึงน าไปสู่การประชุมสมชัชาประเทศภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) 
จ านวนหลายคร้ัง โดยคร้ังท่ี 3 เป็นการจดัการประชุม ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงในการ
ประชุมดงักล่าว ไดมี้การยกร่างพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 
เพื่อจดัการกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม (ส านกันโยบายและแผน 
กระทรวงพลงังาน, 2559) 

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นท่ีรู้จกักนัดีในนามของสนธิสัญญาเก่ียวกบัภูมิอากาศ
ของโลก พิธีสารดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงท่ีแต่ละประเทศมีเป้าหมายผูกพนัคือการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ทั้งน้ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัการกบัปัญหาโลกร้อน โดยเนน้การบงัคบัให้ประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัระดบัของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปี พ.ศ. 2533 โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้ตอ้งมีมาตรการในการบรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จ
ภายใน พ.ศ. 2551-2555 ทั้งน้ี แต่ละประเทศจะมีพนัธะผูกพนัในการบรรลุเป้าหมายของตนเองท่ี
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แตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจ านวน 15 ประเทศตอ้งลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 8 ส่วนประเทศญ่ีปุ่นมีการก าหนดเป้าหมายไวท่ี้ร้อยละ 6 

อย่างไรก็ตาม จากขอ้ก าหนดของพิธีสารเกียวโตน าไปสู่การคา้คาร์บอนเครดิตระหว่าง
ประเทศหรือองคก์ร โดยประเทศหรือบริษทัท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินอตัราท่ีก าหนด
ไว ้จะตอ้งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง หากไม่สามารถลดลงได ้จ าเป็นตอ้งซ้ือคาร์บอนเครดิตจาก
ประเทศหรือบริษทัอ่ืน ในขณะท่ีประเทศหรือบริษทัซ่ึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยกวา่อตัราท่ี
ก าหนด สามารถขายคาร์บอนเครดิตของตนเองให้กบัประเทศหรือบริษทัอ่ืน ๆ ได ้แต่การท่ีตลาด
การคา้คาร์บอนเครดิตเป็นตลาดท่ีเกิดข้ึนมาไดไ้ม่นาน จึงมีกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการก ากบั
ดูแลขาดความหละหลวม ท าให้กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มอาชญากรรมเขา้มาแสวงหาประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก การก่ออาชญากรรมในลกัษณะน้ีมีการตรวจสอบการกระท าผิด
ได้ล าบาก เพราะกระบวนการค้าทุกอย่างด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมด ซ่ึง 
Sarachan (2010) ไดร้ะบุวา่ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จะมีเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากมีการคา้คาร์บอนเครดิตท่ี
แพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

บทความวิชาการฉบบัน้ีจึงเล็งเห็นประโยชน์และความส าคญัในการน าปัญหาดงักล่าวมาตี
แผ่ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอนเครดิตซ่ึงก าลงั
เกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนั โดยในเน้ือหาของบทความจะเป็นเกร่ินให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาด
คาร์บอนเครดิตวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร มีจุดเด่น จุดดอ้ยและช่องโหว่อยา่งไร หลงัจากนั้น จึงเป็น
การให้ขอ้มูลความคืบหนา้ของการด าเนินการจดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้
ผู ้อ่านได้มีข้อมูลพื้นฐานในการท าความเข้าใจว่าการค้าคาร์บอนเครดิตมีความเก่ียวพันกับ
อาชญากรรมการคา้คาร์บอนเครดิตอยา่งไร นอกจากนั้น ยงัน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการ
ก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการค้าคาร์บอนเครดิตว่ามีก่ีรูปแบบ และแต่ละรูปแบบมีวิธีการ
อยา่งไร หลงัจากนั้น จึงท าการวเิคราะห์หาแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขต่อไป 
ตลาดคาร์บอนเครดิตคืออะไร? 
 โดยทัว่ไปแลว้ตลาดคาร์บอนเครดิต (Carbon market) หมายถึง หลกัระบบจ ากดัปริมาณ
แลว้แลกเปล่ียน (Cap-and-trade) ซ่ึงตามหลกัของระบบการซ้ือขายแบบน้ีจะมีการก าหนดเพดาน
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สูงสุดส าหรับประเทศหรือองค์กรในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศนั้นหรือองค์กรนั้น
สามารถกระท าได ้หากประเทศใดหรือองค์กรใดมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินอตัราหรือ
เพดานท่ีก าหนด จะตอ้งซ้ือคาร์บอนเครดิตจากประเทศอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน ฉะนั้น ประเทศหรือ
องค์กรท่ีมีเพดานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลืออยู่จึงสามารถขายเครดิตของคนเองให้กบั
ประเทศหรือองคก์รท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเพดานท่ีก าหนด (INTERPOL, 2013) ดงั
แสดงในภาพท่ี 1 

 
 
  ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะของตลาดคา้คาร์บอน 
  ท่ีมา. ปรับจาก INTERPOL (2013) 
 
 การก าหนดเพดานสูงสุดส าหรับแต่ละประเทศดงักล่าวขา้งตน้นั้นเกิดข้ึนมาจากพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนามของสนธิสัญญาเก่ียวกบัภูมิอากาศของโลก พิธี
สารดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงท่ีแต่ละประเทศมีเป้าหมายผูกพนัคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัการกบัปัญหาโลกร้อน โดยเนน้การบงัคบัให้ประเทศท่ีพฒันาแลว้
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัระดบัของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 
พ.ศ. 2533 โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้ตอ้งมีมาตรการในการบรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จภายใน พ.ศ. 
2551-2555 ทั้งน้ี แต่ละประเทศจะมีพนัธะผูกพนัในการบรรลุเป้าหมายของตนเองท่ีแตกต่างกนั 
ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจ านวน 15 ประเทศตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 8 ส่วนประเทศญ่ีปุ่นมีการก าหนดเป้าหมายไวท่ี้ร้อยละ 6 เป็นตน้ ซ่ึงหลายคนอาจสงสัย
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วา่การก าหนดเป้าหมายดงักล่าวมีท่ีมาอยา่งไร การก าหนดเป้าหมายของประเทศต่าง ๆ จะพิจารณา
จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีตของประเทศนั้น ๆ ยิ่งในอดีตมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูง เป้าหมายก็จะสูงตามไปดว้ย 
 ในปัจจุบนั ลกัษณะของตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตในโลก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทไดแ้ก่ ตลาดคาร์บอนเครดิตตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ (Mandatory carbon market) 
หรือตลาดภาคบงัคบั และตลาดคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมคัรใจ (Voluntary carbon market) ซ่ึงมี
รายละเอียดของแต่ละประเภท ดงัน้ี (นิรมล    สุธรรมกิจ และคณะ, 2551) 

1. ตลาดคาร์บอนเครดิตตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ (Mandatory carbon market) หรือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ตลาดภาคบงัคบั คือ ตลาดคาร์บอนเครดิตท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีรัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งในฐานะผูอ้อกกฎหมาย และเป็นผูก้  ากบัดูแล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผูท่ี้เขา้ร่วมในตลาดจะตอ้งมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย (Legally binding target) ตลาดคาร์บอนเครดิตแบบบงัคบัมี
การก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-down 
approach) ซ่ึงหมายถึงรัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและให้ภาคเอกชนเป็นผูป้ฏิบติัตาม หากไม่
สามารถปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีตั้งไวภ้าคเอกชนจะถูกลงโทษหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บับทบญัญติั
ของกฎหมายเป็นหลกั ดงันั้น ตลาดคาร์บอนเครดิตภาคบงัคบั สามารถแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ย ๆ 
ได ้2 ประเภท คือ (1) แบบมีบทลงโทษ หมายถึง มีการก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่
ภาคเอกชน หากรายใดไม่สามารถบรรละเป้าหมายไดก้็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย และ (2) แบบไม่
มีบทลงโทษ หมายถึง มีการก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว ้หากภาคเอกชนไม่
สามารถท าได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวก้็จะไม่มีการลงโทษ แต่จะมีส่ิงจูงใจแก่ผูท่ี้ท  าได้ดีกว่า
เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ซ่ึงตลาดภาคบงัคบัน้ี เป็นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตตาม
พนัธกรณีของพิธีสารเกียวโต เช่น การคา้ AAUs (Assigned Allowance Units) และ การคา้ ERUs 
(Emission Reduction Units from Joint Implementation Project) ระหวา่งประเทศในภาคผนวกท่ี 1 
เช่นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น รัสเซีย โปแลนด์ ตุรกี รวมถึง
ประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ และการคา้ CERs (Certified Emission Reduction from Clean 
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Development Mechanism Project) ระหวา่งประเทศภาคผนวกท่ี 1 (ในฐานะผูซ้ื้อ) กบัประเทศนอก
ภาคผนวกท่ี 1 เป็นตน้ 

2. ตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมคัรใจ (Voluntary carbon market)  หมายถึง ตลาดคาร์บอน
เครดิตท่ีไม่มีกฎหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกมาบงัคบั โดยทัว่ไปแลว้ ตลาดประเภทน้ีจะเกิด
จากความร่วมมือของผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยผูเ้ขา้ร่วมซ้ือขายในตลาดยินดีเขา้ร่วมดว้ยความ
สมคัรใจ ฉะนั้น เอกชนซ่ึงมีความประสงคห์รือมีความปรารถนาในการช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน
แต่ละรายสามารถตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองตามความสมคัรใจ 
(Voluntary cap-and-trade) โดยไม่ไดมี้ผลผกูพนัตามกฎหมาย (Non-legally binding target) การซ้ือ
ขายคาร์บอนเครดิตอาจด าเนินการผา่นกลไกตลาดท่ีจดัตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการ หรืออาจซ้ือขายใน
ระบบของการเจรจาต่อรองเพื่อตกลงราคา (Over-the-counter: OTC) อยา่งไรก็ตาม ระบบการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนในตลาดแบบน้ียงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน การซ้ือขายเป็นเพียงการตกลงระหวา่งผูซ้ื้อ
และผูข้าย ดงันั้น จึงส่งผลให้มีตน้ทุนในการจดัการต ่ากวา่ และด าเนินการไดง่้ายกวา่การซ้ือขายใน
ตลาดแบบแรก นอกจากนั้น เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจถูกก าหนดโดยผูก้  ากบั
ดูแลตลาด (Regulator) แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการก าหนดเป้าหมายแบบ Bottom-up approach 
ท่ีเอกชนแต่ละรายเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายของตนเอง ไม่เก่ียวขอ้งกบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศ แต่
เป็นความสมคัรใจของประเทศท่ีไม่มีพนัธกรณีจะด าเนินการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศของตนเอง รวมทั้งเป็นความสมคัรใจของผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีประสงคจ์ะช่วยลดบรรเทา
ปัญหาโลกร้อนนัน่เอง 
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากข้ึนเก่ียวกับการค้าคาร์บอนเครดิตในทางปฏิบัติ จึงขอ
ยกตวัอยา่งดงัน้ี สมมติวา่มีโรงงาน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงาน A และโรงงาน B ซ่ึงทั้งสองโรงงานต่าง
ไดรั้บอนุญาตให้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดไ้ม่เกิน 3 ตนัต่อโรงงาน หรือ 3 คาร์บอน
เครดิต ผลปรากฏวา่โรงงาน B มีการน าเทคโนโลยีและมาตรการต่าง ๆ มาใชใ้นโรงงานท าให้มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาเพียง 2 ตนั หรือ 2 คาร์บอนเครดิต ในทางกลบักนัโรงงาน A 
ไม่สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามท่ีก าหนด โดยปล่อยออกมาถึง 4 ตนัหรือ 4 
คาร์บอนเครดิต ดงันั้นโรงงาน A จ าเป็นตอ้งซ้ือคาร์บอนเครดิตจากโรงงาน B 
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ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 การคา้คาร์บอนเครดิตในทางปฏิบติั 

ท่ีมา. ปรับจาก INTERPOL (2013) 
การค้าคาร์บอนเครดิตในประเทศต่าง ๆ 
 เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัการคา้คาร์บอนเครดิตวา่ในทางปฏิบติัแลว้มีการด าเนินการ
อยา่งไรบา้ง และรูปแบบของการคา้ในประเทศต่าง ๆ มีลกัษณะอยา่งไร ในส่วนน้ีจึงขอยกตวัอยา่ง
กรณีการคา้คาร์บอนในสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ประเทศอ่ืน ๆ บางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดของการด าเนินการในแต่ละประเทศ ดงัน้ี 

สหภาพยโุรป 
ส าหรับการคา้คาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรปนั้น ไดมี้การจดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตใน

สหภาพยุโรป (European Union Emission Trading Scheme: EU ETS) ซ่ึงเป็นตลาดซ้ือขายการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนเครดิตของอุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการลดปัญหาโลกร้อน ตามพนัธกรณีท่ีก าหนด
ไวใ้นพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) (ส านกับริหารกิจการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ 2555) 
ซ่ึงตลาดคาร์บอนเครดิตดงักล่าวเปิดด าเนินการในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจ านวน 27 ประเทศ 
และยงัมีประเทศอ่ืน ๆ เขา้ร่วมเพิ่มเติมอีก 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเกนสไตน์ และนอร์เวย ์
โดยในแต่ละปี บริษทัต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปตอ้งมีคาร์บอนเครดิตท่ีเพียงพอและครอบคลุมการ
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ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากบริษทัใดมีคาร์บอนเครดิตไม่เพียงพอจะตอ้งถูกปรับ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัต่าง ๆ สามารถหาคาร์บอนเครดิตมาเพิ่มไดก่้อนท่ีจะถูกปรับดว้ยการซ้ือคาร์บอนเครดิตจาก
บริษทัอ่ืน ๆ ท่ีมีคาร์บอนเครดิตเหลืออยู ่(INTERPOL, 2013) ส าหรับการด าเนินการคา้คาร์บอนของ
สหภาพยโุรปแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 เป็นการด าเนินการในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 2005-2007 โดยในช่วงน้ีจะเป็น
โครงการน าร่อง ดงันั้น จึงมีการคา้ขายเฉพาะคาร์บอนเครดิตท่ีมีการก าหนดเพดานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Allowance) เพื่อเป็นการวางระบบตลาดคาร์บอน และจดัสรรปริมาณคาร์บอนเครดิต
ประเภทท่ีเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า เป้าหมายท่ีพิธีสารเกียวโตก าหนด 
(Allowance) ท่ีเหมาะสมในแต่ละภาคส่วน ซ่ึงตามพิธีสารเกียวโตก าหนดให้ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยโุรปตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 8 (INTERPOL, 2013) 

ระยะท่ี 2 เป็นการด าเนินงานในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 2008-2012 ในระยะน้ีเป็นระยะท่ีเร่ิมตน้
ท่ีแทจ้ริงของตลาดคา้คาร์บอนเครดิต โดยมีการปรับเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allowance) 
ลงเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาคาร์บอนเครดิต และเร่ิมมีการซ้ือขาย CER (Certified Emission 
Reduction) ตลอดจนมีการร่างกฎหมายการประมูลคาร์บอนเครดิต (Auctioning) เพื่อรองรับการ
แลกเปล่ียนคาร์บอนเครดิตตามเพดานท่ีก าหนดไวโ้ดยพิธีสารเกียวโต (Allowance) รวมถึงการปัน
ผลก าไรจากการประมูลคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศก าลงัพฒันา 

ระยะท่ี 3 เป็นระยะท่ีเร่ิมตน้ในปีค.ศ. 2013 โดยในระยะน้ีมีแผนการขยายขอบเขตของไปสู่
ภาคอลูมิเนียม ภาคสารเคมีและภาคการบิน นอกจากนั้น ยงัขยายชนิดของก๊าซเรือนกระจกท่ีซ้ือขาย
อีก 2 ชนิด คือ เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) (ส านกับริหารกิจการ
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ,์ 2555) โดยในปี ค.ศ. 2012 สายการบินท่ีใช้สนามบินในประเทศ
สหภาพยโุรปจะตอ้งจ่ายภาษีทุก ๆ 1 ตนัของคาร์บอนท่ีปล่อยออกมา อยา่งไรก็ตาม ความพยายามท่ี
จะขยายการด าเนินการในลกัษณะน้ีไปยงัสนามบินทัว่โลกยงัไม่ประสบความส าเร็จและตอ้งเล่ือน
ไปอีกเป็นปีเน่ืองจากไดรั้บการต่อตา้นอย่างหนกัจากจีน อินเดียและสหรัฐอเมริกา (INTERPOL, 
2013) 
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ญีปุ่่น  
การคา้คาร์บอนเครดิตในญ่ีปุ่นเร่ิมตน้จากการท่ีมีการจดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตในมหา

นครโตเกียว โดยระยะเร่ิมแรกมีการก าหนดไวว้่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นตน้ไป หากองค์กรใดไม่
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดต้ามเพดานสูงสุดท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งซ้ือคาร์บอน
เครดิตเพื่อชดเชยส่วนท่ีเกินมาจากเพดานสูงสุดท่ีก าหนดไว ้

ออสเตรเลีย  
การคา้คาร์บอนเครดิตในประเทศออสเตรเลียมีความชดัเจนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ท่ีรัฐบาลของรัฐ      

นิวเซาท์เวลส์ จดัตั้งโครงการท่ีเรียกว่า โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
(NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme) ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของผูผ้ลิตไฟฟ้าและผูท่ี้ใชส้ารท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ ๆ วา่จะตอ้งไดรั้บหนงัสือรับรอง
การลดก๊าซเรือนกระจกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Greenhouse Abatement Certificates—NGACs) 
ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลของออสเตรเลียไดเ้ขา้มาด าเนินการโครงการดงักล่าวในภาพรวมของ
ประเทศทั้งหมดภายหลงัจากท่ีกฎหมายพลงังานสีเขียว (Green Energy Act) มีผลบงัคบัใช้ โดย
กฎหมายฉบบัน้ีมีการก าหนดภาษีคาร์บอนในอตัราคงท่ีไว ้และแปลงไปสู่การเป็นตลาดคาร์บอน
เครดิตท่ีมีราคาแบบลอยตวัภายในกลางปี ค.ศ. 2015 นอกจากนั้น รัฐบาลของออสเตรเลียมีความ
พยายามท่ีจะเช่ือมโยงตลาดคาร์บอนเครดิตกบัตลาดคาร์บอนเครดิตของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
โดยคาดการณ์ไวว้า่จะสามารถเช่ือมโยงไดแ้บบเต็มรูปแบบภายในปี ค.ศ. 2018 

นิวซีแลนด์  
ประเทศนิวซีแลนด์ไดจ้ดัตั้งตลาดการคา้คาร์บอนเครดิต (NZ Emissions Trading Scheme--

NZ ETS) ข้ึนในปี ค.ศ. 2008 โดยครอบคลุมทุกภาคส่วนและก๊าซเรือนกระจกทุกประเภท โดยแต่
ละภาคอุตสาหกรรมจะเขา้ร่วมโครงการในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั เช่น อุตสาหกรรมป่าไมเ้ขา้มาสู่
ตลาดการคา้คาร์บอนในปี ค.ศ. 2008 โดยมีความรับผิดชอบในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงกวา่ร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2010 ส่วนภาคการเกษตรเขา้มาร่วมในโครงการในปี ค.ศ. 
2015 โดยตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตของนิวซีแลนด์มีความเช่ือมโยงกบัตลาดคาร์บอนเครดิต
ระหวา่งประเทศดว้ย 
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สหรัฐอเมริกา  
จุดเร่ิมตน้ของตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตในสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2003 เม่ือรัฐ

นิวยอร์คไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบัอีก 9 รัฐทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศในการจดัตั้งตลาดซ้ือ
ขายคาร์บอนเครดิตในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า หลงัจากนั้นจึงมีการจดัตั้ งโครงการท่ีเรียกว่า Regional 
Greenhouse Gas Initiative (RGGI) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ซ่ึงโครงการน้ีมีวตัถุประสงคใ์น
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าลงร้อยละ 10 ภายใน
ปี ค.ศ. 2018 เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 2009 อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2003 บริษทัต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา
สามารถคา้ขายคาร์บอนเครดิตตามความสมคัรใจตามโครงการ Chicago Climate Exchange ได ้
ส่วนในปี ค.ศ. 2006 รัฐบาลของมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านกฎหมายตลาดคาร์บอน โดย
คณะกรรมการทรัพยากรทางอากาศของแคลิฟอร์เนีย  (California Air Resources Board) ไดน้ า
แนวทางดงักล่าวใชด้ าเนินการเม่ือเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2011 การก่อตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตในคร้ัง
น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงของระบบการซ้ือขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาค
ผ่านทาง Western Climate Initiative (WCI) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างมลรัฐต่างๆ ของ
สหรัฐอเมริกาและจงัหวดัของประเทศแคนาดา 3 จงัหวดัคือ บริติชโคลมัเบีย ออนตาริโอและควเิบค  

แคนาดา  
ดงัไดก้ล่าวในตอนตน้วา่ ควิเบค ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Western Climate Initiative (WCI) 

เม่ือเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงเป็นความร่วมมือกบัมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยควิเบคได้
จดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตของตนเองในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 และท าการเช่ือมโยงตลาด
คาร์บอนเครดิตกบัตลาดของแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 2013 ตลาดคาร์บอนเครดิตของควิเบคถือเป็น
ตลาดคาร์บอนเครดิตแห่งแรกท่ีก าเนิดข้ึนในประเทศแคนาดา 

ประเทศอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากประเทศต่าง ๆ ท่ีมีการจดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นรูปธรรมดงัท่ีได้

กล่าวมาแล้ว ยงัมีความพยายามของอีกหลายประเทศท่ีจะลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจดัตั้งตลาด
คาร์บอนเครดิตข้ึนมา เช่น ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2012 ประเทศเม็กซิโกและเกาหลีใตไ้ดอ้อก
กฎหมายท่ีวางรากฐานส าหรับกลไกการจดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตในอนาคต ในขณะท่ีในเดือน
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กนัยายน ปี ค.ศ. 2012 ประเทศไทยและเวียดนามได้ประกาศแผนในการเปิดตวัโครงการตลาด
คาร์บอนเครดิตของตนเอง ส่วนสหภาพยุโรปเองก็บรรลุข้อตกลงในการช่วยเหลือจีนในการ
ออกแบบและจดัท าโครงการตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศจีน โดยจะมีการเปิดโครงการน าร่อง
ในจงัหวดัและเมืองท่ีส าคญัของประเทศจีนจ านวน 7 แห่ง ในปี ค.ศ. 2013 โดยจะบงัคบัใช้กบั
อุตสาหกรรมการผลิตพลงังานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าจ านวนมาก ในประเทศ
อินเดียก าหนดเร่ิมโครงการตลาดค้าคาร์บอนเครดิตในปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงครอบคลุม 8 
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงใช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศอินเดียรวมกนัประมาณร้อยละ 54 ในขณะท่ี
ประเทศไตห้วนัก็แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจในการจดัตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตดว้ยเช่นกนั 
รูปแบบของอาชญากรรมการค้าคาร์บอนเครดิต 
 การคา้คาร์บอนเครดิตถือเป็นรูปแบบใหม่ของการด าเนินธุรกิจระหวา่งรัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ และเป็นการคา้ขายระหวา่งบริษทัเอกชนภายในประเทศ โดยช่องวา่งของกฏหมายและความ
แตกต่างของกฏหมายของประเทศต่าง ๆ น าไปสู่การมีช่องทางในการก่ออาชญากรรมหลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึง INTERPOL (2013) แบ่งประเภทของอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอนเครดิต
ออกเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การหลอกลวงและควบคุมดา้นการวดัเพื่อให้ไดค้าร์บอนเครดิตเพิ่มข้ึน (Manipulating 
measurements to fraudulently claim additional carbon credits) เน่ืองจากกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
(Clean Development Mechanism--CDM) ซ่ึงเป็นกลไกท่ีก าหนดข้ึนภายใตพ้ิธีสารเกียวโตเพื่อช่วย
ให้ประเทศอุตสาหกรรมซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุ
พนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ให้อยูใ่นระดบัท่ีต ่า
กวา่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5 โดยซ้ือคาร์บอนเครดิตท่ี
ไดจ้ากการท าโครงการ CDM ในประเทศกลุ่มนอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex I countries) ท่ี
เรียกวา่ Certified Emission Reduction (CERs) เพื่อน าไปหกัลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศตนเอง (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน, 2557) ซ่ึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้กบัผูท่ี้หลอกลวง (Fraudsters) มีแนวทางในการจดัการกบัการวดัปริมาณคาร์บอน
เพื่อให้ไดค้าร์บอนเครดิตเพิ่มข้ึน 2 วิธีไดแ้ก่ (1) การประมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
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เกิดข้ึนเกินความเป็นจริง และ (2) การอา้งวา่โครงการ CDM สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปริมาณท่ีมากกวา่ความเป็นจริง ซ่ึงกลุ่มผูท้  าการหลอกลวงมีวิธีการในการจดัการกบัการ
วดัปริมาณก๊าซเรือนกระจกไดห้ลายแนวทาง โดยวธีิการท่ีพบมากท่ีสุดคือ การรายงานขอ้มูลเท็จ ซ่ึง
ผูท่ี้ท  าการวดัปริมาณก๊าซเรือนกระจกอาจบิดเบือนการวิเคราะห์ดว้ยการวดัตวัแปรเพียงบางส่วน 
การเลือกพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล และใช้สมมติฐานบางประการในการค านวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงขาดขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ ตลอดจนหน่วยงาน
ตรวจสอบกระบวนการเก็บขอ้มูลขาดศกัยภาพในการด าเนินการ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็น
หนทางในการแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง 
 เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานภายนอกท าหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบโครงการของกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (CDM) ก่อนท่ีโครงการจะไดรั้บคาร์บอนเครดิต 
ซ่ึงองคก์รท่ีจะท าหนา้ท่ีในการประเมินจะตอ้งไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น Designated Operational 
Entities (DOEs) จากคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ของกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
(CDM) แมว้า่จะมีองคก์รท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระเมินดงักล่าวขา้งตน้ แต่ในทางปฏิบติัแลว้
อาจมีการให้สินบนเพื่อท าการบิดเบือนผลของการประเมินให้เป็นไปตามประสงค์ได ้โดยฉพาะ
อยา่งยิ่งหากโครงการนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผูน้ าทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจท่ีมี
อ านาจ หน่วยงานหรือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการประเมินหรือตรวจสอบอาจได้รับแรงกดดนัทาง
การเมืองหรือถูกเสนอสินบนให้บิดเบือนการวดัปริมาณคาร์บอนเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่นกัการเมือง
และกลุ่มธุรกิจดงักล่าว 
 ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือ ความเป็นอิสระและผลประโยชน์ทบัซ้อนของผูป้ระเมิน 
(DOEs) เพราะการด าเนินการโครงการของ CDM นั้น นกัพฒันาโครงการจะเป็นผูจ่้ายค่าจา้งให้กบัผู ้
ประเมินภายหลงัจากท่ีโครงการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร CDM (CDM Executive 
Board) ฉะนั้น ผูป้ระเมินจึงมีแรงจูงใจในการผลกัดนัและอ านวยความสะดวกให้โครงการดงักล่าว
ไดรั้บการอนุมติั ซ่ีงขดัแยง้กบัการท่ีผูป้ระเมินจะตอ้งประเมินโครงการนั้นดว้ยความถูกตอ้งและมี
ความเท่ียงตรง 
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 นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ความยาก
ในการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งคาร์บอนเครดิตซ่ึงมีแหล่งท่ีมาต่างกนั เช่น AAUs RMUs ERUs 
หรือ CERs ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2559) 
 AAUs (Assigned Allowance Units) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกก าหนดให้
ปล่อยออกมาได้ของประเทศในภาคผนวกท่ี 1 ท่ีเหลือหรือไม่ได้ใช้ก็สามารถน ามาซ้ือขายหรือ
แลกเปล่ียนกนัได ้
 RMUs (Removal Units) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดจ้ากการเอาก๊าซเรือนกระจก
ออกจากบรรยากาศ (การ กกัเก็บและการดูดซบั) ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการ
ใชท่ี้ดิน การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน และการป่าไม ้
 ERUs (Emission Reduction Units from Joint Implementation Project) หมายถึง ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกนั (Joint Implementation: JI) สามารถลดได ้
 CERs (Certified Emission Reduction from Clean Development Mechanism Project) 
หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีโครงการ “กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean 
Development Mechanism--CDM)” สามารถลดได ้และไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (CDM Executive Board—CDM EB) 
 สาเหตุส าคญัท่ีท าให้การตรวจสอบหรือแยกแยะความแตกต่างของแหล่งท่ีมาของคาร์บอน
เครดิตเกิดจากการขาดองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของคาร์บอนเครดิต 
รวมถึงปัญหาการคอร์รัปชัน่ท่ีน าไปสู่การฉ้อโกงปริมาณคาร์บอนเครดิต เช่น กรณีท่ีเกิดข้ึนในปี 
ค.ศ. 2008 และ 2009 ซ่ึงองค์การสหประชาชาติไดเ้พิกถอนใบอนุญาตองคก์รอิสระดา้นการบญัชี
คาร์บอนจ านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั Det Norske Veritas ของนอรเวยแ์ละบริษทั SGS ของ
สวสิเซอร์แลนด์ เน่ืองจากถูกตรวจสอบพบวา่ ทั้งสองบริษทัไดอ้นุมติัโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
โดยไม่ไดท้  าการส ารวจพื้นท่ีของโครงการอย่างแทจ้ริง นอกจากนั้น ยงัพบการกระท าท่ีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานอีกหลายด้าน เช่น การจัดท าการทบทวนโครงการแบบหลอก ๆ การขาดการ
เตรียมการและการฝึกอบรมท่ีเพียงพอให้กบัเจา้หน้าท่ีประเมิน ส่งผลให้ขาดทกัษะในการประเมิน 
ตลอดจนผูป้ระเมินของบริษทัขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม องคก์ารสหประชาชาติ
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พยายามท่ีจะเขา้มาตรวจสอบการด าเนินงานของผูป้ระเมิน (DOEs) เพิ่มมากข้ึน แต่ปัญหาท่ีตามมา
คือ การตรวจสอบหาร่องรอยความบกพร่องของการด าเนินงานสามารถตรวจไดจ้ากรายงานท่ีผูเ้ป
ระเมินเหล่านั้นรายงานข้ึนมา ซ่ึงอาจเป็นการสร้างขอ้มูลเท็จข้ึนมาได ้นอกจากนั้น บางโครงการ
เป็นโครงการท่ีด าเนินอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีจริงได ้จากการ
ตรวจสอบขององคก์รภาคเอกชน เช่น องคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากล (The World Wildlife Fund 
International) สถาบนันิเวศวทิยาประยกุต ์(The Öko-Institut) และสถาบนัคลงัสมองแห่งเบอร์ลิน (a 
Berlin Think Tank) ในปี ค.ศ. 2009 รายงานวา่ การตรวจสอบผูป้ระเมินรายใหญ่จ านวน 5 ราย ดว้ย
การให้คะแนนตั้งแต่ F ถึง A พบว่า ไม่มีองค์กรประเมินใดไดค้ะแนนสูงกวา่ระดบั D ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพของผูป้ระเมินท่ีไดรั้บการรับรองท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเร่ง
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

2. การคา้คาร์บอนเครดิตท่ีไม่ไดมี้อยู่จริงหรือเป็นของบุคคลอ่ืน เน่ืองจากโดยธรรมชาติ
แลว้คาร์บอนเครดิตเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ท าให้สามารถแยกสิทธิในการถือครองคาร์บอนเครดิตออก
จากโครงการต่าง ๆ ได ้ยกตวัอยา่งเช่น โครงการปลูกตน้ไมห้รือการปรับปรุงโรงงานเพื่อปรับปรุง
ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง อาจด าเนินการโดยบุคคลหรือบริษทั ในขณะท่ีบุคคล
อ่ืนอาจไดรั้บสิทธิตามกฎหมายในการคา้คาร์บอนเครดิตท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
ปัญหาการคอร์รัปชัน่เพิ่มข้ึนตามมา เน่ืองจาก ไม่สามารถตรวจสอบหรือระบุตวัตนไดว้า่ใครเป็นผู ้
ถือครองสิทธ์ิในคาร์บอนเครดิตท่ีแท้จริงเพราะอยู่นอกเหนือการบันทึกข้อมูลของรัฐบาล 
นอกจากนั้น ยงัมีปัญหาเร่ืองของการหลอกลวงซ่ึงมีตน้ตอส าคญัมาจากการคอร์รัปชัน่ของรัฐบาลท่ี
ปล่อยให้มีการใช้เอกสารปลอมในการจดทะเบียนเพื่อให้สามารถเขา้มาคา้คาร์บอนเครดิตในตลาด
คาร์บอนเครดิต ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงตามมา 2 ประการไดแ้ก่ 

(1) ความยากล าบากในการป้องกันเจ้าของสิทธ์ิในคาร์บอนเครดิตในค้าคาร์บอน
เครดิตซ ้ าซอ้นใหก้บัผูซ้ื้อ โดยอาศยัช่องวา่งดา้นอตัราแลกเปล่ียน กฎหมายท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการ
ขาดการตรวจสอบท่ีเป็นมาตรฐาน 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงท าการหลอกลวงแอบอา้งสิทธิการเป็นเจา้ของคาร์บอนเครดิตท่ี
ไดม้าจากโครงการ CDM หรือโครงการ JI เจา้หนา้ท่ีดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศซ่ึงเป็น
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ท่ีตั้งของโครงการนั้น จะไม่ให้ความใส่ใจกบัคดีแบบน้ีมากนกั เวน้แต่ว่ารัฐบาลในประเทศนั้น ๆ 
ใหค้วามส าคญัและมีการตรวจสอบอยา่งจริงจงั 
 ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจในกรณีน้ีคือ กรณีการคา้คาร์บอนเครดิตของรัฐบาลฮงัการีจ านวน 2 
ลา้นคาร์บอนเครดิตในตลาดคา้คาร์บอนของสหภาพยุโรป (EU-ETS) เม่ือปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงตลาดคา้
คาร์บอนเครดิตของสหภาพยุโรปอนุญาตให้ฮงัการีสามารถคา้คาร์บอนเครดิตในตลาดไดเ้น่ืองจาก
ประเทศฮงัการีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่ากว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้นพิธีสารเกียวโต แต่ใน
ตลาดคา้คาร์บอนของสหภาพยุโรปมีการออกขอ้บงัคบัห้ามมิให้น าคาร์บอนเครดิตท่ีถูกใช้ไปแลว้
ภายในกลุ่มสหภาพยโุรปกลบัมาขายซ ้ าหรือน ามารีไซเคิล (recycle) ในกรณีน้ี รัฐบาลฮงัการีไดข้าย
คาร์บอนเครดิตให้กบับริษทั Hungarian Energy Power ซ่ึงตามขอ้ก าหนดแลว้บริษทัดงักล่าวจะน า
คาร์บอนเครดิตมาขายใหม่ในตลาดคา้คาร์บอนของยุโรปไดอี้ก แต่บริษทัดงักล่าวไดข้ายคาร์บอน
เครดิตจ านวนดงักล่าวให้กบับริษทัการคา้ของขององักฤษ ซ่ึงต่อมาไดข้ายคาร์บอนเครดิตต่อให้กบั
บริษทัแห่งหน่ึงในฮ่องกง ต่อมาบริษทัของฮ่องกงไดป้ระกาศขายคาร์บอนเครดิตดงักล่าวในตลาด
คา้คาร์บอนของปารีส (BlueNext) ส่งผลให้ธนาคารและโบรกเกอร์หลายรายซ้ือคาร์บอนเครดิต
ดงักล่าวโดยไม่รู้วา่คาร์บอนเครดิตดงักล่าวไดเ้คยถูกน ามาใชใ้นยุโรปแลว้ (Fortson & Leake, 2010) 
เม่ือพิจารณาในประเด็นความถูกตอ้งของการคา้คาร์บอนเครดิตถือไดว้่าเป็นการคา้ท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย แต่เป็นส่ิงท่ีผิดกฏของการค้าคาร์บอนเครดิตในตลาดค้าคาร์บอนของสหภาพยุโรป 
อย่างไรก็ตาม กรณีปัญหาน้ีส่งผลให้เกิดความตระหนักในการควบคุม ก ากับดูแล และการ
ตรวจสอบการคา้คาร์บอนเครดิตระหวา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน 

3. ขอ้เรียกร้องเท็จหรือการท าให้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทาง
การเงินของการลงทุนในตลาดคาร์บอน (False or misleading claims with respect to the 
environmental or financial benefits of carbon market investments) เน่ืองจาก การคา้คาร์บอนเครดิต
เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่และมีความซับซ้อน ในขณะท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายคาร์บอนเคดิตเองก็มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการคา้คาร์บอนเครดิตไม่ถ่องแท ้ส่งผลให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยกลุ่ม
บริษทัหรือองคก์รอาชญากรรมดว้ยการโฆษณาหรือการใหค้  าแนะน าการลงทุนในตลาดคา้คาร์บอน
ดว้ยขอ้มูลท่ีผดิหรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด เช่น กรณีของ Ponzi Scheme ซ่ึงเป็นรูปแบบการลงทุน
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ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนท่ีสูงผิดปกติ ท าให้สามารถดึงดูดคนเขา้มาตกเป็นเหยื่อได ้
โดยในปี ค.ศ. 2000 ผูค้า้คาร์บอนเครดิตรายหน่ึงไดใ้ชเ้อกสารใบแจง้หน้ีและเอกสารการขายปลอม
เพื่อจดัตั้งบริษทัในลกัษณะดงักล่าวและมีการด าเนินการในลกัษณะของธุรกิจลูกโซ่ โดยการดึงดูด
คนเขา้มาลงทุนและแสวงหาผูล้งทุนรายใหม่เพื่อเอาเงินลงทุนดงักล่าวมาจ่ายให้กบัผูล้งทุนรายเดิม 
ท าแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนไม่สามารถหาเงินมาจ่ายตอบแทนให้กบัผูล้งทุนโดยเฉพาะผูล้งทุนรายใหม่ 
ๆ ได ้และในท่ีสุดแลว้บริษทัจึงเกิดลม้ละลาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนเป็นมูลค่าประมาณ 
1,500 – 2,400 ลา้นบาท และในปี ค.ศ. 2005 ผูก้ระท าผิดดงักล่าวถูกตดัสินวา่มีความผิดและรอลง
อาญาเป็นเวลา 5 ปี 

ส่วนอีกกรณีเกิดข้ึนในประเทศออสเตรเลียระหวา่งปี ค.ศ. 2009-2010 ท่ีบริษทัการลงทุน
แห่งหน่ึงท าการโฆษณาเก่ียวกบัการลงทุนในคาร์บอนเครดิต ด้วยการให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จท าให้
ประชาชนโดยทัว่ไปเกิดความเขา้ใจผิด รวมถึงการกล่าวอา้งถึงผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงเกิน
ความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เหยื่อเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 90 ลา้นบาท ซ่ึง Schaper 
(2010) กล่าวว่า ตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตเป็นตลาดท่ีลูกคา้ไม่ไดเ้ขา้ใจขอ้เสนอจากบริษทัผูค้า้
คาร์บอนเครดิตอย่างถ่องแท  ้ ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจเองก็หันมาจบักบัส่ิงท่ีพวกเขาสามารถหรือไม่
สามารถท าได ้ส่วนหน่วยงานท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลตอ้งเผชิญกบัปัญหาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอจากกลุ่มธุรกิจ ดงันั้น จึงท าใหค้นตกเป็นเหยือ่ไดง่้ายมากข้ึน  

จากปัญหาดงักล่าว ท าให้หลายประเทศให้ความตระหนกัมากข้ึนเก่ียวกบัการหาแนวทาง
ในการควบคุมและตรวจสอบการท าการตลาดท่ีไม่เป็นธรรมและการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอนเครดิต เช่น คณะกรรมาธิการว่าด้วยการคา้แห่งสหพนัธรัฐ (Federal 
Trade Commission--FTC) ของสหรัฐอเมริกาไดเ้สนอแนวทางในการห้ามการคา้คาร์บอนเครดิตท่ี
ไม่เป็นธรรมรวมถึงการหลอกลวงต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายการค้าของ
สหพนัธรัฐ (Federal Trade Commission Act) เป็นตน้ 

4. การอาศัยช่องว่างหรือจุดอ่อนของกฏหมายในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน 
(Financial crime) การท่ีการคา้คาร์บอนเครดิตเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ ยงัไม่มีกฎระเบียบในการ
ควบคุมและตรวจสอบท่ีเขม้งวดมากนกั ในขณะท่ีคนซ่ึงมีแนวโน้มการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
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เองก็ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ ขั้นตอน กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอน
เครดิต ส่งผลให้กลุ่มอาชญกรคอปกขาวไดคื้บคลานเขา้มาก่ออาชญากรรมในตลาดการคา้คาร์บอน
เครดิตเพิ่มมากข้ึน ดว้ยการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฉ้อโกงหลกัทรัพย ์(Securities 
fraud) การหลีกเล่ียงภาษี (Tax evasion) และการฟอกเงิน (Money laundering) จากวิกฤติการณ์ดา้น
การเงินของโลกในปัจจุบัน ได้ช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวในการควบคุมกลไกทางการตลาด 
เช่นเดียวกับความซับซ้อนของตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตท่ีท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ควบคุมและก ากับดูแล นอกจากนั้ น การท่ีตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตเป็นตลาดท่ีเพิ่งเ ร่ิม
เจริญเติบโตหรืออยู่ในวยัเด็ก จึงมีโอกาสสูงท่ีจะถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกลุ่ม
อาชญากรรม ดงันั้น จึงเกิดความกงัวลวา่จะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางดา้นการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ท่ี
ยงัไม่มีการตรวจสอบอยา่งเพียงพอ เพราะเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐหรือผูท้  าหนา้ท่ีในการควบคุมและการ
ก ากบัดูแลมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรและความรู้ทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 

การคา้คาร์บอนเครดิตในอนาคตจะเก่ียวขอ้งกบัการเกิดข้ึนของคาร์บอนเครดิตในประเทศ
หน่ึง และถูกขายไปยงับุคคลหรือประเทศอ่ืนและท าการซ้ือขายหลายคร้ังก่อนตกไปถึงมือของ
เจา้ของคนสุดทา้ย ยิง่มีจ  านวนประเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายคาร์บอนเครดิตมากข้ึน ยิ่งท าให้
ยากต่อการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงปลายทางของคาร์บอนเครดิต ในทางกลบักนัจะท าให้
กลุ่มอาชญากรรมสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างของข้อกฎหมาย การควบคุมท่ี
หละหลวม รวมถึงความแตกต่างทางกฏหมายของประเทศต่าง ๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายก็คือ ขอ้จ ากดัในการบงัคบัใชก้ฏหมายนอก
อาณาเขตและขอบเขตอ านาจรับผิดชอบของรัฐ ส่งผลให้การบังคบัใช้กฏหมายเพื่อเอาผิดกับ
ผูก้ระท าความผดิจึงมีความยุง่ยากซบัซอ้น อยา่งไรก็ตาม องคก์ารต ารวจสากล (INTERPOL) ถือวา่มี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต ารวจของประเทศต่าง ๆ ในการจดัการ
กับปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการค้าคาร์บอนเครดิต ในหลาย ๆ กรณี พบว่า การก่อ
อาชญากรรมเร่ิมขยายตวัมากข้ึนในประเทศท่ีขาดการควบคุม ก ากบั และติดตามเส้นทางการคา้
คาร์บอนเครดิต รวมถึงประเทศท่ีกฏระเบียบต่าง ๆ มีความหละหลวม ดงันั้น นกัธุรกิจและอาชญา
กรจึงเร่ิมอพยพเขา้ไปท าธุรกิจและก่อคดีอาชญากรรมในประเทศเหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึน 
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5. การฉ้อโกงทางภาษี (Tax fraud) ปัญหาอาชญากรรมท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงของการคา้
คาร์บอนเครดิตคือ การฉอ้โกงทางภาษี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
พบในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ลกัษณะของการฉ้อโกงจะด าเนินการโดยการซ้ือคาร์บอนเครดิต
จากประเทศท่ีปลอดภาษี เช่น การซ้ือคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย
กนัเอง หลงัจากนั้น จะท าการขายคาร์บอนเครดิตท่ีบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเขา้ไปให้กบับริษทัต่าง ๆ 
จ านวนหลายบริษทัซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ทุกมุมโลก ท าให้การติดตามหรือตรวจสอบหรือติดตามไดย้าก
กวา่ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นสุดทา้ยซ่ึงเป็นของประเทศท่ีเป็นแหล่งเร่ิมตน้ของการขายคาร์บอนเครดิตและผู ้
น าเขา้รายแรก ในขณะท่ีคนส่งออกกลายเป็นบุคคลท่ีไดป้ระโยชน์จากภาษีมูลค่าเพิ่มดงักล่าวไปเพราะ
ไม่ไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มมาตอนท่ีซ้ือคาร์บอนเครดิตในคร้ังแรก ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั ก ในประเทศ A 
ขายคาร์บอนเครดิตใหก้บับริษทั ข ในประเทศ B ซ่ึงเป็นการคา้ขา้มพรมแดน ท าให้คาร์บอนเครดิตเป็น
สินคา้ปลอดภาษี หลงัจากนั้น บริษทั ข ไดข้ายคาร์บอนเครดิตให้กบับริษทั ค ท่ีอยูใ่นประเทศเดียวกนั 
ฉะนั้น บริษทั ค จะตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายของบริษทั ข ซ่ึงบริษทั ข ตอ้งรายงานการเสีย
ภาษีดังกล่าวให้กับรัฐบาลทราบ ในกรณีน้ี การฉ้อโกงภาษีเกิดข้ึนเม่ือบริษัท ข ไม่ได้ช าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเลย ซ่ึงเป็นช่องทางการหาประโยชน์ของกลุ่มอาชญากรท่ีจะด าเนินการตามขั้นตอน
ส าคญัดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 กระบวนการฉอ้โกงภาษีมูลค่าเพิ่มจากการคา้คาร์บอนเครดิต 
ทีม่า. ปรับจาก INTERPOL (2013) 
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 จากลักษณะของการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีสามารถกระท าได้ง่ายและยากต่อการ
ตรวจสอบเน่ืองจากทุกกระบวนการด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จึงดึงดูดให้
กลุ่มอาชญากรหนัมาก่ออาชญากรรมประเภทน้ีเพิ่มมากข้ึน โดยใน ปี ค.ศ. 2009 หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดท้  าการตรวจสอบการคา้คาร์บอนเครดิตในตลาด BlueNext ของฝร่ังเศส และพบวา่กลุ่ม
อาชญากรรมท่ีท าเป็นองค์กรได้กระท าการคา้คาร์บอนเครดิตในตลาดดงักล่าวเพื่อท าการฉ้อโกง
ภาษีจ านวนมหาศาล ในขณะท่ีส านกังานต ารวจสหภาพยุโรป (EUROPOL) ประมาณการณ์วา่กว่า
ร้อยละ 90 ของการคา้คาร์บอนเครดิตในบางประเทศเป็นการคา้เพื่อวตัถุประสงค์ในการฉ้อโกง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงส่งผลใหรั้ฐบาลของประเทศต่าง ๆ ไดรั้บความเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง 5,000 ลา้น
ยโูร ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน (EUROPOL, 2009) 

6. การฉ้อโกงการลงทุน (Securities fraud) การฉ้อโกงการลงทุนเป็นการหลอกลวงใน
ตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตซ่ึงถือวา่เป็นการละเมิดกฎหมายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากเป็นการท าให้นกั
ลงทุนตดัสินใจซ้ือหรือขายคาร์บอนเครดิตบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเป็นเท็จส่งผลให้นักลงทุน
เหล่านั้นสูญเงินไปจ านวนมหาศาล ลกัษณะการฉอ้โกงแบบน้ีจะด าเนินการโดยผูค้า้รายใหญ่ท่ีเขา้มา
ควบคุมและก าหนดราคาของคาร์บอนเครดิต โดยผูค้า้รายใหญ่จะแนะน าการซ้ือการขายให้กบัลูกคา้
ของตนในทางตรงกนัขา้มกบัการลงทุนคา้เครดิตคาร์บอนของตวัเอง ส่วนอีกวิธีหน่ึงในการผลกัดนั
ราคาคาร์บอนเครดิตใหสู้งข้ึนก็คือ กลุ่มบริษทั ท่ีเผยแพร่ดชันีสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีปรับการจดัท า
ดชันีให้รวมคาร์บอนเครดิตมากข้ึน การปรับดชันีดงักล่าวส่งผลให้เกิด    อุปสงคแ์ละการลงทุนใน
ตลาดคาร์บอนเครดิตเพิ่มมากข้ึน และส่งผลให้ราคาของคาร์บอนเครดิตถีบตวัสูงข้ึน นอกจากผูค้า้
รายใหญ่ท่ีท าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตล่วงหน้าจะขายคาร์บอนเครดิตแล้วยงัซ้ือหรือประกอบ
ธุรกิจเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตผา่นโครงการชดเชย (Offset project) และท าการแนะน าให้นกัลงทุน
ซ้ือคาร์บอนเครดิต เม่ือปริมาณความตอ้งการเพิ่มมากข้ึนยอ่มส่งผลให้เกิดการข้ึนราคาของคาร์บอน
เครดิต ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ผูค้า้เหล่านั้นจะไดป้ระโยชน์มากข้ึนจากการขายคาร์บอนเครดิตให้กบันัก
ลงทุนนัน่เอง 

7. การควบคุมราคาการซ้ือขาย (Transfer mispricing or transfer pricing manipulation) 
ในทางปฏิบติับริษทัท่ีตอ้งการซ้ือคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง
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อาจตอ้งลงทุนในตลาดการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตล่วงหนา้ หรือในธุรกิจสร้างคาร์บอนเครดิต ซ่ึงมี
โอกาสท่ีบริษทัเหล่าน้ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมราคาการโอน ซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึง การคา้
คาร์บอนเครดิตในราคาเทียมระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อวตัถุประสงคใ์นการหลีกเล่ียงภาษี ในกรณี
ทัว่ไปหากเป็นการซ้ือขายระหวา่งบริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ทั้งสองบริษทัจะตกลงซ้ือขายกนั
ในราคาตลาดซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป แต่ในกรณีท่ีทั้งสองบริษทัมีความเก่ียวขอ้งกนัเช่นเป็น
บริษทัแม่และบริษทัลูก หรือระหวา่งบริษทัลูกดว้ยกนัเอง ผูก้ระท าความผิดอาจท าการซ้ือขายโดย
ระบุราคาท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริงเม่ือเทียบกบัราคาของตลาด ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีเพื่อให้
ตนเองเสียภาษีน้อยลง เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่จะรับมือกบัราคาตลาดในแต่ละคร้ังเน่ืองจาก
เป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองอยา่งแทจ้ริงในตลาด ส่งผลให้บริษทัไดก้ าไรหรือประโยชน์จากการ
ไม่ตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีในจ านวนท่ีต ่า ยกตวัอย่างเช่น บริษทัแม่คือบริษทั ก จ าเป็นตอ้งซ้ือ
คาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง ดงันั้น จึงตั้งบริษทัลูกคือ บริษทั ข 
เพื่อลงทุนโครงการชดเชย (Offset project) ในประเทศแอฟริกาเพื่อสร้างหรือผลิตคาร์บอนเครดิต 
ซ่ึงในการจดัตั้งบริษทัในคร้ังแรกนั้นไม่ตอ้งเสียภาษี บริษทั ข จะขายคาร์บอนเครดิตให้กบับริษทั
การคา้คาร์บอนเครดิต ค ในราคาท่ีต ่ามาก ซ่ึงต่อมาบริษทั ค จะขายคาร์บอนเครดิตให้กบับริษทัแม่ 
คือบริษทั ก ในราคาท่ีสูงมาก ในกรณีน้ี บริษทั ข ท่ีตั้งข้ึนในแอฟริกาไดข้ายคาร์บอนเครดิตในราคา
เทียมหรือปลอม ส่งผลใหบ้ริษทั ข ไดผ้ลก าไรต ่า ดงันั้น บริษทั ข จะไม่ตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีต ่า
มากในทวีปแอฟริกา ในขณะเดียวกนั บริษทั ค ท่ีขายคาร์บอนเครดิตในราคาท่ีสูงก็ไม่ตอ้งเสียภาษี
เน่ืองจากประเทศในแอฟริกาเป็นประเทศปลอดภาษี ท าให้ไดรั้บผลก าไรไปเต็มท่ีเพราะไม่ตอ้งเสีย
ภาษี ทั้ งน้ี การท่ีประเทศในแถบแอฟริกาเป็นประเทศปลอดภาษี จึงดึงดูดนักลงทุนเข้าไปจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีไม่ไดด้ าเนินการธุรกิจอยา่งจริงจงั เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการหลีกเล่ียงการเสียภาษีและเพื่อผลก าไรสูงสุดของบริษทั ซ่ึงปัญหาดงักล่าว
กลายเป็นประเด็นปัญหาท่ีส าคญั จึงท าให ้OECD (2000) จดัท ารายช่ือประเทศท่ีปลอดภาษี (Heaven 
tax) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ส าคญัหลายประการ เช่น การไม่จดัเก็บภาษีหรือจดัเก็บภาษีในอตัราท่ี
ต ่า ขาดการแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และไม่มีการด าเนินธุรกิจอยา่ง
จริงจงัแต่เป็นเพียงการจดทะเบียนบริษทัเพื่อหลีกเล่ียงภาษี เป็นตน้ 
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8. การฟอกเงิน (Money laundering) การฟอกเงิน หมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อปกปิด
หรือปิดบงัขอ้มูลการไดรั้บเงินอยา่งผิดกฎหมายเพื่อให้ดูเหมือนวา่แหล่งท่ีมาของเงินนั้นไดม้าดว้ย
ความบริสุทธ์ิและถูกตอ้งตามกฎหมาย เงินท่ีไดม้าโดยผดิกฎหมายจะถูกน ามาฟอกโดยการอาศยันิติ
บุคคลเพื่อปิดบงัตวัตนเจา้ของเงินท่ีแทจ้ริง และจะมีการโอนไปทัว่โลกโดยใชต้วักลางและผูส่้งเงิน 
การกระท าแบบน้ีส่งผลให้มีการน าเงินท่ีผิดกฎหมายมาลงทุนในธุรกิจและระบบเศรษฐกิจท่ีถูก
กฎหมายนัน่เอง การฟอกเงินจะมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นแรก เงินท่ีได้
จากการก่ออาชญากรรม (โดยปกติจะเป็นรูปเงินสด) ถูกน าเขา้สู่ระบบการเงินโดยวิธีการบางอยา่ง 
ขั้นท่ีสอง เป็นการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีซบัซ้อนเพื่อลวงตาแหล่งท่ีมาของเงินผิดกฎหมาย และ
ขั้ นตอนสุดท้ายคือการใช้เ งินท่ีผิดกฎหมายเหล่าน้ี เพื่อลงทุนในการแสวงหาความมั่งคั่ง 
(INTERPOL, 2010) 

อาชญากรรมการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอนเครดิตอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่ม
อาชญากรน าเงินท่ีผิดกฎหมายไปซ้ือคาร์บอนเครดิตซ่ึงถือว่าเป็นการน าเงินท่ีได้จากการก่อ
อาชญากรรมเขา้มาสู่ระบบทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อปกปิดแหล่งท่ีมาของ
เงินท่ีท าให้เกิดความยากต่อการติดตาม เช่น การใช้เงินสดซ้ือคาร์บอนเครดิตผา่นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพยซ่ึ์งจะถูกน ากลบัมาขายอีกคร้ังโดยมีการซ้ือขายท่ีใชใ้นการท าธุรกรรม ก่อนท่ีรายไดจ้ะ
ถูกถอนและฝากไวใ้นสถาบนัการเงิน ในปัจจุบนั ประเทศส่วนใหญ่ทัว่โลกได้ใช้มาตรการด้าน
กฎหมายในการก ากับดูแลและการด าเนินงานต่อต้านการฟอกเงิน โดยมาตรการดงักล่าวมีการ
ก าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งรายงานพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือน่าสงสัยซ่ึงอาจมีความเก่ียวพนักบั
การฟอกเงินต่อหน่วยงานทางการเงินการคลงัของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงมาตรฐานสากลไดถู้กน ามา
บงัคบัใช้กบัสถาบนัการเงินทุกแห่งรวมทั้งบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ตลาดการเงิน การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียและดัชนีต่าง ๆ 
หลกัทรัพยท่ี์สามารถโอนเปล่ียนมือได ้รวมถึงการซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ยงัขาดความชดัเจนในการน ากฏระเบียบดงักล่าวมาใชก้บัผูค้า้คาร์บอนเครดิต 
เน่ืองจากการคา้คาร์บอนเครดิตไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้นกลุ่มของธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ ยิ่งไปกว่านั้น 
กฎหมายเก่ียวกบัการคา้คาร์บอนเครดิตของแต่ละประเทศก็ถูกก าหนดโดยตลาดการคา้คาร์บอน
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เครดิตของประเทศตนเอง ซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้และยงัไม่มีความชดัเจนมากนกั ในบางประเทศ
มีการใชห้ลกัเกณฑ์เพื่อลดความเส่ียงไม่ให้ผูค้า้คาร์บอนเครดิตไดรั้บความเสียหาย และยงัเป็นการ
ป้องกนัปัญหาการฟอกเงินดว้ย เช่น รัฐบาลประเทศออสเตรเลียไดป้รับปรุงกฎหมายป้องกนัการ
ฟอกเงินเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยก าหนดอย่างชัดเจนให้ผูค้ ้าและนายหน้าการค้า
คาร์บอนเครดิตยอมรับมาตรการป้องกนัการฟอกเงินและรายงานการท าธุรกรรมท่ีน่าสงสัยให้กบั
หน่วยงานของภาครัฐ ในขณะท่ีสหภาพยุโรปก าหนดให้มีการด าเนินการต่อตา้นการฟอกเงินใน
ลกัษณะเดียวกนักบับุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการดา้นการลงทุน เช่น การซ้ือขายตราสารทาง
การเงินเก่ียวกบัตวัแปรสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เหล่าน้ี แสดงให้เห็นว่า
ประเทศต่าง ๆ เร่ิมมองเห็นปัญหาของการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอนเครดิตเพิ่ม
มากข้ึนและพยายามหาแนวทางในการป้องกนัปัญหาดงักล่าวอยา่งเตม็ความสามารถ  

9. อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการแฮ็กคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยคาร์บอนเครดิต 
(Internet crimes and computer hacking to steal carbon credits) ภายใตก้ลไกของพิธีสารเกียวโต 
ก าหนดให้มีการจดทะเบียนในระดับชาติเพื่อท าการตรวจสอบเครดิตคาร์บอนทั้งหมด การค้า
คาร์บอนเครดิตท่ีเกิดข้ึนระหว่างบญัชีผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีจดทะเบียนไว ้ท าให้มีการโอนคาร์บอน
เครดิตระหว่างบญัชีได ้ ผูจ้ดทะเบียนแต่ละรายจะถูกเช่ือมโยงเขา้กบัระบบบนัทึกการท าธุรกรรม
ระหวา่งประเทศ (International transaction log) ซ่ึงจะตรวจสอบการท าธุรกรรมของแต่ละบญัชีท่ีจด
ทะเบียน อยา่งไรก็ตาม ระบบอินเทอร์เน็ตก็มีจุดอ่อนในการรักษาความปลอดภยั ท าให้กลุ่มอาชญา
กรสามารถเขา้มาแฮ็กขอ้มูลเพื่อขโมยคาร์บอนเครดิตได้ แมว้่าจะมีการระบุหมายเลขซีเรียลของ
คาร์บอนเครดิตท่ีไม่ซ ้ ากนัซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามคาร์บอนเครดิตท่ีถูกขโมยไป แต่จุดอ่อน
ท่ีท าให้เกิดอาชญากรรมในลกัษณะน้ีข้ึนคือ การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตในประเทศท่ีมีขอบเขต
อ านาจศาลแตกต่างกันและมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแตกต่างกัน ตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตของ
สหภาพยโุรปเองก็เส่ียงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เน่ืองจากระบบรักษาความปลอดภยัของการจด
ทะเบียนในบางประเทศซ่ึงท าหน้าท่ีในการจดัการบญัชีของบริษทัต่าง ๆ มีการก ากบัดูแลอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีไม่ดีนัก ไม่มีศูนยก์ลางของตลาด ไม่มีส านักหักบญัชีส่วนกลาง และไม่มีกฎหมายใดท่ี
ก าหนดสถานะทางกฎหมายของคาร์บอนเครดิตไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาการแฮ็ก
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ขอ้มูลเพื่อขโมยคาร์บอนเครดิต คณะกรรมาธิการยุโรปไดก้ าหนดมาตรฐานความปลอดภยัขั้นต ่า
ส าหรับทุกหน่วยงานระดบัชาติและจะท าให้เป็นระบบเดียวในตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตของ
สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้เคยตกเป็นเหยื่อของคาร์บอนเครดิตซ่ึงถูกโจรกรรม ตอ้งใช้เวลา
หลายปีในการฟ้องร้องเน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีมีการซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิต 

10. การฟิชช่ิง/การโจรกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล (Phishing/theft of personal information or 
identity theft) กลุ่มอาชญากรได้อาศยัตลาดการคา้คาร์บอนเครดิตเป็นช่องทางในการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบดว้ยการขโมยขอ้มูลส่วนบุคคลจากลูกคา้และนกัลงทุน เช่น ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น 
และรายละเอียดของธนาคาร ซ่ึงขอ้มูลน้ีสามารถน ามาใชเ้พื่อโอนเงินหรือคาร์บอนเครดิตได ้โดย
วธีิการหน่ึงท่ีกลุ่มอาชญากรนิยมใชคื้อ ฟิชชิง ซ่ึงกลุ่มอาชญากรจะสร้างเวบ็ไซตป์ลอมข้ึนซ่ึงมีความ
คล้ายคลึงกบัเว็บไซต์ของจริงมาก ท าให้ลูกค้าถูกหลอกให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงอาจท าให้
ขอ้มูลทางการเงินและรหัสผ่านของบรรดาลูกค้าเหล่านั้นถูกขโมยไปได้ ซ่ึงในปี ค.ศ. 2010 
เจา้หน้าท่ีของเยอรมนัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการโจรกรรมคาร์บอนเครดิตจ านวนมหาศาลดว้ย
การฟิชช่ิงบริษัท ต่าง ๆ ทั่วยุโรป ญ่ีปุ่น และนิวซีแลนด์ โดยผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อได้รับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หลอกลวงขอใหล้งทะเบียนในระบบทะเบียนคาร์บอนแห่งชาติใหม่เน่ืองจากมีปัญหา
ดา้นความปลอดภยั โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวลิงค์ไปยงัยงัเวบ็ไซต์หลอกลวง เม่ือเหยื่อ
หรือบริษทัป้อนขอ้มูลบญัชีของตน ท าให้ผูก้ระท าผิดได้รับรายละเอียดบญัชีของบริษทัหรือเหยื่อ 
และน าขอ้มูลเหล่านั้นไปท าการขโมยคาร์บอนเครดิต ดว้ยการโอนไปยงับญัชีอ่ืน ๆ และท าการขาย
ทนัที จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ก่อใหเ้กิดการขโมยคาร์บอนเครดิตจ านวน 250,000 หน่วย สร้าง
ความเสียหายเป็นมูลค่าถึง 3.2 ลา้นยโูร (Kirk, 2011) 

คดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งต้นส่งผลให้หน่วยงานการคา้คาร์บอนเครดิตของ
เยอรมนั (The German Emissions Trading Authority) ระงบัการคา้คาร์บอนเครดิตในตลาดและ
หลาย ๆ ประเทศก็ได้ด าเนินการตามเยอรมนัด้วย ท าให้มีการระงบัการคา้คาร์บอนเครดิตใน 9 
ประเทศตามมา ซ่ึงแมว้า่จะมีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัการโจรกรรมคาร์บอนเครดิตแต่ก็
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ไม่มีการบงัคบัใหทุ้กประเทศตอ้งปฏิบติัตาม ดงันั้น จึงก่อใหเ้กิดความหละหลวมในบางประเทศจน
กลายเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มอาชญากรไดง่้ายข้ึน 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การคา้คาร์บอนเครดิตถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีใหม่ ดงันั้น จึงมีความไม่ชดัเจนในกฏระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีแต่ละประเทศก็มีกฎหมายของตนเองซ่ึงมีความหลากหลายและแตกต่างกนั 
ส่งผลให้กลุ่มอาชญากรใช้จุดอ่อนและช่องว่างเหล่าน้ีในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซ่ึง
รูปแบบของการก่ออาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้คาร์บอนเครดิต จะมีความหลากหลายและยาก
ต่อการตรวจสอบการกระท าผดิ เช่น การหลอกลวงและควบคุมดา้นการวดัเพื่อใหไ้ดค้าร์บอนเครดิต
เพิ่มข้ึน การคา้คาร์บอนเครดิตท่ีไม่ไดมี้อยูจ่ริงหรือเป็นของบุคคลอ่ืน การอาศยัขอ้เรียกร้องเท็จหรือ
การท าให้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทางการเงินของการลงทุนในตลาด
คาร์บอน การอาศยัช่องวา่งหรือจุดอ่อนของกฏหมายในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน การฉ้อโกง
ภาษี การฉ้อโกงการลงทุน การควบคุมราคาการซ้ือขาย การฟอกเงิน และการก่ออาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตและการแฮ็กคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยคาร์บอนเครดิต เป็นตน้ อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลและมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจาก
เกิดความแพร่หลายในการคา้คาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนเครดิตทัว่โลก  

เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมีประสิทธิภาพและเป็นการหยุดย ั้งกลุ่มอาชญากร จึงควร
ด าเนินการในหลาย ๆ ดา้น ดา้นแรก คือ การเพิ่มความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวในกลุ่มของผู ้
บงัคบัใช้กฎหมาย โดยอาจมีการรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประชุมแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและภยัคุกคามท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพื่อร่วมกนัก าหนดกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างประเทศต่าง ๆ ดา้นท่ีสอง คือ การ
สร้างศกัยภาพและความสามารถของหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการตลาดคา้
คาร์บอนเครดิต ด้านท่ีสาม คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการ
ออกแบบแนวทางการค้าคาร์บอนเครดิตและร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้สอดรับกบัการคา้คาร์บอนเครดิต ดา้นท่ีส่ี คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการประสานงานและการ
ส่ือสารเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัเพิ่มมากข้ึน ดา้นท่ีห้า คือ การปรับปรุงระบบ
ความปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ตในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนหรือการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต
เพื่อเป็นการป้องกนัการแฮ็กคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นท่ีหก คือ การปรับปรุง
ความโปร่งใสในการท าธุรกรรมทางการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้กบัการแลกเปล่ียนหรือการซ้ือขายคาร์บอน
เครดิต และดา้นสุดทา้ยคือ การก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการก าหนดมาตรการดา้นกระบวนการ
วดั วิธีการวดั และวิธีการค านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะตอ้งด าเนินการอย่าง
โปร่งใสและและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ งมีการใช้ตวัช้ีวดัท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ซ่ึงการ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีเสนอแนะมาขา้งตน้น้ีอย่างจริงจงัจะช่วยป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตไดเ้ป็นอยา่ง 
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บทคดัย่อ 
บทความวชิาการช้ินน้ีมุ่งเนน้การศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อเหยื่ออาชญากรรม

ระหว่างประเทศไทย และประเทศท่ีพฒันาแล้ว ได้แก่ สวีเดนและนอร์เวย์ เพื่อช้ีให้เห็นถึงข้อ
แตกต่าง จุดเด่น จุดดอ้ยของการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อน าแนว
ทางการปฏิบัติ ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมของไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อเหยื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากลต่อไป ซ่ึงในเน้ือหาของบทความจะน าเสนอหลกัการพื้นฐานสากลดา้นการปฏิบติัต่อเหยื่อเพื่อ
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพิจารณาถึงมาตรฐานสากลท่ีควรจะเป็น หลงัจากนั้น จะท าการวิเคราะห์
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เปรียบเทียบการปฏิบติัต่อเหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทย สวีเดนและนอร์เวยใ์นประเด็นท่ี
ส าคญั ได้แก่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม หน่วยงานก ากบัดูแลและ
ระบบการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม แหล่งเงินสนบัสนุนเหยื่ออาชญากรรม รูปแบบการ
ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กระบวนการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เง่ือนไขการช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม ประเภทการช่วยเหลือและการชดเชยเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนการเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติัต่อเหยือ่ในส่วนทา้ยของบทความดว้ย 
 

ค าส าคญั:  การปฏิบติัต่อเหยื่อ  กระบวนการยติุธรรมทางอาญา  อาชญาวิทยา  การบริหารงานยติุธรรม 
 

Abstract 
This article focuses on a comparative study of the treatment of crime victims between 

Thailand and developed countries, namely Sweden and Norway, in order to point out the 
differences, strengths, and weaknesses in the judicial process of each country. Some appropriate 
and feasible guidelines can be applied for the development of the Thai justice system associated 
with the treatment of criminal victims to meet the international standards. The content of the 
article will present the universal basic principles for treating criminal victims. After that, it will 
analyze and compare the treatment of criminal victims between Thailand, Sweden, and Norway 
on important issues; laws related to helping victims of crime; agencies that responsible for care 
and treatment of victims of crime, and assistant system; crime victim fund; patterns for helping 
criminal victims; crime victim support process; conditions for helping victims of crime; types of 
victim assistance and compensation. Suggestions and recommendations to solve the problems on 
treatment of criminal victims are proposed in the latter part of this article. 

 

Keywords: treatment of criminal victim, criminal justice system, criminology, justice administration 
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ความน า 
 ปัจจุบนั ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไดท้วีความรุนแรงข้ึน โดยจากการรายงานของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2561) พบวา่ ในปี พ.ศ. 2550 มีสถิติขอ้มูลการรับแจง้ความคดีอาชญากรรม
กลุ่มท่ีเกิดข้ึนมาก 3 ประเภท ได้แก่ อาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับคดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย ์และคดียาเสพติดจ านวน 254,290 คดี โดยเป็นคดียาเสพติดมากท่ีสุดคือ 
141,820 คดี รองลงมาได้แก่ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์(73,022 คดี) และคดีชีวิต ร่างกายและเพศ 
(39,448) ตามล าดบั ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2560 มีคดีอาชญากรรมทั้ง 3 รวมกนัสูงถึง 354,288 คดี หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 39.32 โดยส่วนใหญ่จะเป็นคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเป็นหลกั (279,509 คดี) ซ่ึงคดี
ยาเสพติดมีอตัราเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 ถึงร้อยละ 97.09 ส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์และ
อาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีชีวิต ร่างกายและเพศมีจ านวนลดลง โดยอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คดีประทุษร้ายต่อทรัพยมี์จ านวนลดลงร้อยละ 22.65 ในขณะท่ีอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีชีวิต 
ร่างกายและเพศมีจ านวนลดลงร้อยละ 53.61 เม่ือเทียบสถิติในช่วงเวลาเดียวกนั 
 การเพิ่มข้ึนของคดีอาชญากรรมในภาพรวมของประเทศส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมของ
ไทยตอ้งประสบกบัปัญหาหลากหลายประการ ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทยจะใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหา ผูต้อ้งหา หรือจ าเลย ส่วน
สิทธิของผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมจะไม่ไดรั้บการกล่าวถึงมากนกั และในบางคร้ังอาจถูก
ละเลยหรือเพิกเฉยดว้ยซ ้ าไป กล่าวคือ ผูเ้สียหายในคดีอาญาซ่ึงเป็นผูถู้กกระท าหรือถูกละเมิดสิทธิ
และเป็นส่วนส าคญัของการเร่ิมตน้การด าเนินคดีอาญา ไม่ค่อยไดรั้บการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
เยยีวยาจากรัฐและองคก์รต่าง ๆ เท่าท่ีควร ทั้งท่ีบุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิท่ีควรจะไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายและตามหลกัสิทธิมนุษยชนโดยทัว่ไป ในขณะท่ีกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2544) กล่าวว่า 
ปัญหาในภาพรวมของกระบวนการยติุธรรมไทย เกิดจากการปฏิบติัโดยไม่ชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม ท่ีมีการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยปรากฏปัญหาใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การคุกคามสิทธิของผูถู้กกล่าวหา การละเลยไม่คุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหาย
และพยานเท่าท่ีควร รวมถึงการเลือกปฏิบติั เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัพบว่าปัญหาการละเลยไม่ให้
ความส าคัญในการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมก็ยงัปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจ าในปัจจุบัน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเหยื่ออาชญากรรมในขั้นตอนของกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนกรณีคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการข่มขืนท่ีผูเ้สียหายตอ้งเล่าเหตุการณ์ท่ีตนประสบให้กบั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจและอยัการไดรั้บฟัง โดยตามความเห็นของ กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์(2544) ถือวา่เป็น
การ “ข่มขืนซ ้ า” โดยกระบวนการยติุธรรม 
 แมว้า่ประเทศไทยจะมีแนวทางการปฏิบติัต่อเหยือ่โดยยดึถือแนวปฏิบติัตามปฏิญญาวา่ดว้ย
หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการอ านวยความยุติธรรมแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากอาชญากรรมและ
การใชอ้ านาจโดยไม่ถูกตอ้ง ค.ศ. 1985 หลกัการขั้นพื้นฐานวา่ดว้ยสิทธิการเยยีวยาและชดเชยเหยื่อท่ี
ถูกละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขั้น
รุนแรง ค.ศ. 2006 และประมวลกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (ธรรมนูญกรุงโรม) แต่ในทาง
ปฏิบติัแล้วยงัไม่มีการด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อเหยื่ออาชญากรรมท่ีชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากนกั ทั้งน้ี เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม อีกทั้งทศันคติต่อเหยื่ออาชญากรรมของเจา้หน้าท่ีรัฐยงัขาดมุมมองเก่ียวกบั
หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินงานของประเทศท่ีพฒันาแล้ว
ทั้งหลาย 
 บทความช้ินน้ีจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับการปฏิบติัต่อเหยื่อ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศไทย และประเทศท่ีพฒันาแลว้ ไดแ้ก่ สวเีดนและนอร์เวย ์เพื่อช้ีให้เห็น
ถึงขอ้แตกต่าง จุดเด่น จุดดอ้ยของการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อน า
แนวทางการปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางในการพฒันา
กระบวนการยุติธรรมของไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อเหยื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากลต่อไป ซ่ึงในเน้ือหาของบทความจะน าเสนอหลกัการพื้นฐานสากลดา้นการปฏิบติัต่อเหยื่อเพื่อ
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพิจารณาถึงมาตรฐานสากลท่ีควรจะเป็น หลงัจากนั้น จะท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการปฏิบติัต่อเหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทย สวีเดนและนอร์เวยใ์นประเด็นท่ี
ส าคญั ได้แก่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม หน่วยงานก ากบัดูแลและ
ระบบการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม แหล่งเงินสนบัสนุนเหยื่ออาชญากรรม รูปแบบการ
ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กระบวนการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เง่ือนไขการช่วยเหลือเหยื่อ
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อาชญากรรม ประเภทการช่วยเหลือและการชดเชยเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนการเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติัต่อเหยื่อให้เขา้รูปเขา้รอยมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดย
อาศยัขอ้มูลพื้นฐานจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเป็นส าคญั 
หลกัการพืน้ฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อเหยือ่ 
 หลกัการพื้นฐานดา้นการปฏิบติัต่อเหยือ่อาชญากรรมจะมีความเก่ียวขอ้งกบั ปฏิญญาวา่ดว้ย
หลกัความยุติธรรมขั้นพื้นฐานส าหรับผูเ้สียหายในคดีอาญาและการใชอ้  านาจโดยมิชอบ ค.ศ. 1985 
หลกัการขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิการเยียวยาและชดเชยเหยื่อท่ีถูกละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขั้นรุนแรง ค.ศ. 2006 และประมวล
กฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ(ธรรมนูญกรุงโรม) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมข้ันพื้นฐานส าหรับผู้ เสียหายในคดีอาญาและการใช้อ านาจโดยมิ
ชอบ ค.ศ. 1985  

ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานส าหรับผูเ้สียหายในคดีอาญาและการใช้
อ านาจโดยมิชอบ ค.ศ. 1985 เป็นปฏิญญาสากลท่ีเนน้และให้ความส าคญัใน 4 ประเด็นหลกัไดแ้ก่ 
การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม (access of victims to justice 
and fair treatment) การไดรั้บการชดเชยความเสียหายโดยผูก้ระท าผิด (restitution) การไดรั้บการ
ชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (compensation)  และการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรม 
(assistance) 

ประเด็นแรก การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม (access 
of victims to justice and fair treatment) ซ่ึงตามหลกัการน้ีจะกล่าวถึงส่ิงท่ีผูเ้สียหายหรือเหยื่อ
อาชญากรรมควรได้รับการปกป้องและได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงาน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ผูเ้สียหายควรไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความรู้สึกเมตตา (Compassion) 
และเคารพถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(dignity) มีสิทธิในการเขา้ถึงกลไกของกระบวนการยุติธรรม
และไดรั้บการเยียวยาความเสียหาย (harm) ท่ีไดรั้บ เพื่อเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดท่ีผูเ้สียหาย
ได้รับจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (2) ตอ้งมีกลไกตุลาการและกลไกการบริหาร ในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้เหยื่อสามารถไดรั้บการเยียวยาเสียหาย (redress) ผา่นการด าเนินการ
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ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการดว้ยความรวดเร็ว (expeditious) เป็นธรรม (fair) เสียค่าใชจ่้ายท่ี
ไม่แพง (inexpensive) และสามารถเขา้ถึงได ้(accessible) อีกทั้งเหยือ่ควรไดก้ารแจง้ (informed) ให้
ไดรั้บทราบถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาผา่นกลไกเหล่านั้น (3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอ้ง
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้สียหายและควรอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้สียหาย และ (4) ควรมี
กลไกในการระงบัขอ้พิพาทอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงการไกล่เกล่ียอนุญาโตตุลาการและความ
ยติุธรรมตามจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน โดยควรใชก้ลไกเหล่าน้ีอยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การสนบัสนุนการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัทแ์ละเป็นการเยยีวยาแก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา  

ประเด็นท่ีสอง การไดรั้บการชดเชยความเสียหายโดยผูก้ระท าผิด ( restitution) การชดใช้
ความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายในคดีอาญาโดยผูก้ระท าผิดถือเป็นหนทางท่ีผูเ้สียหายจะไดรั้บการ
เยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าผดิ และเป็นแนวทางท่ีสร้างสรรคข์องสังคมในการควบคุม
ผูก้ระท าผิดให้ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ในขณะเดียวกนั ก็เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูก้ระท าผดิและผูเ้สียหายไดรั้บการฟ้ืนฟู ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ การชดใชค้วามเสียหายโดยผูก้ระท า
ผิดกลายเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายอาญาในการอ านวยความยุติธรรม และถือเป็นเคร่ืองมือในการ
สานความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิดให้กลบัคืนมาเช่นเดิม นอกจากนั้น ยงัเป็น
วิธีการท่ีท าให้ผูก้ระท าผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองท่ีได้กระท าต่อผูเ้สียหายใน
คดีอาญา ตลอดจนเป็นการรับผดิชอบต่อสังคมอีกทางหน่ึงดว้ย ดว้ยเหตุน้ี หลาย ๆ ประเทศจึงน าเอา
หลกัการดงักล่าวไปประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั รวมถึงน าไปใชใ้นขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ด าเนินคดีอาญา เช่น การพกัการลงโทษ การรอการลงโทษ และการระงบัขอ้พิพาทในทางอาญา
อยา่งไม่เป็นทางการ เป็นตน้ 

ประเด็นท่ีสาม การไดรั้บการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (compensation) รัฐในฐานะท่ีตอ้ง
ดูแลพลเมืองของประเทศจึงจ าเป็นตอ้งชดเชยความเสียหายให้กบัเหยื่ออาชญากรรม เน่ืองจากรัฐไม่
สามารถปกป้องพลเมืองให้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงเม่ือผูเ้สียหายไม่ได้รับการ
ชดเชยเยียวยาจากผูก้ระท าความผิดหรือโดยวิธีการอ่ืนใด รัฐจ าเป็นต้องจดัให้มีการชดเชยทาง
การเงินแก่ผูเ้สียหาย (สุภกิจ เจริญเวช, 2553) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ในคดีอาญาจะมีการชดเชยความ
เสียหายเป็นตวัเงิน ซ่ึงถือว่าเป็นมาตรการท่ีมีความส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ในกระบวนการช่วยเหลือ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

199 
 
 
 

เหยือ่อาชญากรรมท่ีตกเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา ซ่ึงตามหลกัการเยยีวยาและการชดใชค้วามเสียหาย
มีเป้าหมายหลกั 2 ประการ คือ การระลึกถึงเหยือ่ท่ีไดรั้บความเสียหายในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ
อยา่งเท่าเทียมกนั และเพื่อใหเ้หยือ่ในคดีอาญาสามารถเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมได ้(Greiff, 2012) 
ฉะนั้น กระบวนการเยยีวยาจะตอ้งมีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบโดยจะตอ้งให้ความส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลท่ีตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมเป็นส าคญั (นิฤมน รัตนะรัต, 2558) ซ่ึงลกัษณะเด่นของการชดเชยความเสียหาย
โดยรัฐคือ จะมีการชดเชยความเสียหายแก่ผูต้กเป็นเหยื่อโดยไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งมีการจบักุมตวั
ผูก้ระท าความผดิไดห้รือตอ้งมีการลงโทษผูก้ระท าความผดิเพื่อชดใชค้วามเสียหาย 

ประเด็นท่ีส่ี  การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรม (assistance) การให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้สียหายหรือเหยือ่อาชญากรรมถือเป็นการช่วยเหลือทางดา้นจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก
ของผูเ้สียหาย การเปิดโอกาสให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การไดรั้บ
การชดเชยความเสียหาย และการช่วยเหลือปัญหาอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการตกเป็นผูเ้สียหายใน
คดีอาญา ซ่ึงการช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมตามหลกัการน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ (1) เหยื่อตอ้ง
ไดรั้บส่ิงของท่ีจ าเป็น ไดรั้บการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือทางดา้น สุขภาพจิต และทางสังคมจาก
อาสาสมคัร ชุมชน และวิธีการของท้องถ่ิน (2) เหยื่อต้องได้รับการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการ
สาธารณสุข บริการทางสังคมและการบริการอ่ืนซ่ึงจดัไวใ้ห้ (3) ต ารวจ บุคลากรดา้นกระบวนการ
ยุติธรรม บุคลากรดา้นการสาธารณสุข บุคลากรดา้นบริการสังคม และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเหยื่อและตอ้งไดรั้บการแนะน าเพื่อให้แน่ใจวา่
เหยื่อจะไดรั้บการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว และ (4) ในการจดัให้บริการและช่วยเหลือแก่
เหยื่อ ควรมุ่งให้ความสนใจต่อบุคคลท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพราะเหตุว่าไดรั้บความ
ทุกขท์รมานจากลกัษณะของความเสียหาย หรือเพราะเหตุจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลักการข้ันพื้นฐานว่าด้วยสิทธิการเยียวยาและชดเชยเหยื่อที่ถูกละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศข้ันรุนแรง ค.ศ. 2006 
หลักการขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิการเยียวยาและชดเชยเหยื่อท่ีถูกละเมิดกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขั้นรุนแรง ค.ศ. 2006 มีการ
ก าหนดพันธกรณีของรัฐหรือประเทศต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ การด าเนินการสืบสวนการละเมิดท่ีเกิดข้ึนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการรับรองการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของเหยื่อและการให้การชดเชยอยา่ง
เป็นธรรม นอกเหนือจากพนัธกรณีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ หลกัการพื้นฐานฯ ยงัมีการก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบติัต่อเหยื่ออาชญากรรมให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดย
ค านึงถึงการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความปลอดภยัในชีวิต จิตใจ ร่างกาย ทรัพยสิ์น และ
ความเป็นส่วนบุคคล ยิ่งไปกวา่นั้น หลกัการพื้นฐานฯ ยงัไดก้ าหนดบทบาทของรัฐในการท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบการชดเชยค่าเสียหายให้กบัเหยื่ออาชญากรรมเพื่อรองรับปัญหาท่ีผูก้ระท าความผิดไม่
สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับเหยื่อได้ทั้ งหมด และยงัได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณ
ค่าชดเชยแก่ผูเ้สียหายหรือเหยื่อท่ีครอบคลุมถึงความเสียหายทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และค่าเสีย
โอกาสในดา้นต่าง ๆ เช่น ค่าเสียโอกาสในการท ามาหาได ้ค่าเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ค่าเสีย
โอกาสในการสูญเสียรายได ้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินคดี และค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ (คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559) 
ประมวลกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (ธรรมนูญกรุงโรม) 

ประมวลกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (ธรรมนูญกรุงโรม) มีการวางหลักการการให้
ความคุม้ครองสิทธิของเหยื่อท่ีมีความเป็นมาตรฐานสูงโดยแบ่งเป็น (1) ด้านการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมของเหยื่อ (victim’s participation) อาทิ การคดัคา้นอ านาจการพิจารณาของ
ศาล ให้โอกาสเหยื่อในการให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการคุ้มกัน การรับทราบขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม (2) ดา้นการคุม้ครองพยาน (witness protection) อาทิ การให้ความคุม้ครอง
ความปลอดภยัดา้นร่างกาย จิตใจ ทรัพยสิ์น ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงสถานะของเหยื่อ
เป็นส าคญั และ (3) ดา้นการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ (financial assistance) โดยตามประมวลกฎหมาย
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อาญาระหว่างประเทศมีการก าหนดการคุม้ครองดูแลเหยื่ออาชญากรรมไวใ้น มาตรา 75 ท่ีมีการ
ก าหนดมาตรการส าหรับการชดเชยเหยือ่ ไดแ้ก่ ค่าชดเชยจากผูก้ระท าผิด (restitution) ค่าชดเชยจาก
รัฐ (compensation) และการบ าบดัฟ้ืนฟู (rehabilitation) ส่วนในมาตรา 79 มีการก าหนดให้มีการ
จัดตั้ งกองทุนเยียวยาสาหรับผูเ้สียหายและครอบครัวผูเ้สียหายโดยมีรายได้มาจากการชดใช้
ค่าเสียหายโดยผูก้ระท าผิดหรือจากทรัพย์สินท่ียึดมาจากผูก้ระท าผิด (คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559)  

แมว้่าประเทศไทยจะลงนามธรรมนูญกรุงโรมเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 แต่ยงัไม่ไดใ้ห้
สัตยาบรรณ ดังนั้ น จึงถือว่ายงัไม่ได้เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรม ด้วยเหตุน้ีไทยจึงไม่ได้มี
พนัธกรณีท่ีจะตอ้งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ หรือ
ธรรมนูญกรุงโรม ซ่ึงเหตุผลประการหน่ึงท่ีไทยยงัไม่ให้สัตยาบรรณเน่ืองจากมีประเด็นท่ีมีความ
อ่อนไหวอนัเก่ียวเน่ืองกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์(วรางคณา อุ๊ยนอก, 2555) โดยหากไทยตอ้งการ
เป็นภาคี จ  าเป็นตอ้งมีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2560 ประมวลกฎหมายอาญาท่ีจะตอ้งมีการก าหนดฐานความผิดให้ครอบคลุมความผิดท่ีเป็น
อาชญากรรม 4 ประเภทท่ีระบุในธรรมนูญกรุงโรม รวมทั้งจะต้องก าหนดบทลงโทษอีกด้วย 
นอกจากนั้น จะตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัส่งผูร่้ายขา้มแดน พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการปฏิบติั
เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการตามค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 และ
พระราชบญัญติัความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ธรรมนูญกรุงโรม 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม  
ประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ประกอบด้วย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน 
และค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
พระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 พระราชบญัญติักองทุน
ยติุธรรม พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ. 2545 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ไดก้ าหนด
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรมไวใ้นมาตราท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

มาตรา ๒๕ มีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการท่ีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ยอ่มมีสิทธิในการไดรั้บการเยียวยาหรือไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐ ดงัขอ้ความท่ีระบุไวว้่า “บุคคล
ซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได”้ รวมถึง “บุคคลซ่ึงไดรั้บความ
เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ยอ่มมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 

มาตรา ๕๓ ระบุว่า “รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติัตามและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด” 
ดังนั้น เม่ือมีการบัญญติัในกฎหมายว่ารัฐมีหน้าท่ีในการเยียวยาหรือให้การช่วยเหลือแก่เหยื่อ
อาชญากรรมหรือผูท่ี้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รัฐจะต้องท าการบังคับใช้กฎหมายนั้นอย่าง
เคร่งครัด และจะตอ้งด าเนินการใหก้ารช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

มาตรา ๖๘ ระบุว่า “รัฐพึงจดัระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดา้นให้มี
ประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั และให้ประชาชนเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร” รวมถึง “รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรือผูด้อ้ยโอกาสในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจดัหา
ทนายความให้” ในมาตราน้ีสะท้อนให้เห็นว่า ภาครัฐมีหน้าท่ีในการท าให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยติุธรรมไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการเขา้ถึงกระบวนการ
ยติุธรรมหมายความรวมถึง การเขา้ถึงการไดรั้บการช่วยเหลือ ชดใช ้หรือเยียวยาจากภาครัฐ ท่ีเหยื่อ
หรือผูท่ี้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจะตอ้งไดรั้บตามกฎหมาย ฉะนั้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกระบวนการ
ยติุธรรมตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสิทธิต่าง ๆ ท่ีเหยือ่ควรไดรั้บ รวมถึงตอ้งอ านวยความสะดวกแก่เหยื่อ
ใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐให้นอ้ยท่ีสุด 
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มาตรา ๒๕๘ กล่าวถึงแนวทางการด าเนินการปฏิรูปประเทศในดา้นต่าง ๆ ให้เกิดผลส าเร็จ 
โดยแนวทางดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศดว้ย โดยการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมสอดคลอ้งกบัขอ้ความ
ตอนหน่ึงท่ีระบุวา่ “ใหมี้การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ี
ชดัเจนเพื่อให้ประชาชนไดรั้บความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผูข้าด
แคลนทุนทรัพยใ์ห้เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมได ้รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบงัคบั
การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม” ซ่ึงนยัใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็จะมีลกัษณะคลา้ยกนักบัท่ีระบุไวใ้นมาตรา 68 
ท่ีกล่าวแลว้ในตอนตน้ 
พระราชบัญญติัค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544เป็นกฏหมายท่ีตราข้ึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
โดยมีหลกัการส าคญัคือ การใหค้วามช่วยเหลือของรัฐแก่บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท า
ผิดทางอาญาของผูอ่ื้นโดยท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดนั้นและไม่มีโอกาสไดรั้บ
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน นอกจากนั้น ยงัรวมถึงการจ่ายค่าทดแทนแก่บุคคลซ่ึงตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขงัในการพิจารณาคดี และมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีวา่จ าเลยมิไดเ้ป็น
ผูก้ระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด โดยการจ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
หรือค่าใชจ่้ายแบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) ค่าตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญาและค่าทดแทน และ (2) 
ค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม, 2556) 

ส าหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาประกอบด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหายความผิด ท่ีกระท าต่อผูเ้สียหายซ่ึงท าให้ผูเ้สียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้
ตามมาตรา 17 ได้แก่ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 9 ความผิด
เก่ียวกบัเพศ มาตรา 276 ถึงมาตรา 287 ลกัษณะ 10 ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย หมวด 1 
ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288 ถึง มาตรา 294 หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 ถึงมาตรา 300 
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หมวด 3 ความผิดฐานท าให้แทง้ลูก มาตรา 301 ถึงมาตรา 305 หมวด 4ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คน
ป่วย คนเจ็บ หรือคนชรา มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 ความผิดเก่ียวกบัการกระท าโดยประมาทตาม
มาตรา 291 และมาตรา 300 รวมถึงกรณีการกระท าโดยประมาทซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงผูเ้สียหายมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยและเยียวยาจากพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหายเป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน และค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
ประกอบกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและอตัราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหายฯลฯ พ.ศ. 
2546 ขอ้ 3 เป็นตน้ 
พระราชบัญญติัคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ก าหนดสิทธิต่าง ๆ สาหรับพยานซ่ึง
ครอบคลุมพยานท่ีมีสถานะเป็นเหยื่อ ไดแ้ก่ (1) สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองความปลอดภยัเม่ือถูก
คุกคามในฐานพยานในคดีอาญารวมถึงผูใ้กล้ชิดของพยานในคดีอาญา (2) สิทธิท่ีจะได้รับการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม (3) สิทธิท่ีจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงาน
สอบสวนหรือเบิกความต่อศาล (4) สิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
ช่ือเสียง ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการเป็นพยานในคดีอาญาและ   (5) สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินค่าใช้จ่าย
ในการคุม้ครองพยานในคดีอาญา (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2546) ซ่ึงมีการก าหนด
รายละเอียดไวใ้นมาตรา 15 ท่ีวา่ “ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ช่ือเสียง 
ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดของพยานหรือสามีภริยา ผูบุ้พการีผูสื้บสันดานหรือบุคคลอ่ืน
ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพยาน เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนาเน่ืองจากการท่ีพยานจะมา
หรือไดม้าเป็นพยาน บุคคลนั้นมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและสมควร” โดย “ค่าตอบแทน
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั” 

อน่ึง ตามระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู ้
บุพการีผูสื้บสันดานของพยานหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดพยานในคดีอาญา พ .ศ . 2547 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ได้ก าหนดประเภทของการจ่ายค่าตอบแทนขา้งต้น ประกอบด้วย 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

205 
 
 
 

ค่าตอบแทนการเดินทางมาเป็นพยาน ค่าตอบแทนเพื่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเป็น
พยาน โดยการก าหนดค่าตอบแทนจะค านึงถึงความร้ายแรงของการกระท าผิดและสภาพความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยมีกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนท่ีตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม 
พระราชบัญญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา พ.ศ. 2477 

ตามพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มีการ
ก าหนดค านิยามของ “ผูเ้สียหาย” ไวใ้นมาตรา 2(4) วา่หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก
การกระท าผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลท่ีมีอ านาจจดัการแทนได้ ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 4 
มาตรา 5 และมาตรา 6 โดยพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดประเภทของผูเ้สียหายออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ (1) บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายทางตรง คือ ไดรั้บความเสียหายการการท่ีบุคคลอ่ืน
กระท าเป็นเหตุให้ไดรั้บความเสียหายทางอาญาอนัเป็นความผิดต่อแผน่ดิน และ (2) บุคคลท่ีไดรั้บ
ความเสียหายทางออ้ม คือ สามีโดยชอบของผูเ้สียหายท่ีเป็นหญิง ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล ผู ้
บุพการี ผูสื้บสันดาน สามีภรรยาหรือผูแ้ทนของนิติบุคคล หรือผูแ้ทนเฉพาะคดีท่ีศาลตั้งมีอ านาจ
จดัการแทนผูเ้สียหายซ่ึงเป็นผูเ้ยาวห์รือผูว้ิกลจริต ทั้งน้ี จะพิจารณาจากความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด
เป็นหลกั (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) จากการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกบัพระราชบญัญติัฉบบัน้ีท า
ให้เกิดความชดัเจนวา่เหยื่อหรือผูเ้สียหาจากคดีอาญาท่ีจะไดรั้บการเยียวยา ชดเชยหรือช่วยเหลือมี
ลกัษณะอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในทางปฏิบติัมีความ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึนโดยไม่ตอ้งตีความใหยุ้ง่ยาก 
พระราชบัญญติักองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558 

พระราชบญัญติักองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ไดก้  าหนดให้มีการจดัตั้งกองทุนยุติธรรมตาม
มาตรา 5 ท่ีระบุว่า “ให้จดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรมเรียกว่า 
“กองทุนยติุธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใชจ่้ายเก่ียวกบั
การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย การถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” (ส านกังานกองทุนยติุธรรม ส านกังาน
ปลดักระทรวงยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม, 2558) โดยท่ีมาของแหล่งเงินทุนมาจากเงินอุดหนุนหรือ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

206 
 
 
 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับตามคาพิพากษาในคดีแพ่งและคดีอาญาผูบ้ริจาค 
เป็นต้น นอกจากน้ี พระราชบญัญติัดังกล่าวได้ก าหนดให้จดัตั้ งส านักงานกองทุนยุติธรรมเพื่อ
ด าเนินงานธุรการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ การรับค าขอเพื่อขอรับความช่วยเหลือ 
การพัฒนาระบบ รูปแบบของการให้บริการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน และ
ก าหนดใหมี้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางด าเนินงานของกองทุน ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุน ตลอดจนออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

การขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนดงักล่าวขา้งตน้มีการก าหนดไวใ้นมาตรา 26 “บุคคล
อาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชัว่คราว การถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุน
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดท่ีปรากฏในระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยติุธรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการช่วยเหลือประชาชนใน
การด าเนินคดี พ.ศ. 2559 มีการระบุถึงบุคคล “ผูข้อรับความช่วยเหลือ” ไวว้า่หมายถึง “ผูข้อรับความ
ช่วยเหลือในการด าเนินคดีในราชอาณาจกัร ทั้งการยื่นค าร้อง ฟ้องคดี ด าเนินคดี ต่อสู้คดี บงัคบัคดี 
และการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง” พบวา่ ไม่มีการระบุเก่ียวกบัการช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญา
แต่อยา่งใด 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2545) ขอ้ 1 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพเก่ียวกบัการช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมไว ้ดงัน้ีคือ   (1) การด าเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
(2) การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อท าประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา (3) การเสนอแนะปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัตลอดจนมาตรการในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยใน
คดีอาญา และ (4) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและ
จ าเลยในคดีอาญา นอกจากน้ี กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติั
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ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ในการรับค า
ขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายและให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอทราบขอ้เท็จจริงหรือความเห็นเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค่า
ทดแทนหรือค่าใช้จ่าย รวมถึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค่า
ทดแทนหรือค่าใชจ่้าย 
ประเทศสวเีดน 

สวีเดนมีกฎหมายส าคญัท่ีให้การรองรับหรือเก่ียวข้องกับการพฒันาระบบการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรม ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสวสัดิการสังคม ฉบบัปรับปรุง ค.ศ. 2001 
(Social Services Act 2001) และกฎหมายเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim in Focus) ทั้งน้ี สวีเดน
ไดอ้อกพระราชบญัญติัสวสัดิการสังคมคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1982 ภายหลงัจากท่ีมีความพยายามใน
การรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการสังคมซ่ึงแต่ละเทศบาลต่างก็มีกฎหมายเป็นของตนเอง 
ทั้งน้ี เพื่อรวมกฎหมายด้านสวสัดิการสังคมให้เป็นฉบบัเดียวท่ีบงัคบัใช้ทั้ งประเทศ (Gallo & 
Hallander, 2009) โดยตามพระราชบญัญติัดงักล่าว เทศบาลต่าง ๆ มีหนา้ท่ีในการด าเนินการดา้น
สวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รับผิดชอบ โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Åström, 1988) ต่อมาไดมี้การ
ปรับปรุงและแก้ไขพระราชบญัญติัดังกล่าวให้มีความทนัสมยัมากข้ึนในปี ค.ศ. 2001 ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัสวสัดิการสังคม ฉบบัปรับปรุง ค.ศ. 2001 มีการก าหนดไวใ้นหมวดท่ี 5 มาตรา 11 
วา่ คณะกรรมการสวสัดิการสังคมควรมีบทบาทในการช่วยเหลือและสนบัสนุนบุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม โดยเฉพาะเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกับสตรี ทั้ งน้ี เพื่อให้
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ข (Ministry of Health and Social 
Welfare, 2005) โดย Lindgren (2004) แสดงความเห็นวา่ การปฏิรูปพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว
เป็นการริเร่ิมคร้ังแรกในประเทศสวเีดนในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียยงัไม่ได้
ด าเนินการแต่อย่างใด ซ่ึงขอ้ก าหนดตามหมวดท่ี 5 มาตรา 11 ถือเป็นเร่ืองส าคญัในการยกระดบั
ความคาดหวงัวา่การใหบ้ริการสวสัดิการทางสังคมจะเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินการ
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ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ต่อมาเม่ือ ปี ค.ศ. 2006 ไดมี้การแกไ้ขหมวดท่ี 5 มาตรา 11 โดยเพิ่ม
รายละเอียดเก่ียวกบัการให้การช่วยเหลือแก่เด็กซ่ึงเป็นพยานในคดีอาชญากรรม ความรุนแรงใน
ครอบครัวและการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวดว้ย (Gallo 
& Hallander, 2009) 

ส าหรับกฎหมายเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim in Focus) ถือว่าเป็นกฎหมายท่ีมี
นวตักรรมการช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรมไม่วา่จะเป็นการรับรองการเขา้ถึงขอ้มูลส าหรับผูเ้สียหาย 
(increased information to crime victims) การจดัให้มีบุคคลท่ีคอยดูแลให้ความช่วยเหลือแก่
ผูเ้สียหาย (assigned support person) การจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim 
Fund) และกระบวนการท่ีสะดวกต่อการขอรับค่าชดเชย (simplified procedures) โดยกฎหมายฉบบั
ดังกล่าวมีบทบาทส าคัญต่อการก่อตั้ งหน่วยงานชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim 
Compensation and Support Authority) และแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงานดงักล่าว ซ่ึง
บทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยงานชดเชยเหยือ่อาชญากรรมจะกล่าวถึงในประเด็นถดัไป 
ประเทศนอร์เวย์ 

นอร์เวย์มีกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัชดเชยเหยื่ออาชญากรรมรุนแรง ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2001 (Compensation for Victims 
of Violent Crime Act) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้รัฐช่วยเหลือผูเ้สียหายท่ีถูกละเมิดในทางอาญา 
ตลอดจนระบุหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการใหค้วามช่วยเหลือภายใตก้ารดูแลของกระทรวงยุติธรรม ดงันั้น 
จึงท าใหเ้กิดโครงการชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim Compensation Program) ข้ึนมา ทั้งน้ี 
มีหน่วยงานชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรม (the Norwegian Criminal Injuries Compensation 
Authority) ท าหนา้ท่ีหลกัในการด าเนินการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ตั้งแต่การพิจารณาค าร้อง
ของผูเ้สียหายและพิจารณาค าขอเพื่อยื่นอุทธรณ์ในกรณีท่ีผูเ้สียหายไม่พอใจผลการพิจารณา
คณะกรรมการชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Compensation Board for Victims of Violent Crime) 
นอกจากนั้น ยงัมีหน่วยงานดา้นพลเรือน (Norwegian Civil Affairs Authority) ท าหนา้ท่ีเลขานุการ
ให้กับคณะกรรมการฯ ตลอดจนรับฟอร์ม เตรียมค าร้องและด าเนินการเก่ียวข้องกับค าร้อง 
พระราชบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บการแกไ้ขจ านวนหลายคร้ังในปี ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2009 และ 
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ค.ศ. 2011 ตามล าดบั ดงันั้น การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจึงข้ึนอยู่
กบัว่าคดีท่ีเกิดข้ึนกับเหยื่อนั้นเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด (The Criminal Injuries Compensation 
Authority, 2012) 

เม่ือพิจารณาบทบญัญติักฎหมายอาญาและกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของประเทศไทย 
จะเห็นว่าให้ความส าคญักบัผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมากกว่าการให้ความส าคญักบัเหยื่ออาชญากรรม 
นอกจากนั้น ยงัมุ่งคุม้ครองผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นหลกั ดว้ยการให้การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยมากข้ึนในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เร่ิมตั้งแต่ชั้นจบักุม ชั้นสอบสวน 
และชั้นพิจารณาพิพากษาคดี ในขณะท่ีประเทศสวีเดนและนอร์เวยจ์ะให้ความส าคญักบัความพึง
พอใจและความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ซ่ึงส่ิงท่ีควรจะเป็นนั้นควรมีการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายให้เท่าเทียมหรือมากกว่า
สิทธิของผูต้้องหาหรือจ าเลย ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให้การคุ้มครองสิทธิของ
ผูเ้สียหายอยูบ่า้ง เช่น สิทธิในการเรียกร้องทรัพยสิ์นหรือความเสียหาท่ีสูญเสียเน่ืองจากการตกเป็น
เหยื่อของการกระท าความผิด รวมถึงสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเส่ือมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียง หรือได้รับความเสียหาย
ในทางทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ดงันั้น ในการพฒันาระบบการ
ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยอาจต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งให้มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและตอ้งสร้างกลไกรองรับการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเหยือ่อาชญากรรม 
หน่วยงานก ากบัดูแลและระบบการให้ความช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม  
ประเทศไทย 

ส าหรับประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคือ 
ส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา ซ่ึงข้ึนตรงกบักรมคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพ ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ พ.ศ. 2545 โดยหน่วยงานน้ีมีภารกิจหลกัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบใน
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การใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีตกเป็นผูเ้สียหายหรือเหยือ่อาชญากรรม รวมถึงบุคคลท่ีตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญาตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ใน 2 กรณีไดแ้ก่ (1) กรณีท่ีผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย
หรือจิตใจ เน่ืองจากการกระท าความผิดอาญาของผูอ่ื้น โดยท่ีตนเองไม่ได้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดินั้น เช่น การถูกยงิ ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกลูกหลง หรือถูกข่มขืน และ (2) กรณีท่ีจ าเลยซ่ึง
ถูกพนกังานอยัการฟ้องเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขงัระหว่างการพิจารณาคดี ต่อมาปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า จ  าเลยไม่ได้กระท าความผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการด าเนินคดีหรือมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กฟ้องจ าเลย (กระทรวงยติุธรรม, 2558)  
ประเทศสวเีดน 

หน่วยงานชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim Compensation and Support Authority -
Brottsoffermyndigheten) เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ระทรวงยุติธรรมภายใตก้ารดูแลของอธิบดี 
(Director-General) ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อช่วยดูแล บรรเทา
ทุกข์และความเสียหายของเหยื่ออาชญากรรม หน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ดังน้ีคือ (1) การชดเชยค่าเสียหายจากการก่ออาชญากรรม (criminal injuries 
compensation) ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยหรือผูเ้สียหายไม่มีประกนัรองรับ 
รวมถึงในกรณีท่ีไม่สามารถหาตวัผูก้ระท าผิดมาด าเนินคดีได ้โดยการช่วยเหลือในกรณีน้ีจะเนน้ไป
ท่ีเหยือ่ซ่ึงไดรั้บบาดเจบ็จากการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นหลกั  
(2) การบริหารจดัการกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim Fund) โดยกองทุน
ดงักล่าวให้การสนบัสนุนองคก์รไม่หวงัผลตอบแทน (NGOs) และหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ
เหยื่อและเพื่อการวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหยื่ออาชญากรรม เงินสนบัสนุนเขา้กองทุนส่วนใหญ่
มาจากค่าปรับ (ประมาณ 55 ยโูรต่อคน) จากผูก้ระท าผดิท่ีตอ้งโทษจ าคุก โดยกองทุนดงักล่าวให้เงิน
สนบัสนุนภาครัฐและท่ีไม่ใช่ภาครัฐประมาณ 3,265,000 ยโูรต่อปี (3) การเป็นศูนยศ์กัยภาพ (Centre 
of Competence) ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการรวบรวม เผยแพร่ขอ้มูลการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติั 
ดูแลเหยือ่ใหก้บัภาครัฐ องคก์รอิสระและเหยื่ออาชญากรรม นอกจากนั้น ยงัท าหนา้ท่ีในการบริหาร
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จดัการโครงการพฒันางานของเหยื่ออาชญากรรมในประเทศสวีเดนอีกดว้ย (The Crime Victim 
Compensation and Support Authority, 2006) 
ประเทศนอร์เวย์ 

ส าหรับในประเทศนอร์เวยจ์ะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมคือ หน่วยงานชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรม (The Norwegian Criminal Injuries 
Compensation Authority) และหน่วยงานดา้นพลเรือน (Norwegian Civil Affairs Authority) โดย
หน่วยงานชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรมเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัชดเชย
เหยื่ออาชญากรรมรุนแรง ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2001 โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยผู ้
พิพากษาสามญัของศาลสูง ทนายความ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตเวช  ส่วนหน่วยงานดา้นพลเรือนท่ี
เรียกว่า The Norwegian Civil Affairs Authority จะท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ชดเชยเหยือ่อาชญากรรมรุนแรง ซ่ึงหน่วยงานน้ีจะมีบทบาทหลกัในการจดัเตรียมค าอุทธรณ์เพื่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดน้ีมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้กบัหน่วยงานดา้น
พลเรือนในการตัดสินการอุทธรณ์ในกรณีท่ีไม่มีข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัหรือต้องการความ
เช่ียวชาญทางการแพทยม์าพิจารณา ซ่ึงตามปกติแลว้การขอรับการช่วยเหลือกวา่ 2 ใน 3 จะท าการ
พิจารณาโดยหน่วยงานน้ีเป็นหลกั (The Norwegian Civil Affairs Authority, 2013) 

จากการเปรียบเทียบในประเด็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้การช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม พบวา่ ทุกประเทศมีการจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาด าเนินการดา้นดงักล่าวเป็นการเฉพาะ 
แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของกระบวนการในการให้การช่วยเหลือเป็นส าคญั โดยประเทศ
นอร์เวยถื์อเป็นประเทศท่ีมีความแตกต่างพอสมควรเน่ืองจากมีหน่วยงานดา้นกิจการพลเรือนเขา้มา
ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในการพิจารณาการให้การช่วยเหลือแก่เหยื่อ ซ่ึง
สามารถช่วยลดภาระของคณะกรรมการชุดดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้น ยงัมีความชดัเจนว่า
ในประเทศสวีเดนและนอร์เวยมี์การร่วมมือกบัองค์กรไม่แสวงหาก าไรรวมถึงภาคเอกชนในการ
ด าเนินการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความร่วมมือด้าน
งบประมาณ 
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แหล่งเงินสนับสนุน  
ประเทศไทย 
 แหล่งเงินสนับสนุนหลักในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยคือ 
งบประมาณของรัฐบาล ซ่ึงจากสถิติการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี
การช่วยเหลือไปเป็นจ านวนเงินประมาณ 360.99 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนเป็น 454.11 ลา้นบาทใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดเพิ่มข้ึนเป็น 605.22 ลา้นบาท (กรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2560) ซ่ึงถือวา่เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 67.66 ในช่วง 3 ปี
ล่าสุด 
ประเทศสวเีดน 

ในประเทศสวีเดน รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงถือเป็นแหล่งเงินอุดหนุนหลกัสาหรับการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 
รวมถึงได้รับเงินสนับสนุนจากค่าปรับท่ีผูก้ระท าผิดซ่ึงต้องโทษจ าคุก อาจถือได้ว่าค่าปรับจาก
ผูก้ระท าผิดเป็นแหล่งรายไดส่้วนใหญ่ท่ีสนบัสนุนเขา้กองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (Crime 
Victim Fund) ส าหรับปี ค.ศ. 2015 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไดรั้บงบประมาณจดัสรรจาก
รัฐบาลประมาณ 174 พนัล้านบาท โดยหน่วยงานชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim 
Compensation and Support Authority) ไดรั้บงบประมาณจดัสรรเป็นจานวนเงินประมาณ 160 ลา้น
บาท และค่าชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรม(compensation for damages due to crime) ไดรั้บ
เงินอุดหนุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 529 ล้านบาท  (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559) นอกจากนั้น ยงัมีรายไดเ้ขา้ของทุนซ่ึงไดม้าจากผูก้ระท าความผิดท่ีไดรั้บ
การตดัสินให้มีการควบคุมโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั  (electronic monitoring) ซ่ึงจะตอ้ง
ช าระเงินให้กบัภาครัฐทุกวนัตลอดระยะเวลาของการถูกควบคุม ซ่ึงจ านวนเงินผูก้ระท าความผิด
จะตอ้งช าระสูงสุดประมาณ 22,000 บาท นอกจากนั้น กองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยงัเปิดรับ
บริจาคจากประชาชน องค์กร และบริษทัต่าง ๆ หรืออาจบริจาคเป็นของขวญัก็ได้เช่นกนั (The 
Crime Victim Compensation and Support Authority, 2006) 
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ประเทศนอร์เวย์ 
แหล่งเงินอุดหนุนส าหรับการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของประเทศนอร์เวย์มาจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีซ่ึงอนุมติัโดยรัฐสภา โดยรายไดด้งักล่าวมาจากการจดัเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ซ่ึงมีอัตราค่อนข้างสูง เน่ืองจากประเทศนอร์เวย์เป็น
ประเทศรัฐสวสัดิการ ดงันั้น เงินภาษีดงักล่าวจึงถูกน ามาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
แต่เน่ืองจากการเข้าถึงข้อมูลมีข้อจ ากัดด้านภาษา  จึงท าให้ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียด
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม 
นับตั้ งแต่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ เ ม่ือปี ค.ศ. 2011 รัฐสภานอร์เวย์ได้เพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรม (the Norwegian Criminal Injuries Compensation 
Authority) และหน่วยงานดา้นพลเรือน (Norwegian Civil Affairs Authority) และเพิ่มเงินชดเชย
ใหแ้ก่เหยือ่อาชญากรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน พบว่า โดยส่วนใหญ่ถือว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐในการ
รับผิดชอบเยียวยา ชดเชยให้กบัเหยื่ออาชญากรรม เน่ืองจากรัฐไม่สามารถปกป้องประชาชนให้
ปลอดภัยได้ ดังนั้น รัฐบาลของทุกประเทศจะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม อยา่งไรก็ตาม ประเทศสวีเดนถือเป็นประเทศตน้แบบท่ีมีการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือ
เหยือ่อาชญากรรม ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแหล่งท่ีมาของเงินสนบัสนุน
กองทุนจากหลายแหล่ง ซ่ึงท าให้สามารถน ามาช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ถือเป็นแนวทางท่ีประเทศอ่ืน ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการเพื่อ
ช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรมได ้
รูปแบบการช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม  
 ระบบในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยทัว่ไปมี 2 ระบบ ได้แก่ การชดใช้โดย
ผูก้ระท าผิด (restitution) และระบบการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (compensation) ซ่ึงมี
รายละเอียดส าคญั ดงัน้ี(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555) 

1. การชดใชโ้ดยผูก้ระท าผดิ (restitution) ตามหลกัการของแนวคิดน้ีอธิบายวา่ เม่ือเกิดการ
กระท าความผิดอาญา ส่งผลให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดรั้บอนัตรายหรือไดรั้บความเสียหายจากการ
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กระท าความผิดดงักล่าว ผูท่ี้กระท าความผิดควรจะตอ้งเป็นผูช้ดเชยความเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมโดยตรง ดงันั้น ผูเ้สียหายจึงสามารถฟ้องคดีแพ่ง (civil litigation หรือ civil 
suits) เพื่อเรียกค่าสินไหม ทดแทน (damages) เอาจากผูก้ระท าความผิดอาญาท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ตนโดยตรงหรือชดเชยแก่ผู ้ เสียหายด้วยวิธี อ่ืน เช่น การขอขมา หรือการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีเพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายอยูร่่วมกนัต่อไปใน สังคมไดอ้ยา่งสงบสุข 

2. การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (compensation) ตามหลกัการโดยทัว่ไปแล้ว
ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อการกระท าความผิดของตน อยา่งไรก็ตาม ยงัมี
แนวความคิดท่ีมองว่ารัฐมีความบกพร่องในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง หรือหาก
มองในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ การไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าความผิดมารับโทษได ้
ดงันั้น รัฐจ าเป็นจะตอ้งรับผิดชอบในความบกพร่องของรัฐเอง โดยการจ่ายชดเชยให้กบัผูเ้สียหาย 
ส่วนจะจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าใดหรือจ่ายในกรณี ใดบา้งข้ึนอยูก่บันโยบายและสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละประเทศ 
ประเทศไทย 

การช่วยเหลือเหยื่อผู ้เสียหายในประเทศไทยใช้หลักสวัสดิการ คือ เป็นการให้การ
สงเคราะห์หรือช่วยเหลือเยียวยาเบ้ืองตน้ โดยรูปแบบของการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยเหลือโดย
วิธีการทดแทนค่าเสียหายโดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ท าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองค าขอ และ
ให้ความเห็น รวมทั้งขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายต่อ
คณะกรรมการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) อน่ึง จ านวนคณะอนุกรรมการฯ ท่ีท าหน้าท่ีในการ
พิจารณากลัน่กรองจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงปริมาณค าขอท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี (1) เขตกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการฯ จะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง
คณะกรรมการแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ดา้นกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านนิติศาสตร์ หรือด้านสังคมสงเคราะห์ ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานอนุกรรมการ นอกจากนั้น ยงัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งมาจากผูมี้
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ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ดา้นกระบวนการยุติธรรม ดา้นการบริหารงาน
ยุติธรรม ดา้นนิติศาสตร์ หรือดา้นสังคมสงเคราะห์จ านวนไม่เกินห้าคน ท าหนา้ท่ีเป็นอนุกรรมการ 
รวมถึงการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งมาจากผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญด้านการ
ประกนัภยัและดา้นการแพทย ์จ านวนดา้นละหน่ึงคน ท าหนา้ท่ีเป็นอนุกรรมการ และให้ผูแ้ทนกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ านวนหน่ึงคน เป็นอนุกรรมการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้ ง
ผูอ้  านวยการซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึง ผูอ้  านวยการส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลย
ในคดีอาญาท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ และให้ผูอ้  านวยการฯ แต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานราชการ
ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท าหน้าท่ีเป็น
ผูช่้วยเลขานุการไดไ้ม่เกินสองคน (2) พื้นท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประกอบด้วยผูแ้ทน
ส านกังานอยัการสูงสุด ท าหน้าท่ีเป็นประธานอนุกรรมการ ผูแ้ทนกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
จ านวนหน่ึงคนท าหนา้ท่ีเป็นอนุกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นท่ีซ่ึง
มีภารกิจดา้นกระบวนการยุติธรรมดา้นการบริหารงานยุติธรรม ดา้นการปกครอง หรือดา้นสังคม
สงเคราะห์ ซ่ึงคณะกรรมการก าหนดจ านวนไม่เกินสามคน ท าหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการ ผูแ้ทนส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นท่ีซ่ึงมีภารกิจดา้นการประกนัภยัและดา้นการแพทย ์จ านวน
ด้านละหน่ึงคนท าหน้า ท่ี เป็นอนุกรรมการ นอกจากนั้ น ย ังประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
คณะกรรมการแต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ดา้นนิติศาสตร์ 
หรือดา้นสังคมสงเคราะห์ จ  านวนไม่เกินสองคน ท าหนา้ท่ีเป็นอนุกรรมการ โดยให้คณะกรรมการฯ
แต่งตั้งผูอ้  านวยการฯ เป็นเลขานุการ และให้ผูอ้  านวยการฯ แต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานราชการ
ซ่ึงมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในสังกดักรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผูช่้วยเลขานุการไม่เกิน
สองคน 
ประเทศสวเีดน 

เน่ืองจากประเทศสวีเดนเป็นรัฐสวสัดิการ ดงันั้น รูปแบบการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
จึงเป็นรูปแบบการช่วยเหลือแบบรัฐสวสัดิการ ดงันั้น เหยื่ออาชญากรรมจะมีช่องทางในการรับการ
ช่วยเหลือ 3 ช่องทางไดแ้ก่ (1) ค  าวินิจฉยัของศาลจากการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง (2) บริษทัประกนัภยั 
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และ (3) การสนับสนุนโดยงบประมาณของรัฐหรือท่ีรู้จักในช่ือของ “Criminal Injuries 
Compensation” ภายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Crime Victim 
Compensation and Support Authority) (Mannelqvist, 2010)  

1. การชดเชยโดยค าวินิจฉัยของศาลจากการฟ้องร้องคดี ในกรณีน้ีถือวา่เป็นการฟ้องร้อง
คดีทางแพง่เพื่อเรียกตอ้งค่าเสียหายท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีผูก้ระท าความผิดจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายแก่
เหยือ่ แต่ไม่ใช่เป็นการการด าเนินการเพื่อเป็นการลงโทษผูก้ระท าผิด ซ่ึงผูเ้สียหายสามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายอนัเกิดข้ึนกบัสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ค่าใชจ่้ายทางการแพทยห์รือการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
การสูญเสียรายได ้การสูญเสียเกียรติและศกัด์ิศรี อย่างไรก็ตาม การชดเชยแก่เหยื่ออาจมีขอ้จ ากดั
เน่ืองจากผูก้ระท าความผิดอาจมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร และหากเหยื่ออาชญากรรมมีส่วนในการ
ก่อใหเ้กิดการกระท าความผดิ ค่าชดเชยก็จะถูกปรับลดลงตามล าดบั 

2. การชดเชยโดยบริษทัประกนัภยั ส่วนใหญ่แล้วประชาชนของประเทศสวีเดนจะซ้ือ
ประกนัในชีวิตและทรัพยสิ์นซ่ึงครอบคลุมถึงการชดเชยกรณีของการเกิดอาชญากรรมและการ
บาดเจ็บส่วนบุคคลไวด้้วย อย่างไรก็ตาม การท าประกันเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกบังคบัโดยกฎหมายว่า
ประชาชนทุกคนตอ้งท าประกนั ฉะนั้น การไดรั้บการชดเชยของเหยือ่จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถและ
ศกัยภาพในการช าระค่าประกนัเป็นส าคญั นอกจากนั้น การประกนัภยัยงัไม่ครอบคลุมค่าเสียหาใน
กรณีท่ีเหยือ่ (ผูเ้อาประกนั) พกัอาศยัอยูก่บัผูก้ระท าความผิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
จากความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงในกรณีน้ีเหยื่ออาจไม่ไดรั้บการชดเชย และหากพบวา่เหยื่อมีส่วน
ร่วมในการก่อใหเ้กิดการกระท าผิด อาจส่งผลให้เสียสิทธิในการรับการชดเชยจากบริษทัประกนัภยั
ได ้(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559) 

3. การชดเชยภายใตโ้ปรแกรมชดเชยเหยื่ออาชญากรรม (Criminal Injuries Compensation 
Scheme) การชดเชยภายใตโ้ครงการน้ีจะเป็นการชดเชยให้โดยรัฐกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดไม่สมารถ
ชดเชยค่าเสียหายให้กบัเหยื่อหรือเหยื่อไม่ไดท้  าประกนัภยัไว ้ดงันั้น ผูเ้สียหาจะมีสิทธิในการขอรับ
การชดเชยจากภาครัฐได ้แต่ผูเ้สียหาตอ้งไม่ไดรั้บการชดเชยจากช่องทางอ่ืน การให้การชดเชยตาม
โครงการน้ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมทั้งประเภทท่ีกระท าโดยเจตนาหรือกระท า
โดยไม่มีเจตนา และค่าชดเชยจะมีจ านวนสูงกวา่ค่าชดเชยท่ีไดจ้ากการฟ้องร้องค่าเสียหายโดยทัว่ไป  
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ประเทศนอร์เวย์ 
ประเทศนอร์เวยเ์ป็นรัฐสวสัดิการท่ีมีการดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือ

มีผูเ้สียหายจากคดีอาญา ภาครัฐจะมีหนา้ท่ีหลกัในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม โดยภาครัฐจะให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบของการให้เงินช่วยเหลือเป็นหลกั ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการให้ก าลังใจเหยื่ออาชญากรรม จะด าเนินการโดยองค์กร
ภาคเอกชนต่าง ๆ (Barken & Bryjak, 2011) ส าหรับในกรณีการกระท าความผิดซ่ึงเป็นความผิด
เพียงเล็กนอ้ย โดยเฉพาะกรณีท่ีเหยื่อและผูก้ระท าความผิดเป็นผูเ้ยาวห์รือมีอายุนอ้ย พกัอาศยัอยูใ่น
ชุมชนหรือเมืองเดียวกนั แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะมีการเยียวยาและชดเชยค่าเสียหาย
ให้กบัเหยื่อโดยผูก้ระท าความผิดเป็นหลกั ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการลดปัญหาการน าคดีข้ึนสู่ศาล ส่วน
อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงต่อชีวิตและร่างกายของเหยื่อตามกฎหมายวา่ดว้ยการชดเชยเหยื่อจาก
อาชญากรรมท่ีรุนแรง (The Compensation for Victims of Violent Crime Act) ท่ีไดเ้ร่ิมบงัคบัใชใ้น
ปี ค.ศ. 2001 และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2011 จะมีการชดเชยแก่
เหยือ่อาชญากรรมจากภาครัฐเป็นหลกั 
 จากการเปรียบเทียบรูปแบบการให้การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของทั้ง 3 ประเทศ 
พบวา่ ประเทศไทยจะมีความแตกต่างจากสวีเดนและนอร์เวยซ่ึ์งเป็นรัฐสวสัดิการ ดงันั้น ประชาชน
ท่ีตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมของประเทศสวีเดนและนอร์เวยจ์ะไดรั้บการชดเชยจากระบบสวสัดิการ
ท่ีดี ขอ้ดีประการหน่ึงของประเทศสวีเดนคือ การท่ีประชาชนให้ความใส่ใจต่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของตนเอง ดงันั้น จึงมีการท าการประกนัภยัในจ านวนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัประเทศ
ไทยท่ีประชาชนยงัไม่ค่อยเห็นความส าคญัการการท าประกนัภยั ดงันั้น ผูเ้สียหายในประเทศสวีเดน
สามารถไดรั้บการชดเชยเยียวยาจากบริษทัประกนัภยัดว้ย หากมองอีกมุมหน่ึง จะช่วยลดภาระของ
รัฐบาลในการท่ีจะตอ้งจดัสรรงบประมาณจ านวนมากเพื่อน ามาชดเชยให้กบัเหยื่ออาชญากรรม 
ในขณะท่ีนอร์เวยมี์จุดเด่นคือ การใชก้ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ขา้มาใช้ในกระบวนการ
ช่วยเหลือหรือชดเชยให้กบัเหยื่ออาชญากรรมท่ีมีความไม่รุนแรง ซ่ึงส่งผลดีต่อการลดจ านวนคดีที
จะเขา้ไปสู่การพิจารณาของศาลอีกทั้งยงัเป็นการสานสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูก้ระท าความผิดและเหยื่อ
ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัในสังคมต่อไปไดเ้ฉกเช่นปกติ 
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กระบวนการช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม  
ประเทศไทย 
 กระบวนการในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินชดเชย
ของประเทศไทยมีขั้นตอนในการพิจารณา ดงัน้ี  

1. ผูเ้สียหายยืน่ค  าขอไดท่ี้ สถานีต ารวจทัว่ประเทศ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบนั
นิติวิทยาศาสตร์ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-4 และส านกังานยุติธรรมจงัหวดัทัว่
ประเทศ 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและบันทึกถ้อยค าเพื่อเสนอต่อผูอ้  านวยการส านักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินฯ โดยการตรวจสอบเอกสารจะใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

3. ผูอ้  านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา 

4. คณะอนุกรรมการฯ จดัท าส านวนเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยในขั้นตอนท่ี 
3 และ 4 จะใชเ้วลาท าการโดยประมาณ 71 วนั 

5. คณะกรรมการฯ มีมติและจดัท าค าวินิจฉยัตามมติของคณะกรรมการฯ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
ใชเ้วลาไม่เกิน 7 วนั 

6. รวมผลการพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดใชเ้วลาไม่เกิน 79 วนั 
ประเทศสวเีดน 

ในประเทศสวีเดน เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเ้สียหายสามารถด าเนินการขอรับการชดเชยได้
ตามกระบวนการคร่าว ๆ ดงัน้ี 

1. ผูเ้สียหายถูกล่วงละเมิด 
2. ผูเ้สียหายด าเนินการแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจภายใน 3 ปี 
3. ผูเ้สียหายรับแบบฟอร์มขอรับการชดเชย 
4. ผูเ้สียหายยืน่แบบฟอร์มและทราบผลภายใน 6 เดือน 
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5. ผูเ้สียหายท่ีไม่พึงพอใจผลการตดัสินสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ
เหยือ่อาชญากรรม 
ประเทศนอร์เวย์ 

กระบวนการในการขอรับเงินชดเชยกรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนชาว
นอร์เวยส์ามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ผูเ้สียหายต้องด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีผู ้กระท าผิดภายในระยะเวลาสามปี
นบัตั้งแต่เกิดเหตุ ทั้งน้ี รัฐอาจก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรับในบางกรณี 

2. ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือ ได้แก่ เหยื่ออาชญากรรมรุนแรง ญาติหรือครอบครัว
ผูเ้สียชีวติ ชาวนอร์เวยท่ี์ตกเป็นเหยือ่ในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติท่ีตกเป็นเหยือ่ในนอร์เวย ์

3. ผูเ้สียหายสามารถขอรับฟอร์มการชดเชยได้จากสถานีต ารวจ หน่วยงานท่ีดูแลเหยื่อ
อาชญากรรม เทศบาล สานกังานประกนัภยัแห่งชาติ หรือกระทรวงยติุธรรม 

4. ผูเ้สียหายยื่นค าร้องต่อหน่วยงานชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรม (the Norwegian 
Criminal Injuries Compensation Authority) 

5. ผูเ้สียหายจะไดรั้บทราบผลการพิจารณาภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยรัฐจะจ่ายค่าชดเชย
ภายหลงัการพิจารณาภายในระยะเวลา 1 วนัถึง 3 สัปดาห์ 

6. ในกรณีท่ีผูเ้สียหายไม่พอใจผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ได้กบัคณะกรรมการ
เพื่อชดเชยเหยือ่อาชญากรรม (Compensation Board for Victims of Violent Crime) 

จากการพิจารณาถึงกระบวนการในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของทั้ง 3 ประเทศ จะมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั อยา่งไรก็ตาม ประเด็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนคือ ระยะเวลาในการพิจารณา
อนุมติัหรือไม่อนุมติัการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงประเทศไทยจะมีระยะเวลาในการด าเนินการสั้นกวา่
ทั้งสองประเทศท่ีเหลือซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการพิจารณาและแจง้ผลภายในระยะเวลา 6 เดือน แต่ใน
กรณีของประเทศไทยจะใชเ้วลาในการพิจาณานอ้ยกวา่เกือบสองเท่าตวั 
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เงื่อนไขการช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม 
ประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทยจะมีเง่ือนไขในการช่วยเหลือเหยือ่อาชญากรรม 2 ประเภท ไดแ้ก่ เหยื่อ
อาชญากรรมซ่ึงเป็นผูเ้สียหา และจ าเลยท่ีเรียกวา่ “แพะ” (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2560) 

1. ผูเ้สียหาย หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าผดิทางอาญาของผูอ่ื้นโดย
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก่อให้เกิดคดีอาชญากรรม ซ่ึงมีสิทธิไดข้องรับค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย
จากรัฐในกรณี ดงัน้ี 

(1) ไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกาย จิตใจหรือถึงแก่ความตายเน่ืองจากถูกท าร้ายร่างกาย ถูก
ท าให้เสียชีวิต ถูกลูกหลง ถูกท าให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระท าอนาจาร ถูกข่มขืนใจ ถูกหน่วง
เหน่ียวกกัขงั ถูกลกัทรัพย ์ถูกกรรโชก ถูกรีดเอาทรัพย ์ถูกชิงทรัพย ์ถูกปลน้ทรัพย ์หรือถูกบุกรุก  

(2) ไดรั้บบาดเจบ็สาหสัหรือตาย จากการกระท าโดยประมาทของผูอ่ื้น 
(3) เด็ก คนชรา คนป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ซ่ึงถูกทอดทิ้ง 

2. จ าเลย หมายถึง บุคคลท่ีถูกพนกังานอยัการฟ้องต่อศาลวา่ไดก้ระท าความผิดอาญาและ
ถูกจ าคุกในระหวา่งการพิจารณาคดี ต่อมาไดมี้การถอนฟ้องหรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่จ าเลย
ไม่ได้กระท าความผิด หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “แพะ” ซ่ึงมีสิทธิในการได้รับการชดเชยจากรัฐ
เช่นกนั 
ประเทศสวเีดน 
 ประเทศสวีเดนมีการก าหนดเง่ือนไขของผูท่ี้จะได้รับการชดเชยหรือการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหลายประการ ดงัน้ี 

1. เป็นความเสียหายหรือความสูญเสียจากการก่ออาชญากรรม 
2. การก่ออาชญากรรมเกิดข้ึนในประเทศสวีเดน หรือในต่างประเทศ เฉพาะกรณีท่ี

ผูเ้สียหายมีสัญชาติหรือถ่ินพ านกัในประเทศสวเีดน 
3. ผูเ้สียหายมีการรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
4. ผูเ้สียหายใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
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5. ผูเ้สียหายต้องยื่นค าร้องภายในระยะเวลาสามปีนับจากวนัส้ินสุดกระบวนการทาง
กฎหมาย เวน้แต่ผูเ้สียหายเป็นเด็กและเยาวชนสามารถยืน่ไดถึ้งอายคุรบ 21 ปี 

6. ผูเ้สียหายไม่สามารถรับการชดเชยไดจ้ากผูก้ระท าผดิหรือประกนัภยั 
ประเทศนอร์เวย์ 

การให้การช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมของประเทศนอร์เวยมี์เง่ือนไขท่ีส าคญั 2 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นผูท่ี้สามารถไดรั้บการชดเชย และประเภทหรือลกัษณะของอาชญากรรม 

1. บุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บการชดเชย ประกอบดว้ย 
(1) บุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บจากการตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมดังท่ีระบุไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา 
(2) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลใกล้ตวัเด็กโดยความ

รุนแรงนั้นจะตอ้งก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจอย่างรุนแรงจนท าลายความรู้สึกไวเ้น้ือเช่ือใจ 
(Trust) หรือความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัของเด็ก (Sense of security) 

(3) ผูพ้ึ่งพิงของเหยือ่ ในกรณีท่ีเหยือ่เสียชีวติ 
(4) สมาชิกในครอบครัวของเหยือ่ 
(5) ผูใ้หค้วามช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการจบักุมผูก้ระท าความผิด หรือผูพ้ยายาม

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาอาญากรรมข้ึน 
(6) ผูใ้ห้ความช่วยเหลือเหยื่อจากอาชญากรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือ

เสรีภาพ หรือผูพ้ยายามป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรมนั้น (เร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2011) 

ทั้งน้ี บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นผูถื้อสัญชาตินอร์เวยห์รือไม่ก็ตาม มีสิทธิไดรั้บการชดเชย
เช่นเดียวกนัหากเป็นอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศนอร์เวย ์และในบางกรณี กฎหมายขอ้น้ียงัให้
ความคุม้ครองครอบคลุมเหยือ่ชาวนอร์เวยท่ี์ประสบอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศอีกดว้ย 

2. ประเภทหรือลกัษณะอาชญากรรม จะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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(1) ส าหรับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 1975 ถึง 1 มกราคม ค.ศ. 
2008 เหยื่ออาชญากรรมจะตอ้งเป็นเหยื่อท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาหรือ
การกระท าท่ีรุนแรงหรือมีการบงัคบัขู่เขญ็ 

(2) ส าหรับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2008 จะตอ้งเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากการกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือ
เสรีภาพ 

(3) การไดรั้บบาดเจบ็ดงัท่ีระบุขา้งตน้ รวมถึงการบาดเจบ็ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
(4) การชดเชยรวมถึงกรณีท่ีเหยื่อท่ีไดรั้บบาดเจ็บสูญหาย เสียชีวิต เป็นผูมี้อายุต  ่ากว่า 

15 ปี เป็นผูท่ี้ไม่สามารถเขา้สู่การพิจารณาคดีของศาลได ้หรือเป็นการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนแมว้่าจะฟัง
ไดว้า่เป็นการกระท าท่ีเกินกวา่การป้องกนัตนเอง 

(5) เหยื่อสามารถขอการชดเชยไดแ้มว้่าจะเป็นคดีท่ีอยัการตดัสินใจยุติการฟ้อง หรือ
แมว้า่จะเป็นคดีท่ีศาลยกฟ้องก็ตาม 

(6) ภาระในการพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นของผูร้้องขอการชดเชย 
(7) หากผูร้้องขอการชดเชยมีส่วนในทางใดทางหน่ึงในการก่อให้เกิดความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน เงินท่ีไดรั้บการชดเชยจะถูกลดลงตามส่วน หรืออาจถูกระงบัทั้งหมดก็ได ้
(8) การชดเชยไม่ครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุรถยนต์หรือความ

เสียหายทางการแพทยท่ี์ผูเ้สียหายเป็นคนไข ้ซ่ึงความเสียหายทั้งสองประเภทน้ีมีบทคุม้ครองตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยูแ่ลว้  

จากการวิเคราะห์เง่ือนไขการให้การช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมของทั้ง 3 ประเทศ 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัในบางประการ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากพื้นฐานของการก าหนดกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีท่ีมาแตกต่างกนั แต่โดยภาพรวมแลว้จะมีหลกัการ
พื้นฐานมาจากปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการอ านวยความยุติธรรมแก่ผูท่ี้ไดรั้บความ
เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยไม่ถูกตอ้ง ค.ศ. 1985 หลกัการขั้นพื้นฐานว่าดว้ย
สิทธิการเยียวยาและชดเชยเหยื่อท่ีถูกละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศและกฎหมาย
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มนุษยธรรมระหว่างประเทศขั้นรุนแรง ค.ศ. 2006 และประมวลกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
(ธรรมนูญกรุงโรม) 
ประเภทการช่วยเหลอืและการชดเชยเหยือ่อาชญากรรม  
ประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการก าหนดการช่วยเหลือและการชดเชยเหยื่ออาชญากรรมให้กบับุคคล 2 
ลกัษณะคือ ผูเ้สียหายและจ าเลยหรือ “แพะ” ดงัน้ี (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2560) 

1. ผูเ้สียหาย จะมีสิทธิในการไดรั้บการชดเชย 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีทัว่ไปและกรณีเสียชีวติ 
(1) กรณีทัว่ไป ประกอบดว้ย 

1) ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท 
2) ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  

20,000 บาท 
3) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้

ตามปกติ จ่ายตามค่าแรงขั้นต ่าของจงัหวดัท่ีท างาน แต่จ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
4) ค่าตอบแทนความเสียหาย อ่ืน ๆ พิจารณาจ่ายเ ป็นเ งินตามจ านวนท่ี

คณะกรรมการพิจารณา 
5) ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เช่น 

ค่าเยยีวยาฟ้ืนฟูจิตใจแต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
6) ค่าหอ้งและค่าอาหารในการเขา้รับการรักษาพยาบาล จ่ายไม่เกินวนัละ  

1,000 บาท 
(2) กรณีเสียชีวติ ประกอบดว้ย 

1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน  
100,000 บาท 

2) ค่าจดัการงานศพ 20,000 บาท 
3) ค่าขาดการอุปการะเล้ียงดู ไม่เกิน 40,000 บาท 
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4) ค่าเสียหายอ่ืน จ่ายตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เช่น ค่าเยียวยาฟ้ืนฟูจิตใจ
ใหแ้ก่ทายาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

2. จ าเลยหรือ “แพะ” จะมีสิทธิในการไดรั้บการชดเชย 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีทัว่ไปและกรณี 
เสียชีวติ 

(1) กรณีทัว่ไป ประกอบดว้ย 
1) ค่าทดแทนจากการถูกคุมขงัจ่ายอตัราวนัละ 200 หรือ 500 บาท (ค านวณจาก

วนัท่ีถูกคุมขงัตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด)  
2) ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาลจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 

บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกด าเนินคดี  
3) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 

บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกด าเนินคดี 
4) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาไดใ้นระหวา่งถูกด าเนินคดีนบัแต่วนัท่ีไม่สามารถ

ประกอบการงานไดต้ามปกติ โดยจ่ายตามค่าแรงขั้นต ่าของจงัหวดัท่ีท างานนั้น ๆ 
5) ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการด าเนินคดี ค่าทนายความ โดยจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง

ตามแต่ละประเภทคดีท่ีกฎหมายก าหนด แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
6) ค่าหอ้งและอาหารในการเขา้รับการรักษาพยาบาลจ่ายไม่เกินวนัละ  

1,000 บาท 
(2) กรณีเสียชีวติ 

1) ค่าทดแทน จ่าย 100,000 บาท  
2) ค่าจดัการงานศพ จ่าย 20,000 บาท  
3) ค่าขาดอุปการะเล้ียงดูจ่ายไม่เกิน 40,000 บาท  
4) ค่าเสียหายอ่ืน จ่ายตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร เช่น ค่าเยียวยาฟ้ืนฟู

จิตใจใหแ้ก่ทายาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 
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ประเทศสวเีดน 
ตามกฎหมายของประเทศสวีเดนได้มีการก าหนดประเภทของค่าชดเชยซ่ึงครอบคลุมทั้ง

ผูเ้สียหายและครอบครัวผูเ้สียหาย ดงัน้ี (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล , 
2559) 

1. ค่ารักษาพยาบาล ค่าบ าบดัฟ้ืนฟ ู
2. ค่าชดเชยจากการสูญเสียรายได ้
3. ค่าชดเชยจากความทุกขท์รมานทางกายและทางจิตใจไม่วา่จะเป็นเพียงชัว่คราวหรือ 

ถาวร 
4. ค่าชดเชยจากการสูญเสียเกียรติและศกัด์ิศรี (personal integrity) จากการถูกล่วงละเมิด

เสรีภาพ ความสงบและช่ือเสียง เช่น กรณีของการล่วงละเมิดทางเพศ ค่าชดเชยประเภทดงักล่าวอาจ
สูงถึง 8,000 ยูโรต่อคน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพื่อค่าชดเชยส าหรับการสูญเสียหรือความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นเป็นไปอยา่งจ ากดัและพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
ประเทศนอร์เวย์ 

ประเทศนอร์เวยมี์การก าหนดส่ิงท่ีเหยื่ออาชญากรรมจะได้รับการชดเชย ประกอบด้วย 
(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559)  

1. ค่าชดเชยท่ีเกิดจากความสูญเสียทางการเงิน ซ่ึงหมายความรวมถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
และความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การสูญเสียรายได ้ค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง นอกจากนั้น การชดเชยยงัครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเส้ือผา้และของใช้
ส่วนตวัต่าง ๆ เช่น แว่นตา นาฬิกา และโทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การชดเชยจะไม่
ครอบคลุมถึงเงินและส่ิงของท่ีถูกขโมย  โดยการชดเชยท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นการชดเชยส่วนต่างท่ี
ไดรั้บจากการชดเชยประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเหยือ่ไดรั้บ เช่น เงินชดเชยจากประกนัสังคม ระบบประกนัอ่ืน 
ๆ หรือจากส่วนท่ีเรียกเอาไดจ้ากผูก้ระท าความผดิ 

2. ในกรณีท่ีไดรั้บบาดเจบ็รุนแรงและทุพพลภาพเป็นการถาวร จะมีการชดเชยให้เป็นกรณี
พิเศษเพิ่มเติม โดยท่ีผูข้อรับการชดเชยจะตอ้งมีหลกัฐานค าให้การของผูเ้ช่ียวชาญท่ีระบุถึงความ
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ระดบัรุนแรงและระยะเวลาของความทุพพลภาพท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนหลกัฐานท่ีแสดงความเช่ือมโยง
ระหวา่งอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกบัความทุพพลภาพของเหยือ่ 

3. เงินชดเชยความเสียหายท่ีไม่ใช่ตวัเงิน (Non-pecuniary loss) ในกรณีท่ีเหยื่อไดรั้บความ
เสียหายท่ีไม่ใช่ความเสียหายทางการเงินหรือทรัพย์สิน เช่น ความทุกข์ทรมานท่ีเกิดข้ึนจาก
อาชญากรรม เป็นตน้ ผูเ้สียหายหรือเหยือ่อาชญากรรม จะไดรั้บการชดเชยในรูปแบบของเงินกอ้น  

4. กรณีการเสียชีวติ ตามกฎหมายของนอร์เวยช่์วงก่อนปี ค.ศ. 2008 ระบุให้คู่สมรสทั้งต่าง
เพศหรือเพศเดียวกนั บิดามารดา และบุตรของเหยือ่ สามารถไดรั้บการชดเชยแทนทั้งการชดเชยจาก
ความทุกข์ทรมานท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม และค่าท าศพ ต่อมาไดมี้การแกไ้ขกฎหมายในปี ค.ศ. 
2008 ไดมี้การระบุเพิ่มโดยพี่นอ้งของเหยือ่เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการชดเชยไดอี้กดว้ย 

5. ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายท่ีมีมูลค่าต ่ากวา่ 1,000 โครนนอร์เวยจ์ะไม่ไดรั้บการชดเชย  
6. กรณีบาดเจ็บสาหัส ผูเ้สียหายจะไดรั้บเงินชดเชย 60 เท่าของระดบัท่ีก าหนดไวใ้นการ

ประกนัสังคม หรือในบางกรณีซ่ึงเป็นกรณีพิเศษ อาจไม่มีการก าหนดเงินชดเชยสูงสุดไว ้ส่วนการ
บาดเจ็บอนัเป็นผลจากอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 จ านวนเงินชดเชย
สูงสุดท่ีผู ้เสียหายจะได้รับเท่ากับ 200,000 โครนนอร์เวย์ ส่วนการบาดเจ็บอันเป็นผลจาก
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนเดือนมกราคม ค.ศ. 1994 จ านวนเงินชดเชยสูงสุดจะเท่ากบั 150,000 โค
รนนอร์เวย ์

จากการพิจารณาเปรียบเทียบการชดเชยแก่ผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมทั้ง 3 ประเทศ 
พบวา่ มีการชดเชยใหก้บัเหยือ่อาชญากรรมในส่วนท่ีส าคญัคลา้ยกนั เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย
การสูญเสียรายได้ค่าชดเชยจากความทุกข์ทรมานทางกายและทางจิตใจ ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ส่วนขอ้แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัคือ ของประเทศไทยมีค่าจดัการงานศพซ่ึงแตกต่างจาก
การชดเชยในประเทศนอร์เวยแ์ละสวีเดน ส่วนในประเทศสวีเดนจะมีเงินชดเชยจากการสูญเสีย
เกียรติและศกัด์ิศรีท่ีเกิดจากการถูกล่วงละเมิดเสรีภาพ ความสงบและช่ือเสีย ส่วนรายละเอียด
ปลีกยอ่ยและจ านวนเงินชดเชยจะแตกต่างกนัตามสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาดา้นกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาท่ีไดรั้บการกล่าวถึงในแง่ลบในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมา ส่วนหน่ึงมีตน้ตอมาจากการขาดการยดึถือในหลกัการท่ีเป็นสากล การตดัสินคดีหลาย ๆ คดี 
ถูกครอบง าโดยระบบอุปถัมภ์ซ่ึงน าไปสู่การตัดสินคดีท่ีขาดความเป็นธรรม นอกจากนั้ น 
กระบวนการยติุธรรมของไทยยงัให้ความส าคญักบัสิทธิของผูต้อ้งหามากกวา่การใส่ใจกบัสิทธิของ
ผูเ้สียหายซ่ึงตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิด ส่งผลให้เหยื่อหรือผูเ้สียหายไม่ไดรั้บการเยียวยา
ชดใชก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความผิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงตามหลกัการโดยทัว่ไปแลว้ ผูก้ระท า
ความผิดจะตอ้งท าการชดใชใ้ห้กบัผูเ้สียหาย ในขณะเดียวกนัรัฐในฐานะท่ีรับผิดชอบต่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน จะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากขาดประสิทธิภาพหรือมีความบกพร่องในการปกป้องประชาชนหรือพลเมืองของ
ประเทศจากการก่ออาชญากรรม แม้ว่าประเทศไทยจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อเหยื่อตาม
หลกัการของปฏิญญาว่าด้วยหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการอ านวยความยุติธรรมแก่ผูท่ี้ไดรั้บความ
เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยไม่ถูกตอ้ง ค.ศ. 1985 หลกัการขั้นพื้นฐานว่าดว้ย
สิทธิการเยียวยาและชดเชยเหยื่อท่ีถูกละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศและกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศขั้นรุนแรง ค.ศ. 2006 และประมวลกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
(ธรรมนูญกรุงโรม) แต่ในความเป็นจริงแลว้เหยื่อยงัไม่ไดรั้บการชดเชยและเยียวยาท่ีเป็นรูปธรรม
นกั จากการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติัต่อเหยือ่ของประเทศไทย นอร์เวย ์และสวีเดน ท าให้พบขอ้
แตกต่างในรายละเอียดหลายประการ เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 
หน่วยงานก ากบัดูแลและระบบการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม แหล่งเงินสนบัสนุนเหยื่อ
อาชญากรรม รูปแบบการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กระบวนการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 
เง่ือนไขการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ประเภทการช่วยเหลือและการชดเชยเหยื่ออาชญากรรม 
ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินการช่วยเหลือและเยียวยาแก่เหยื่ออาชญากรรม จึงควรมีการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมข้ึน
เป็นการเฉพาะและให้มีอิสระในการแสวงหาการช่วยเหลือดา้นงบประมาณจากองค์การภายนอก
โดยไม่ตอ้งพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ควรส่งเสริมให้ประชาชน
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เขา้ใจและเห็นความส าคญัของการประกนัภยั ซ่ึงจะช่วยใหรั้ฐบาลสามารถลดรายจ่ายลงไดเ้น่ืองจาก
มีการชดเชยเหยื่ออาชญากรรมผ่านทางการประกนัภยัไปแลว้บางส่วน และท่ีส าคญั กระบวนการ
ด าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้กบัเหยื่อจะตอ้งมีความโปร่งใสเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของขา้ราชการตลอดจนบุคคลอ่ืนใดท่ีหวงัผลประโยชน์ดว้ยการอาศยัช่องโหวข่อง
กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัตอ้งส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ถึงสิทธิของตนเองในกรณีท่ีตอ้งตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม 
 

รายการอ้างองิ 
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ความพงึพอใจต่อระบบการจดัเกบ็และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ 
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Mahidol University) 

ปิยธิดา ตรีเดช (Piyathida Tridech). (Associate Professor 
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บทคดัย่อ  
 การวิจยัเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวางน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินความพึงพอใจและหา
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อระบบการจดัเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทยแ์บบ
ดิจิตอลของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง โดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง 
 
*วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
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เป็นผูใ้ชร้ะบบ PACS จ านวน 150 คน (อตัราตอบกลบั ร้อยละ 96.0) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดย Independent t-test และ One-way 
ANOVA  
 ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิง ร้อยละ 93.3 อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 44.0 ปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลแห่งน้ีนาน 1-5 ปี ร้อยละ 55.3 มีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS โดยรวมระดบั
มาก (x= 4.11) และรายด้านระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความทันเวลา (x= 4.18) ด้านความ
ปลอดภยั(x= 4.18) ดา้นความเช่ือมัน่ (x= 4.04) ดา้นการเขา้ถึงง่าย (x= 4.03) มีความรู้และทกัษะ
คอมพิวเตอร์ ความรู้และทกัษะการใช้ระบบ PACS อยูใ่นระดบัสูง มีทศันคติท่ีดีต่อคอมพิวเตอร์ 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(<0.001) ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน (r = 0.433, r = 0.281) ความรู้เก่ียวกบั 
PACS และทกัษะการใช ้PACS (r = 0.405, r = 0.543) และทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ (r = 
0.416)  
 ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารควรสนับสนุนโยบายการพฒันาทกัษะการใช้ระบบ PACS ของ
ผูป้ฏิบติังาน และจดัการฝึกอบรมการใช้ PACS เพื่อสนบัสนุนให้สามารถใชร้ะบบ PACS ในงาน
การดูแลบริการผูป่้วยใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจต่อระบบ PACS เพิ่มข้ึน 
  

ค าส าคญั: ความพึงพอใจของผูใ้ช/้ ระบบภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล/ รังสีวทิยา 
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Abstract 
This descriptive cross-sectional study aimed to assess the satisfaction toward picture   

archiving and communication among personnel in a university hospital and to investigate the 
related factors. Using questionnaire. The samples were one hundred fifty personnel who had used 
PACS (response rate 96.0%). The Spearman Rank correlation coefficient, t-test, and one  way 
ANOVA were used for hypothesis testing.  

Results showed that of the 150 participants, 93.3% were female, 44.0% were  25 – 34 
years old, and 55.3% worked in the hospital for 1 – 5 years. The overall satisfaction of the 
 personnel toward PACS was at a high level (mean=4.11). Considering each of the four 
dimensions, the satisfaction level toward PACS was at high level in all dimensions: 
timely(x=4.18), security(x=4.18), reliability(x=4.04), and accessibility (x=4.03).The basic 
computer knowledge and skills and knowledge and skills of using PACS were at a high level. The 
attitude toward computer use was positive. The factors that related the satisfaction of the hospital 
personnel were basic computer knowledge (r= 0.433), basic computer skills (r = 0.281), 
knowledge of PACS (r = 0.405), skills of using PACS    (r = 0.543), and attitude toward computer 
using (r = 0.416) with a statistical significance (<0.001).  

The research recommends that managers should have a policy to improve the skills in 
using PACS and manage training for the personnel in using PACS to support their work  in 
 patient  care. Also, their satisfaction toward using PACS should be increased.  
  

Keywords: USER SATISFACTION/ PACS SYSTEM/ RADIOLOGY 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัวิวฒันาการทางเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามี

บทบาทเก่ียวพนักบัการด าเนินชีวิตของประชากรโลกเพิ่มข้ึนและทวีความส าคญัมากข้ึน แมก้ระทัง่

ระบบการรักษาพยาบาลมีการน าเอาเทคโนโลยมีาใชก้บัทางการแพทย ์สมาชิกของสังคมจ าเป็นตอ้ง

มีความรู้ ทกัษะ และความเขา้ใจถึงศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต

และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยี

(สถาบนัวิจยัและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2555)   

เทคโนโลยีทางการแพทย ์มีความเจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน มีการพฒันา และสร้างสรรค์นวตักรรม

เคร่ืองมือแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยโรค และเคร่ืองมือในการรักษา

โรคเช่น เคร่ือง Ultrasound เคร่ือง CT scan  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

แม่นย  า และ เพื่อเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่แพทยแ์ละผูป่้วยไดม้ากข้ึน 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงน าแผนยทุธศาสตร์ของคณะปี 2561-2565 มาใชเ้พื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อความเป็นผูน้ าใน

ดา้นการบริการสุขภาพและวิชาการโรคเขตร้อน จึงไดน้ าระบบท่ีใช้งานดา้นการเก็บรูปภาพทาง

การแพทย ์หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับ-ส่งขอ้มูลภาพในรูปแบบดิจิตอล หรือท่ีเรียกวา่ ระบบ 

PACS (Picture Archiving and Communication System) มาใชใ้นการจดัเก็บและการรับส่งขอ้มูล

ผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนบัวา่เป็นการพฒันาระบบโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมาก (ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศ์าสตร์รามาธิบดี, 2549) ระบบ PACS จึงถือ

เป็นปัจจยัน าเขา้ของการบริการตรวจวินิจฉยั เพื่อการรักษาพยาบาล การประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบ PACS จากบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ PACS ของโรงพยาบาลโดยตรง จะช่วย

ให้โรงพยาบาลมีข้อมูลยืนยนัได้ว่าการน าระบบระบบ PACS มาใช้น้ีสามารถสนับสนุน

ประสิทธิภาพของการท างานของบุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงานตามพนัธกิจหลักของ
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โรงพยาบาลได ้ซ่ึงขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ความรู้และทกัษะ มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของบุคคล 

 จากความส าคญัการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ PACS ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (ยศวดี งามสอาด, 

2551) ของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อระบบ PACS ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง โดยน าตวัแปร

ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบ 

PACS มาเป็นตวัแปรอิสระใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS เพื่อให้ขอ้มูล

ผลการวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงได้ทราบว่า

ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นผูใ้ชร้ะบบ มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS ระดบัใด และหาโอกาสพฒันางาน 

ของแผนรังสีให้ผูใ้ชง้านระบบ PACS  มีความสะดวกในการใชง้าน สามารถใชร้ะบบระบบ PACS 

ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลให้กระบวนการรักษาพยาบาลมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความ

พึงพอใจและ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อระบบ PACS ในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง โดยน าตวัแปร ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบ PACS มาเป็นตวัแปรอิสระใช้อธิบายความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจต่อระบบ PACS (Stair, R. M., & Reynolds, G. W., 2003) (Stair, R. M., 1999) (Vroom, 

W.H., 1964) (Shelley, Maynard W., 1975) ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. ประเมินระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 
 2. เพื่อวดัระดบัความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน วดัระดบัความรู้และทกัษะ
การใชร้ะบบ PACS และทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  
 3.เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์
พื้นฐาน ความรู้และทกัษะการใชร้ะบบ PACS และทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ กบัความพึง
พอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 
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วธิีด าเนินการวจิัย  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research )     
ประชากร คือบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ แพทย ์

พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล นกักายภาพ นกัรังสีการแพทย ์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ 
PACS ในโรงพยาบาลแห่งน้ีอยา่งนอ้ย 6 เดือน จ านวน 197 คน      

กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตวัอยา่ง ใชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่ง ตามวธีิการค านวณ
แบบทราบประชากรแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดในการวิจยัน้ี เท่ากบั 158 คน ผูว้จิยั
น าขนาดกลุ่มตวัอยา่งมาก าหนดจ านวนตวัอยา่งกระจายตามสัดส่วนของผูป้ฎิบติังานแต่ละแผนก
เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง (Inclusion Criteria)      
 1. ผูป้ฏิบติังานทุกต าแหน่ง ไดแ้ก่  แพทย ์พยาบาล  ผูช่้วยพยาบาล  นกักายภาพ/เจา้หนา้ท่ี
กายภาพ  นกัรังสีการแพทย/์เจา้หนา้ท่ีรังสี  ปฎิบติังานท่ีในการท างานตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน
ระบบ PACS ทั้งในแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  

2.ใชง้านระบบ PACS ในโรงพยาบาลแห่งน้ีอยา่งนอ้ย 6 เดือน    
3. ยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัน้ีโดยสมคัรใจ      

เกณฑ์คัดออกกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion Criteria)       
1. ผูท่ี้ปฏิเสธเขา้ร่วมการวิจยัในระหวา่งการตอบแบบสอบถาม    
2. ผูป้ฏิบติังานท่ีอยูร่ะหวา่งการลาป่วย ลาศึกษาต่อ ลาคลอด 

 

เคร่ืองมอืการวจิัย      

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด
วตัถุประสงคข์องการวจิยั จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบความตรง
ของเน้ือหา (Content validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนผา่นการตรวจจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่านปราะกอบดว้ยอาจารยแ์พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นรังสีวิทยา
และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการน า
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาแลว้ น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมี
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ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน น าข้อมูลท่ีได้มา
ค านวณหาความความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา  ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน  ลกัษณะการใชง้านระบบ PACS โดยค าถามมีทั้งค  าถามท่ี
มีลกัษณะเป็นปลายเปิดและปลายปิด    

ส่วนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ PACS ผูว้จิยัสร้างขอ้ค าถามโดยไดน้ าค า
ส าคญัตามแนวคิดของสเตียร์ (Stair, R. M., & Reynolds, G. W., 2003) (Stair, R. M., 1999) ซ่ึงได้
ศึกษาคุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมีคุณภาพ และศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้างขอ้
ค าถามความพึงพอใจ 4 ดา้น แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 26 ขอ้ เป็นการวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบวดัของลิเคิร์ท  คะแนนรวมมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
26 -130 คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS มาก ค่าความ
เช่ือมัน่โดยการใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 0.95 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 3.1 แบบวัดความรู้คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน ลกัษณะค าถามปลายปิดมีจ านวน 10 ขอ้ 

ลกัษณะค าตอบเป็นแบบสามค าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ โดยให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง

ค าตอบเดียว คะแนนรวมมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 – 10  คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีความรู้

คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดบัมาก  

  3.2 แบบสอบถามทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานมีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ให้

ผูต้อบประเมินทกัษะของตนเอง ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดบั 

คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 10 – 30  คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดบัสูง ค่าความเช่ือมัน่โดยการใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 

0.88 
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 ส่วนที ่4 แบบวดัความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชร้ะบบ PACS    

          4.1 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับระบบ PACS ลกัษณะค าถามมีสามค าตอบ คือ ใช่ 

ไม่ใช่ และไม่ทราบ โดยเลือกตอบแบบสอบถามเพียงค าตอบเดียวมีจ านวน  19 ขอ้โดยให้ผูต้อบ

เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 19  คะแนน โดยคะแนนรวมมาก

หมายถึง มีความรู้ระบบ PACSระดบัมาก 

  4.2  แบบประเมินทกัษะการใช้ระบบ PACS ขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้  ค  าตอบแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหวา่ง 12 – 60  คะแนน โดย

คะแนนรวมมากหมายถึง มีทกัษะการใชร้ะบบ PACS ระดบัสูง ค่าความเช่ือมัน่โดยการใชสู้ตรค่า

สัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 0.93 

 ส่วนที่ 5 แบบวดัทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ มีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ ขอ้ถามทศันคติ

มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั คะแนนรวมมีค่า

อยู่ระหว่าง 10 – 50  คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีทศันคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ดี ค่า

ความเช่ือมัน่โดยการใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 0.80    

 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี  TMEC 17-041 วนัที 11 สิงหาคม 2560 ผูว้ิจยัไดเ้ชิญ
ชวนผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์เขา้ร่วมวิจยัดว้ยความสมคัรใจ โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์
การวจิยั วธีิการวิจยั และสิทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั โดยสามารถยติุการร่วมการวิจยัได ้โดยไม่ส่งผล
ต่อการท างานใดๆ 
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วธิีการรวบรวมข้อมูล          
ผูว้ิจยัท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง เพื่อขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยั และติดต่อขออนุญาตเข้าพบ หัวหน้า
พยาบาลหอผูป่้วย หัวหน้างานกายภาพ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย และ แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง
โครงการวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั และขอความร่วมมือเก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้อนุญาต
ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับด้วยตนเอง  จากนั้ นส่ง
แบบสอบถามและใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั ไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด โดยผูว้ิจยัให้ผูต้อบน า
แบบสอบถามตอบกลบัและใบยินยอม รวมไวท่ี้หัวหน้าหน่วยงานและนดัขอรับแบบสอบถามคืน 
ดว้ยตวัเองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแยกใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัใส่
ซองท่ีเตรียมไวใ้ห้ แยกจากแบบสอบถาม เพื่อไม่ให้ผูว้ิจยัเช่ือมโยงขอ้มูลแบบสอบถามกบัช่ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและน าไปวิเคราะห์ตาม
วธีิทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล         

 1.วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้และ 
ทกัษะการใชร้ะบบ PACS ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์และความพึงพอใจต่อระบบ PACS ดว้ย 
สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
 2. วเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม ดว้ยสถิติ t-test  และ One way ANOVA  
 3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้
และทกัษะการใชร้ะบบ PACS ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ กบัคะแนนความพึงพอใจต่อระบบ 
PACS โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน ( Spearman’s Rank Correlation Coefficient) 
 4. ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการวจิัย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของและประสบการณ์ใช้งานระบบ PACS ของผู้ปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ฏิบติังาน และเป็นผูใ้ช้งานระบบ PACS ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง จ านวน 150 คน พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 93.3) มีอายุอยู่
ระหวา่ง 25 – 34 ปี (ร้อยละ 44.0) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 49.3) ต  าแหน่งผูช่้วยพยาบาล 
(ร้อยละ 50.7) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 55.3) 
ประสบการณ์ใชง้านระบบ PACS ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ มีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ 
PACS รวมจากท่ีอ่ืนด้วย 3 – 4 ปี (ร้อยละ 38.0)และมีประสบการณ์ใช้งานระบบ PACS ของ
โรงพยาบาลน้ี มากกวา่ 3 - 4 ปี (ร้อยละ 40.0) ลกัษณะการใชง้านระบบ PACS ภายในระยะเวลา
หน่ึงเดือนท่ีผา่นมา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไดใ้ช้งานระบบ PACS เฉล่ียในหน่ึงสัปดาห์ 1-3 วนั 
(เป็นบางวนั) (ร้อยละ 55.3) จ านวนผูป่้วยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชร้ะบบ PACS ดูภาพทางรังสีใน 1 วนั อยู่
ระหว่าง 1-2 คนมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.3) ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านระบบ PACS มากท่ีสุด คือ เวลา 
8.30 น.  – 10.30 น. (ร้อยละ 53.3)โดยแหล่งความรู้ท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ PACS ของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไดจ้ากการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 86.0) มีผูไ้ดค้วามรู้จากจาก
การอบรมของแผนกรังสีวินิจฉยัท่ีโรงพยาบาลน้ี เพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 22.0) ส่วนประสบการณ์
อบรมการใชร้ะบบ PACS ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่ ไม่เคยฝึกอบรม (ร้อยละ 74.7) 

2. ความพงึพอใจต่อระบบ PACS ของผู้ปฏิบัติงาน 
ระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ผูป้ฏิบติังาน  โดยรวมและรายดา้น  

พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.11 
±0.49) เม่ือพิจารณารายดา้น จากทั้ง 4 ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS ราย
ดา้นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยตามค่าเฉล่ียรายดา้นดงัน้ี  ดา้นความปลอดภยั
และดา้นความทนัเวลา (Mean = 4.18 ±0.53, Mean = 4.18 ±0.55 ) รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ 
(Mean = 4.04 ±0.57) และดา้นการเขา้ถึงง่าย(Mean = 4.03 ±0.62) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 
   แห่งหน่ึง โดยรวมและรายดา้น ( n = 150 ) 

 
 
 3. ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบ PACS
และทศันคติต่อการใช้คอมพวิเตอร์ ของผู้ปฏิบัติงาน      
  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดบัมาก (ร้อยละ 64.0)
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 58.7) ความรู้ระบบ PACS มีระดบัมาก 
(ร้อยละ 70.0) ทกัษะระบบ PACS อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 54.0) และระดบัทศันคติต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี  (ร้อยละ 80.7) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 จ านวน ร้อยละ ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง จ าแนกตามความรู้ 

    และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบ PACS และ 
    ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ ( n = 150 ) 
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน แตกต่างกนั มีคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อระบบ 

PACS แตกต่าง  
พบวา่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS แตกต่างกนัตามตวัแปรอิสระอยา่งมี 

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และ 0.01ตามล าดบั ได้แก่ ระดับการศึกษา และ ต าแหน่ง  โดย
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด  และต าแหน่งแพทยมี์ความ
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พึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบ PACS ตามต าแหน่งรายคู่  
พบวา่ แพทยมี์ความพึงพอใจต่อระบบ PACS สูงกวา่พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และนกักายภาพบ าบดั/
เจา้หนา้ท่ีกายภาพบ าบดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 ดงัตารางท่ี 3 และ 4 
 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS ระหวา่งขอ้มูล 
ส่วนบุคคล ( n =150 ) 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS ระหวา่งต าแหน่งรายคู่ 
   จาก Post Hoc test scheffe 

 
 
 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัความพงึพอใจต่อระบบPACS ด้วย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน 
  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังาน ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน ( r = 0.433) ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ( r = 0.281) ความรู้เก่ียวกบั PACS        
( r  = 0.405) ทกัษะการใช ้PACS  ( r = 0.543) และ ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์  ( r = 0.416)     
ดงัตารางท่ี 5 
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 6.  ปัญหาทีพ่บในการใช้ระบบ PACS ใน 1 เดือนทีผ่่านมา    
   พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีพบปัญหามีเพียง (ร้อยละ 31.3) โดยพบขอ้ขดัขอ้งจากการใช้
ระบบ ( n = 47) จ  านวน 1-2 คร้ัง (ร้อยละ87.2)  และ พบขอ้ขดัขอ้ง 3 คร้ังข้ึนไป (ร้อยละ 12.8) 
ปัญหาท่ีผูใ้ชง้านพบส่วนใหญ่ ( n = 47) ไดแ้ก่ โหลดภาพชา้ (ร้อยละ31.9) ดา้นความเหมาะสมของ
ขนาดหน้าจอท่ีใช้งานส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ มีความเหมาะสม (ร้อยละ94.0) ความเพียงพอของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชร้ะบบ PACS ในหน่วยงาน  ส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ เพียงพอ (ร้อยละ 84.7)
ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ อยากใหจ้ดัอบรมการใชง้านระบบ PACS (ร้อยละ 62.5)  
(n = 24) 

 
การอภิปรายผล      

 1. ระดับความพงึพอใจต่อระบบ PACS ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 
แห่งหน่ึง     

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีเป็นการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านกลุ่มท่ีเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล สามารถอธิบายไดว้า่ ระบบ PACS 
นั้นเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทยท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดดี้
มาก ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบังานท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ริงโดยเม่ือพิจารณารายดา้นมีความ
พึงพอใจอยูร่ะดบัมากทุกดา้น แสดงให้เห็นวา่ระบบ PACS เป็นระบบท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจ ทั้งน้ี
อาจเป็น เพราะปัจจุบนัการดูแลผูป่้วยให้ความส าคญักบัการจดัระบบงาน และการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล ซ่ึงระบบการจัดเก็บและรับส่ง
ขอ้มูลภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล (PACS) เป็นระบบใหม่ท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของโรงพยาบาลดา้นการดูแลวนิิจฉยัผูป่้วย ท าใหก้ารตรวจรักษาดูแลผูป่้วย
ท าไดร้วดเร็วและปลอดภยัมากยิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบัวิจยัต่างประเทศ (Claude Sicotte, Guy Pare, 
Kobena Kra Bini, Marie - Pierre Moreault and Guy Laverdure, 2010) ซ่ึงไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบภาพทางการแพทยข์องเครือข่ายองคก์รซ่ึงเช่ือมโยงกนัดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพข้อมูลอยู่ในระดับมาก โดยอธิบายว่า กลุ่ม
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ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อระบบภาพทางการแพทยใ์นดา้นความถ่ีในการใช ้และดา้นความตั้งใจใน
การใช ้และ สอดคลอ้งกบัวิจยัต่างประเทศ ( Richard A. Lewis and See Ling Tan, 2009)ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจ และประสบการณ์ของผูใ้ช้ระบบ PACS ในหลายสถาบนั พบว่าผูใ้ช้งานระบบ 
PACS ส่วนใหญ่เห็นว่าระบบ PACS ดีกว่าการใช้ฟิล์มท่ีเป็นระบบเก่า  เน่ืองจากระบบ PACS 
สามารถเรียกข้อมูลเก่าท่ีเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเรียกข้อมูลภาพทางรังสีได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีการเส่ือมสภาพของภาพทางรังสี ท าให้แพทย ์สามารถเปรียบเทียบภาพถ่ายทาง
รังสีเพื่อดูการเปล่ียนแปลงของโรคไดต้ลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้การวินิจฉยัถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบ 
PACS แตกต่างกนั   

ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS แตกต่างกนั ตามตวัแปรอิสระ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา และ ต าแหน่ง ซ่ึงการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด  อาจเพราะว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระดับ
การศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีมามากพอสมควร จึงให้ความสนใจและติดตามในเร่ืองของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยา่งระบบ PACS มากกวา่ โดยเฉพาะยุคน้ีเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ท าให้กลุ่มคนในระดบัการศึกษาน้ีมีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี และท าให้ง่ายต่อ
การใชง้านระบบ  PACS และ ต าแหน่งแพทยมี์ความพึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด   สามารถ
อธิบายได้ว่า เน่ืองจากแพทยมี์การใช้งานระบบ PACS มากกว่าพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และนัก
กายภาพบ าบดั และยงัมีประสบการณ์การใชร้ะบบ PACS มาจากโรงพยาบาลอ่ืนดว้ย จึงท าใหแ้พทย์
มีความช านาญเช่ียวชาญในการใชร้ะบบ PACS และมองเห็นความส าคญั และประโยชน์จากการใช้
ท่ีสามารถรับรู้ไดว้า่ระบบ PACS ท าใหแ้พทยมี์ความพึงพอใจในดา้นต่างๆของระบบ และแพทยเ์คย
ผ่านประสบการณ์การใช้ระบบฟิล์มมาก่อน จึงสามารถเปรียบเทียบไดว้่าระบบ PACS มีความ
ทนัสมยัของเทคโนโลย ีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นย  า มากกวา่ระบบฟิลม์ท่ีเป็นระบบ
เก่ามากจึงยิ่งเป็นการเพิ่มระดบัความพึงพอใจในการใชร้ะบบ PACS ให้สูงข้ึน จึงส่งผลให้แพทยมี์
ความพึงพอใจในระบบ PACS มาก สอดคลอ้งกบั วสันต ์เรือนทอง (วสันต์ เรือนทอง, 2551)ได้
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ท าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการใชง้านระบบ SAP โดยพบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความแตกต่างของความพึงพอใจในการใชง้านระบบ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง 
แผนก รวมถึงระบบงาน 

3. ความรู้และทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ 
PACS ของผู้ปฏิบัติงาน      

พบวา่ ความรู้การใชค้อมพิวเตอร์พิน้ฐาน มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางกบัความพึง
พอใจต่อระบบ PACS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.433) (< 0.01) และพบวา่ ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่ากับความพึงพอใจต่อระบบ PACS อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.281) (< 0.01) ซ่ึงพบวา่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง มีความรู้
และทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงการปฏิบติังานในปัจจุบนัน้ี
องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยใน
การปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ท างาน ผูป้ฏิบติังานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเร่ืองการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อสามารถดูแล บ ารุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ จึงจะส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบ PACS เพราะระบบ PACS คือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการแพทยท่ี์น าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัเก็บและรับส่งขอ้มูลภาพทางรังสีของ
ผูป่้วย สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัวิจยัต่างประเทศ (Havelka D, 2002) กล่าววา่ ผูใ้ชท่ี้มีความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์ จะท าให้การส่ือสารระหวา่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืน เน่ืองจากผูใ้ช้
สามารถเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ได ้

4. ความรู้และทกัษะการใช้ระบบ PACS  มีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อระบบ PACS
ของผู้ปฏิบัติงาน          
 พบวา่ ความรู้และทกัษะการใชร้ะบบ PACS มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางกบัความ
พึงพอใจต่อระบบ PACS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.405) (r = 0.543) (< 0.01) ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัระบบ PACS จะส่งผลให้มีความพึงใจต่อระบบ PACS ซ่ึง
บุคลากรโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชร้ะบบ PACSโดยรวม
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อยู่ในระดบัสูง นัน่แสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบติังานเห็นความส าคญัของแผนยุทธศาสตร์คณะปี 2561-
2565 ท่ีให้ความส าคญัในดา้นการพฒันาการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อ
ความเป็นผูน้ าในดา้นการบริการสุขภาพและวชิาการโรคเขตร้อน โรงพยาบาลจึงไดน้ าระบบ PACS 
มาใชเ้พื่อช่วยใหผู้ป้ฏิบติัท างานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผล
ให้การบริการผูป่้วยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูป้ฏิบติังานจึงศึกษาและพฒันาตนเองเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในระบบ PACS ซ่ึงความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบ PACS ไดม้าจากการ
รับรู้ การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานท่ีเคยมีประสบการณ์การใชร้ะบบมาก่อน หรือจากผูท่ี้เคยผา่นการ
ฝึกอบรมมาก่อน หรือเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตวัของผูป้ฏิบติังานเอง จากการทดลองใชร้ะบบทนัที 
และศึกษาคู่มือของระบบ PACS เม่ือผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบ PACS ใน
ดา้นต่างๆของระบบอยา่งดีอยูแ่ลว้ ยอ่มสามารถท่ีจะใช้งานระบบ PACS ไดอ้ย่างรวดเร็ว ว่องไว 
และถูกตอ้ง มากข้ึนส่งผลให้มีความสุขในการท างาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
PACS สอดคลอ้งกบั วจิยัต่างประเทศ (Petter, S., DeLone, W. H., & McLean, E. R., 2013) กล่าววา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจะสามารถวดัไดง่้ายข้ึน หากเกิดจากการใชง้านโดยสมคัรใจของผูใ้ชง้าน
ระบบ เพตเตอร์และคณะกล่าวเพิ่มเติมว่า ในหลาย ๆ บริบท การใช้งานระบบดว้ย ความสมคัรใจ
สามารถวดัความพึงพอใจไดเ้ป็นอยา่งดีอย่างนอ้ยท่ีสุดก็มีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพการท างาน
ตามภาระงานของผูป้ฏิบติังาน 

5. ทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อระบบ PACSของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

พบว่า ทศันคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางกบัความพึง
พอใจต่อระบบ PACS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r= 0.416) (< 0.001) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีทศันคติใน
ทางบวกกับการใช้คอมพิวเตอร์ จะมีความพึงใจต่อระบบ PACS ซ่ึงระดับทศันคติต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความคิดเห็นท่ีดี มีทัศนคติท่ีดี  และมีความรู้ทักษะความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ดีอยู่แล้วเม่ือน ามาประยุกต์กบัการปฏิบติังานร่วมกับระบบ PACS ก็จะส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถใชร้ะบบ PACS ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพและคุม้ค่า คล่องแคล่ว ถูกตอ้ง และปลอดภยั ท าใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความสุขในภาระงานท่ี
ตวัเองรับผดิชอบ ยอ่มส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจต่อระบบ PACS สอดคลอ้งกบัวสันต ์
เรือนทอง (วสันต ์เรือนทอง, 2551)ไดศึ้กษาความพึงพอใจของพนกังานโดยผลการศึกษาพบวา่ ดา้น
ทกัษะ ดา้นความรู้และดา้นทศันคติ  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบ SAP 
โดยดา้นทศันคติมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ข้อจ ากดัในการวจิัย          

 1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional study) ซ่ึงอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ได ้ณ ช่วงเวลานั้น เน่ืองจากไม่ไดมี้การติดตามในระยะยาว  
 2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีมีการใช้งานระบบในช่วงปกติ กล่าวคือ ถ้ามี
การศึกษาในช่วงเวลาท่ีมีการนดัตรวจผูป่้วยตามโครงการต่างๆ ซ่ึงจะมีผูม้าใช้บริการมากกว่าปกติ 
ผลการวจิยัอาจมีความแตกต่างได ้

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย  
 จากผลการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อระบบการจดัเก็บและรับส่งขอ้มูลภาพทางการแพทย์
แบบดิจิตอล (PACS) ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
จากผลการวิจยั เพื่อการน าไปใชส้ าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาล และผูป้ฏิบติังานท่ีดูแลระบบบริการ 
ของฝ่ายรังสีวนิิจฉยั ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมการจดัอบรมการใชร้ะบบ PACS เพื่อพฒันาทกัษะและความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน
เก่ียวกบัระบบ PACS (หน่วยงานรังสีวนิิจฉยั) โดยเฉพาะทกัษะดา้นการเขา้สู่ระบบ PACS การเปิดดู
ภาพทางรังสีของผูป่้วย การปรับภาพขยายภาพเปรียบเทียบภาพ และการดูภาพ CT MRI และความรู้
เร่ืองการน าภาพจากระบบ PACS ไปใช้ต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืน ความรู้เร่ืองผลดีจากการน าระบบ 
PACS มาใช ้
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2. ติดต่อประสานงานกบัผูดู้แลระบบของบริษทั PACS เพื่อแกไ้ขปั้ญหาการขดัขอ้งของ
ระบบอย่างเร่งด่วน โดยเสนอให้มีการแก้ไขผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เนต ซ่ึงไม่ต้องส่ง
บุคลากรเขา้มาแกไ้ขหนา้งาน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจในระบบมากข้ึน 

3. พฒันาดา้นคุณภาพของจอภาพท่ีใช้ในการดูภาพถ่ายทางรังสีให้มีความละเอียดของ
จอภาพท่ีเหมาะสมทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อให้การดูภาพทางรังสีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผลดีต่อการ
รักษาพยาบาลผูป่้วย 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ 
2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคยจ์  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและบุคลากร 
จ านวน 94 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1. สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.47)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถาบนัรัชตภ์าคยส์ามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นองคก์าร  ( = 3.78)  อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
การเรียนรู้ ( = 3.49)   ดา้นบุคคล ( = 3.42)    ดา้นความรู้ ( = 3.39)    ดา้นเทคโนโลยี ( = 
3.14)   อยูใ่นระดบัปานกลาง 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่วนต าแหน่งงานท่ีต่างกนั ท าให้ความคิดเห็น
เร่ืองสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นบุคคลแตกต่างกนั ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั ท าให้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ ดา้นบุคคล ดา้นการจดัการความรู้  
ดา้นเทคโนโลย ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 
ค าส าคญั  สภาพ,องคก์ารแห่งการเรียนรู้, สถาบนัรัชตภ์าคย ์
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ABSTRACT 
 The purposes of the present research were to 1) study the learning organization 
conditions of Rajapark Institute, 2) compare the learning organization of Rajapark Institute 
classified according to personal factors. Data were collected by distributing questionnaires from 
94 executives and personnel. The results showed that:1) The overall learning organization 
condition of Rajapark Institute was at a moderate level (  =3.47). Considering each aspect, the 
learning organization of Rajapark Institute could be sorted out in descending order as follows; the 
organization ( =3.78) was at a much level whereas learning ( = 3.49), people ( = 3.42), 
knowledge ( = 3.39), and technology ( = 3.14) were at a moderate level. 2) Considering 
personal factors, differences in gender, age, and educational background had no effect on the 
opinions towards the learning organization conditions. Different job positions made different 
opinions about the learning organization conditions in the aspect of people. Different work 
experience made different opinions about the learning organization conditions in people, learning, 
knowledge management and, technology at a significant level of 0.05 

 
Keywords:  Conditions,Learning Organization, Rajapark Institute 

 

บทน า 
 ปัจจุบนักระแสการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งพลิกผนั (Disruptive world)  อนัเน่ืองมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการโทรคมนาคม ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วและรุนแรง บวกกบัการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพฒันา
อย่างต่อเน่ือง เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึนในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ องค์
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ขอ้มูลสารสนเทศ และความรู้กระจายไปไดก้วา้งขวางและรวดเร็ว ส่งผล
กระทบกบัการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองคก์าร จนท าให้ไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา ระยะทาง
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และสถานท่ีอย่างส้ินเชิง  เป็นผลให้เกิดรูปแบบสังคมยุคใหม่ท่ีเรียกกนัว่าสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - based Society) ซ่ึงเป็นสังคมท่ีอุดมไปดว้ยความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และนวตักรรม
ต่างๆ อยา่งมากมาย และความส าคญักบัมิติการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) การผลิต
และพฒันา ให้สามารถกา้วทนัยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้นท าให้องค์การต่างๆเกิดความ
ตระหนกัในการท่ีจะพฒันาองคก์าร ให้มีความเจริญรุดหนา้ เพื่อให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั  เพื่อ
ความอยู่รอดขององค์การ  การศึกษา ในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการทกัษะการคิดและทกัษะการ
ด ารงชีวิตท่ีแตกต่างจากอดีต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทรรศนะของ สถาบนัการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีปลูกฝังให้
ผูเ้รียนสามารถท่ีจะปรับตวั วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิพากษ์ สร้างทกัษะดา้นการส่ือสาร และมีการ
เรียนรู้ เพื่อท่ีจะท าหน้าท่ีหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking)  จากเหตุผลดังกล่าว 
สถาบนัการศึกษาจึงควรพฒันาองคก์ารให้เป็น องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพ ขีด
ความสามารถ ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลขององค์การด้วย  (สุรินทร์ พิศสุวรรณ :2555)  
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การท่ีบุคลากรสามารถขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานตามท่ีปรารถนาได้อย่างต่อเน่ืองเป็นองค์การท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีรูปแบบความคิด
สร้างสรรค ์เป็นองคก์ารท่ีเตม็ไปดว้ยแรงบนัดาลใจและเป็นองคก์ารท่ีมีบุคลากรเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีช่วยให้คนในองคก์ารน าความรู้ท่ีมีอยู่
ในตวัของแต่ละคนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันางานให้มีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน เป็นการพฒันา
องคก์ารให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทกัษะร่วมกนั ท าให้เกิดการ
พฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองและสามารถปรับตวัใหท้นัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  สถาบนัรัชต์ภาคยเ์ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตบณัฑิต ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรม เพื่อเติบโตเป็น
ก าลงัส าคญัของประเทศ มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง จากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และเทคโนโลยี ท าให้มีการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการจดั
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง รวมงการแข่งขันในวงการการศึกษาสูงข้ึน สถาบันรัชต์ภาคย์ซ่ึงเป็น
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สถาบนัการศึกษาขนาดเล็ก จึงจ าเป็นตอ้งมีการการปรับระบบการบริหาร  เพิ่มพูนความรู้ ความรอบ
รู้ เพิ่มทกัษะ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิผลขององคก์าร   สถาบนัรัชตภ์าคยจึ์งตระหนกัในการ
พฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์ารท่ีมีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในระหวา่งบุคลากร ควบคู่ไปกบัการรับความรู้จากภายนอก เพื่อน าไปสู่
การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ีเขม้แข็ง (Core competence) ขององคก์าร เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษา จึงท าการศึกษาวิจยัเพื่อศึกษา
สภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคย ์เพื่อจะไดน้ ามาวางแผนสู่การพฒันา
สถาบนัรัชตภ์าคยเ์ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้สืบต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคยจ์  าแนกตามปัจจยั 

ส่วนบุคคล  

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกีย่วกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  1.1 องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Senge    
  องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของการป้องกนัปัญหาในระยะยาว
เป็นการวางแผนเพื่ออนาคต Sengé (1994) เห็นวา่แนวคิดท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องคก์ร ดว้ยการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ หากมองในระยะยาวก็คือ การพฒันามนุษยทุ์กมิติ ทุก
บทบาท ภายใตก้ารมองโลกอยา่งเป็นองคร์วม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญัท่ีรียกวา่ทกัษะ หรือวินยั 
5 ประการ เป็นพื้นฐานหลกัในการสร้างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน ประกอบดว้ย 1) 
การเรียนรู้ตนเองอยา่งถ่องแท ้ (personal mastery) 2) การมีแบบแผนความคิด (mental models) 3) 
การรับรู้และสานวิสัยทศัน์ (shared vision)  4) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) และ 5) ความคิด
และความเขา้ใจในภาพรวมทั้งระบบ (system thinking) 
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   1.2 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Garvin D.A. (2008)  
 การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้ความส าคญักบักิจกรรม 5 กิจกรรมหลกั (Five 
main activities) ประกอบดว้ย 1) การแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ (systematic problem solving) 2) การ
ทดลอง (experimentation with new approaches) 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (learning from 
past experiences) 4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดจากผูอ่ื้น (learning from the experiences 
and best practices of others) และ5) การถ่ายทอดการเรียนรู้ (transfering knowledge)  
   1.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Pedler, Burguyne & Boydell 
  Pedler, Burguyne, and Boydell (1991) กล่าวถึง ลกัษณะท่ีเหมาะสมของการเป็น
บริษทัแห่งการเรียนรู้ (The Learning Company) วา่มีองคป์ระกอบของการเป็นองคก์ร หรือบริษทั
แห่งการเรียนรู้ ควรแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ 1) ดา้นกลยุทธ์ (strategy) 2) ดา้นการมองภายในองคก์ร 
(looking in) 3) ดา้นโครงสร้าง (structures) 4) ดา้นการมองภายนอก (looking out) และ 5) ดา้น
โอกาสในการเรียนรู้ (learning opportunities) 
 1.4 องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt  
  Marquardt (2011) ได้เสนอรูปแบบระบบองค์การแห่งการเรียนรู้ (systems 
learning organization model) ท่ีประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) องค์ประกอบหลกัดา้นการ
เรียนรู้ 2) องค์ประกอบดา้นองคก์าร 3) องคป์ระกอบดา้นบุคคล 4) องค์ประกอบดา้นการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) และ 5) องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ี(Technology)  
   จากการศึกษาแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้จากหลายแนวทาง ผูว้ิจยั
พบวา่ แต่ละแนวทางมีความสอดคลอ้งกนั เพียงแต่อาจจะมีจุดเนน้หรือการให้ความส าคญัท่ีต่างกนั 
ผูว้ิจยัเลือกแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Michael J. Maquadrt มาเป็นแนวทางใน
การสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีมีความ
ครอบคลุมในหลายมิติทั้งในดา้นการเรียนรู้ ดา้นบุคคล ดา้นองค์การ ด้านความรู้ และเทคโนโลย ี
นัน่เอง 
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วธิีการวจิัย 
 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร และบุคลากรของสถาบนัรัชต์
ภาคย ์ จ  านวน 112  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของสถาบนัรัชต์
ภาคย ์ จ  านวน 94  คน 
 

 
2)   การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคย ์ สภาพ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และ ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงไดก้ าหนดค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์ดงัน้ี  
 
  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง   
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย   
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง สภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    

 
ผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคยไ์ดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์โดยรวม 
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 จากตารางท่ี 1 บุคลากรสถาบนัรัชต์ภาคยมี์ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นองคก์าร มีสภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูม่าก ( = 3.78 ) ส่วนดา้นการ
เรียนรู้  ดา้นบุคคล ดา้นความรู้ และดา้นเทคโนโลยี มีสภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( = 3.49, 3.42, 3.39,  = 3.14) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดา้นการเรียนรู้ 
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 จากตารางท่ี 2 บุคลากรสถาบนัรัชตภ์าคยมี์ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคย ์ดา้นการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.49)  เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
สมาชิกทุกคนในทีมยอมรับในความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ( = 3.77) บุคลากร
ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้โดยการรับฟังและแสดงความคิดเห็น ( = 3.60) บุคลากรให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ทั้งจากภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารเพื่อพฒันาตนเอง ( = 3.54)  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

262 
 
 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดา้นองคก์าร 
 

 
 จากตารางท่ี 3 บุคลากรสถาบนัรัชตภ์าคยมี์ความคิดเห็นดว้ยต่อสภาพความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคย ์ด้านองค์การ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.78)  เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดบัแรก 
ดงัน้ี บุคลากร เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาสถาบนัฯ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ( = 
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4.00) สถาบนัฯ มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการวาง
แผนการด าเนินงาน ( = 3.91) และสถาบนัฯ ก าหนด วิสัยทศัน์ขององค์การ โดยส่งเสริมให้
บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม ( = 3.85) 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดา้นบุคคล 
 

 
 จากตารางท่ี 4 บุคลากรสถาบนัรัชตภ์าคยมี์ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดา้นบุคคล โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.42)  เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก  จ  านวน 1 ขอ้ คือ ผูบ้ริหารมีการบริหารแบบกระจายอ านาจและมอบ
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อ านาจตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้กบับุคลากร  ( = 3.55) และอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 5 
ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี บุคลากรมีความพร้อมและมีความเต็มใจ
ในการเรียนรู้โดยมีการท าแผนพฒันาตนเอง ( = 3.48)  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนสามารถ
ให้ ขอ้เสนอแนะและตดัสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพฒันางานท่ี รับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี ( = 
3.48) บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเอง มีความคิดเป็นระบบ และปฎิบติังานอยา่งเป็น
ระบบ ( = 3.44)  
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดา้นความรู้   
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 จากตารางท่ี 5 บุคลากรสถาบนัรัชต์ภาคยมี์ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคย ์ด้านความรู้ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.39)  เม่ือ

พิจารณารายไดพ้บวา่อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้  คือ สถาบนัฯ สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ( = 3.51) และอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 8 ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อย 3 ล าดับแรก ดังน้ี บุคลากรในสถาบันฯ มีการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ เช่น การเขา้ร่วมประชุม การเทียบเคียงผลการปฎิบติังาน  และงานวิจยัต่างๆ 
( = 3.46) สถาบนัฯ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งให้กบับุคลากร และ
สถาบันฯส่งเสริมให้บุคลากรมีกระบวนการในการสร้างความรู้ จากข้อมูลสารสนเทศ และ
ประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ( = 3.43) สถาบนัฯส่งเสริมให้บุคลากรมี
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กระบวนการในการสร้างความรู้ จากขอ้มูลสารสนเทศ และประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่  ( = 3.43)  
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดา้นเทคโนโลย ี

 
 จากตารางท่ี 6 บุคลากรสถาบนัรัชตภ์าคยมี์ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคย ์ด้านเทคโนโลยี โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.14) และเม่ือ
พิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังน้ี สถาบนัฯ มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจดัการในการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก ( = 3.22) 
สถาบนัฯ มีการน าเทคโนโลยีมาท าการเช่ือมโยงขอ้มูลในการบริหารจดัการ การปฏิบติังานและการ
เรียนรู้ภายในองคก์าร ( = 3.21) และสถาบนัฯ มีเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนบุคลากรในการ เพิ่มพูน
ความรู้เพื่อน ามาสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ( = 3.12) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชต์ภาคยจ์  าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

 
ตารางที ่7 ผลการเปรียบเทียบสภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคยจ์  าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 

 
  

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้  ส่วนต าแหน่งงานท่ีต่างกนั ท าให้ความคิดเห็นเร่ืองสภาพองค์การ
แห่งการเรียนรู้ดา้นบุคคลแตกต่างกนั ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั ท าให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ ด้านบุคคล ด้านการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลย ี
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
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อภิปรายผลและข้อแสนอแนะจากการวจิัย 
อภิปรายผล 
 สภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคยด์า้นองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารของสถาบนั กลยุทธ์และวิสัยทศัน์  ท่ีมีความชดัเจน การรวม
พลงัของบุคลากรท่ีมีความคาดหวงัต่อความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้า ภายใตจุ้ดมุ่งหมาย
เดียวกนัของบุคลากรทั้งองคก์าร บุคลากรต่างมีแนวคิดและค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกนั มีความศรัทธา
ในวิสัยทศัน์ของสถาบนั มีความภาคภูมิในสถาบนั ซ่ึงส่งผลให้บุคลากรมีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน   และตอ้งการเห็นการพฒันาสถาบนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของMarquardt (2011) กล่าววา่ วสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) เป็นการสร้างทศันะของความร่วมมือ
กนัอยา่งยึดมัน่ของบุคลากรในองคก์ารเพื่อพฒันาภาพในอนาคตและความตอ้งการท่ีจะมุ่งมัน่ไปสู่
ความปรารถนาร่วมของบุคลากรทั้งองค์การสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุช สัทธาฉัตรมงคล และ
อรรถพล ธรรมไพบูลย ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก ขณะท่ี
สภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถาบนัรัชตภ์าคยด์า้นการเรียนรู้ ดา้นบุคคล ดา้นความรู้  
ดา้นเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอดิธร สังฆจนัทร์ (2558) พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ตาก ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธงชยั บุญเกิด (2555) ศึกษาวิจยั
เร่ือง แนวทางการพฒันาระบบการจดัการความรู้และการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัรังสิต ผลการวิจยัพบวา่ มหาวิทยาลยัรังสิต มีสภาพการด าเนินงาน
การจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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ข้อแสนอแนะจากการวจิัย 
 1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด สถาบันรัชต์ภาคย์ควรมีสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อบุคลากร  และมีการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  
รวมถึงงบประมาณส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลย ี

 1.2  ขอ้เสนอแนะเชิงปฎิบติั 
 ผูบ้ริหารสถาบนัรัชต์ภาคย์ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ทั้งในดา้นเทคโนโลย ีดา้นวิชาการ ดา้นวิจยั ดา้นการบริหารงาน และสนบัสนุนทรัพยากร
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
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การศึกษาระดบัการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองระดบัการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็น

เลิศ (EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาระดบัการด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ การศึกษา ตามแนวทาง EdPEx  ของคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศไปสู่การปฏิบติัรวมถึงเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศไปสู่การปฏิบติั สามารถ
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สรุปผลการศึกษาโดยสามารถจดักลุ่มระดบัของการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  

ระดบัท่ี 1 เป็นระดบัท่ีไม่พบระบบหรือกระบวนการใดๆ ซ่ึงตรวจพบจ านวน 8 ระบบ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 25 ประกอบดว้ยระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนบัสนุนชุมชน 
ระบบวางแผนการตลาด ระบบเทียบเคียงผลการด าเนินการ ระบบการจดัการความรู้และการปฏิบติั
ท่ีดี ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลการด าเนินการท่ีดี ระบบการจดัการตน้ทุนของ
กระบวนการท างาน ระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทาน และระบบจดัการนวตักรรม 

ระดบัท่ี 2 เป็นระดบัท่ีมีการด าเนินการในบางกระบวนการแต่ยงัไม่เป็นระบบ ตรวจพบ 
จ านวน 17 ระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.13 ประกอบดว้ยระบบการส่ือสารและสร้างความผูกพนั
โดยผูน้ า ระบบบริหารความเส่ียงองค์กร ระบบการปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม ระบบท า
ตลาดและสร้างความผกูพนัของลูกคา้ ระบบให้บริการและจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ระบบวดั
ผลการด าเนินการ ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินการ ระบบการจดัการขอ้มูลและ
สารสนเทศ ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการขีดความสามารถและ
อตัราก าลงั ระบบบริหารความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร ระบบสร้างความผูกพนัของบุคลากร ระบบ
การพฒันาบุคลากรและผูน้ า ระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ระบบจดัการ
กระบวนการท างาน ระบบการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างาน ระบบการจดัการความ
ปลอดภยัและการเตรียมความพร้อมต่อภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินธุรกิจ 
 ระดบัท่ี 3 เป็นระดบัท่ีเร่ิมมีระบบ มีแนวทางท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจน และเร่ิมมีการน าไป
ปฏิบติั  จ  านวน 7 ระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.87 ประกอบดว้ยระบบการน าและสร้างความย ัง่ยืน
ให้แก่องค์กร ระบบการก ากบัดูแลองค์กร ระบบการวางแผนกลยุทธ์ ระบบการน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบติั ระบบรับฟังเสียงลูกคา้ ระบบการจดัการผลการปฏิบติังานของบุคลากร ระบบการออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการท างาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบติัมีดงัน้ี (1) ผูบ้ริหารมีภารกิจ
มาก จึงท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษาและด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx (2)บุคลากรยงัขาดความรู้
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ความเขา้ใจในเร่ือง EdPEx และมีภาระงานมาก EdPEx จึงเหมือนเป็นการเพิ่มภาระงาน (3)การ
ส่ือสารองคก์รท่ีไม่ชดัเจน ดา้นทศันคติต่อการพฒันา  

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบติั มีดงัน้ี ผูบ้ริหาร
และทีมงานทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมและตั้งใจจริง บุคลากรต้องมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
มุ่งเน้นกระบวนการพฒันา ไม่ใช่มุ่งเน้นรางวลั เพิ่มการส่ือสารองค์กรท่ีแม่นย  า ชัดเจน สามารถ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑ ์EdPEx และท าให ้EdPEx อยูใ่นทุกกระบวนการท างาน 

 
ค าส าคญั: เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 
Abstract 

The research findings of the performance of the faculty can be summarized and separated 
into 3 levels as follows: 

Level 1 – the level where no systematic approach or process is evident – there were 8 
systems found, accounting for 25%, which included: Category 1 Societal Responsibilities and 
Community Support; Category 2 Marketing Planning; Category 4 Benchmarking, Knowledge 
Management, and Best Practices; Category 5 Human Resource Management to Produce Effective 
Performance; and, Category 6 Work Process, Cost Management, Supply Chain Management, and 
Innovation Management. 

Level 2 – the level where implementation in some processes is evident, but not yet 
systematic – there were 17 systems found, accounting for 53.13%, which included: Category 1 
Communication and Commitment Building by Leaders, Organizational Risk Management, and 
Legal and Ethical Compliance; Category 3 Marketing and Customer Engagement Building, and 
Service Offering and Customer Complaint Management; Category 4 Performance Measurement, 
Performance Assessment and Improvement, Data and Information Management, and Information 
Technology Management; Category 5 Workforce Capability and Capacity Management, 
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Workforce Well-being Management, Workforce Engagement Building, Workforce and 
Leadership Development, and Career Path Development; and, Category 6 Work Process 
Management, Product Improvement and Work Processes, and Safety Management and Disaster 
and Emergency Preparedness for Continuation of Business. 
 Level 3 – the level where the beginning of a systematic approach with clear procedures 
and implementation is evident – there were 7 systems found, accounting for 21.87%, which 
included: Category 1 Leadership and Organizational Sustainability Building, and Good 
Governance; Category 2 Strategy Planning and Strategy Implementation; Category 3 Hearing the 
Voice of Customers; Category 5 Workforce Performance Management; and, Category 6 Product 
Design and Work Processes. 

Problems and obstacles to implementing EdPEx included: management has been 
occupied by work-related activities, and thus have no time to study and fully implement EdPEx; 
staff still lack knowledge and understanding of EdPEx, and already have a lot of work to do, as a 
result EdPEx is viewed as extra workload; organizational communication is unclear, in particular 
about attitude towards development; and, staff remain unaware of the competition from private 
institutes, as the faculty is part of a state organization. 

A framework for improving the implementation of EdPEx should include the following: 
management and staff should be actively involved and committed; staff should be prepared for 
changes which favor development, and not focus solely on awards; clear and accurate 
organizational communication should be improved; knowledge and understanding of EdPEx 
should be built; and EdPEx should be practiced throughout the entire work process. 

 
Keywords: EdPEx,  ADLI,  LeTCi 
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บทน า 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

หรือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยในระยะเร่ิมตน้  (พ.ศ. 2557-2559) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดให้มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ องค์ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
การน าองค์ความรู้จากเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการ
พฒันามหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง การพฒันาทีมผูใ้ห้ค  าปรึกษา และการสร้างความ
เขา้ใจการประเมินตนเอง 

จึงเห็นได้ว่า การสร้างองค์ความรู้ความเขา้ใจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
แนวทาง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด า เนินการท่ี เป็นเลิศ (EdPEx)  นั้ น เป็นเ ร่ือง ท่ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ให้ความส าคญั และเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ไดเ้ร่ิมใชเ้กณฑด์งักล่าว ในปีการศึกษา 2557 
และไดจ้ดัใหมี้การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรของคณะฯ เก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน มาอย่างต่อเน่ือง แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมายงัมิไดมี้การส ารวจผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการน าเกณฑ์ฯ ไปสู่การ
ปฏิบติั 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx   
ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศไปสู่การปฏิบติั 

3. เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศไปสู่การปฏิบติั 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้รอบแนวคิดท่ีเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) ท่ี

ใช้ในการวิจยัและพฒันาระบบการประเมินผลภายในให้เป็นภาพของการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ  
ในการวจิยั ดงัน้ี  

1. กรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  (The Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) เป็นเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการการศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัสากล มีท่ีมาจากรางวลัคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National 
Quality Award โดย The National Institute of Standards and Technology (NIST) โดยประกอบดว้ย 
7 หมวด ได้แก่ หมวท่ี 1 การน าองค์กร, หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์, หมวดท่ี 3 การมุ่งเน้น
ลูกคา้, หมวด 4 การวดัผล การวิเคราะห์ และการจดัการควารู้, หมวด 5 การมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน, 
หมวด 6 การจดัการกระบวนการ และหมวดท่ี 7 ผลลพัธ์ 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

277 
 
 

2. เกณฑ์การประเมิน “กระบวนการ” ADLI 
ในการประเมินผลกระบวนการหรือหมวดท่ี 1-6 จะใชเ้กณฑก์ารประเมิน ADLI  

ซ่ึงไดแ้ก่  A-Approach = แนวทาง, D-Deployment = การน าไปปฏิบติั, L-learning = การทบทวน
และการปรับปรุง, I-Integration = การบูรณาการ 
 

3. เกณฑ์การประเมิน “ผลลพัธ์” LeTCI 
               ในการประเมินผลลัพธ์หรือหมวดท่ี 7 จะใช้เกณฑ์การประเมิน LeTCI ซ่ึง
ประกอบดว้ย    L-Levels: ระดบัผลด าเนินการ, T-Trends: แนวโนม้, C-Comparisons: เปรียบเทียบ, 
I-Integration: ครอบคลุมและความส าคญัของผลลพัธ์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี  
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาระดบัการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมและการประกนัคุณภาพ (ความหมายและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพ) 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติและรูปแบบการ
ประเมินในระบบต่างๆ  
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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วธิีการวจิัย 
                                  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ การน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบติัอย่างแท้จริง โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ผลท่ีได้
โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) มีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpose 
Sampling) ผา่นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยไดร้วบรวมขอ้มูล
จากลุ่มตวัอย่างรวม 2 กลุ่ม จ านวน 20 คน ประกอบดว้ยกลุ่มผูบ้ริหารคณะฯ จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 
และกลุ่มพนกังานปฏิบติังาน จ านวน 14 คน 
                              เม่ือท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แลว้ จะท าการถอดความจากเทปสัมภาษณ์ จากนั้นจะ
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) และ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เพื่อทราบระดบัการด าเนินงานของ
คณะรัฐศาสตร์ฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และ
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) ตามขั้นตอนการวิเคราะห์
ดงัต่อไปน้ี 

1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกชนิดของขอ้มูลหรือแยกตามหวัขอ้การสัมภาษณ์ และ
วเิคราะห์ 

ขอ้มูลแต่ละขอ้ของแต่ละบุคคล  
2. เปรียบเทียบขอ้มูลและความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน คณาจารย ์และผูบ้ริหาร กบัขอ้มูลจาก

เอกสาร 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวิธีอุปนยัเพื่อเช่ือมโยง
ขอ้มูลเขา้สู่แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสาเหตุของปรากฏการณ์นั้น ๆ   
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ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การศึกษาระดบัการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557-2559  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
  ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์เพื่อวดัระดบัของการด าเนินการตามเกณฑ ์ EdPEx 
  ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ ์EdPEx ไปสู่การปฏิบติั 
  ส่วนท่ี 3 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ ์EdPEx ไปสู่การปฏิบติั 

ผลการศึกษาเร่ืองระดบัการด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็น
เลิศ (EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถสรุปผล
การศึกษาโดยสามารถจดักลุ่มระดบัของการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  

ระดับที ่1 ไม่พบระบบหรือกระบวนการใดๆ  
ระดับที ่2 มีการด าเนินการในบางกระบวนการแต่ยงัไม่เป็นระบบ  
ระดับที ่3 เร่ิมมีระบบ มีแนวทางทีเ่ป็นขั้นตอนชัดเจน และเร่ิมมีการน าไปปฏิบัติ    

สรุประดับการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศของคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 สรุประดบัการด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
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คิดเป็นร้อยละ 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของระดบัการด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

 
 
จากการศึกษาท าให้พบปัญหาและอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศไปสู่การปฏิบติัแนวทางการพฒันาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์ EdPEx ไปสู่
การปฏิบติั ในหลายประเด็น โดยพบว่าผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑ์และความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบติั  บุคลากรส่วนมากยงัยึดติดการปฏิบติังานแบบเดิม การส่ือสารภายในองคก์ร
ยงัไม่ชดัเจน  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

ระดับการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx)  
 จากการศึกษาระดบัการด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถจดัระดบัการ
ด าเนินการออกเป็น 3 ระดบั โดยในระดบัท่ี 1 ซ่ึงไม่พบระบบหรือกระบวนการใดๆ จ านวน 8 
ระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 โดยทั้ง 8 ระบบ มีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 ระบบท่ีมีการด าเนินการในระดบัท่ี 1 
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ระดบัท่ี 2 มีการด าเนินการในบางกระบวนการแต่ยงัไม่เป็นระบบ จ านวน 17 ระบบ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 53.13โดยทั้ง 17 ระบบ มีดงัน้ี    
 
ตารางที ่4 ระบบท่ีมีการด าเนินการในระดบัท่ี 2 
 
ระบบทีม่ีการด าเนินการในระดับ ที ่2 

หมวดที ่1 

1 ระบบการส่ือสารและสร้างความผกูพนัโดยผูน้ า 
2 ระบบบริหารความเส่ียงองคก์ร 
3 ระบบการปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม 
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หมวดที ่3 

4 ระบบท าตลาดและสร้างความผกูพนัของลูกคา้ 
5 ระบบใหบ้ริการและจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
 หมวดที ่4 

6 ระบบวดัผลการด าเนินการ 
7 ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินการ 
8 ระบบการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ 
9 ระบบการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมวดที ่5 

10 ระบบการจดัการขีดความสามารถและอตัราก าลงั 
11 ระบบบริหารความอยูดี่มีสุขของบุคลากร 
12 ระบบสร้างความผกูพนัของบุคลากร 
13 ระบบการพฒันาบุคลากรและผูน้ า 
14 ระบบการส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
หมวดที ่6 

15 ระบบจดัการกระบวนการท างาน 
16 ระบบการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการท างาน 
17 ระบบการจดัการความปลอดภยัและการเตรียมความพร้อมต่อภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉิน

เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 
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จากตารางจะเห็นวา่คณะรัฐศาสตร์ไดด้ าเนินการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในระดบัท่ี 2 ซ่ึงหมายถึงมีการด าเนินการในบางกระบวนการแต่
ยงัไม่เป็นระบบ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ คณะรัฐศาสตร์ฯ มีการด าเนินการในหลายๆ ดา้นเพื่อการพฒันา
องคก์รซ่ึงอาจจะเป็นกระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ไดมี้การด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบ  

ระดบัท่ี 3 เร่ิมมีระบบ มีแนวทางท่ีเป็นขั้นตอนชดัเจน และเร่ิมมีการน าไปปฏิบติั  จ  านวน 7 
ระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.87 โดยทั้ง 7 ระบบ มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่5 ระบบท่ีมีการด าเนินการในระดบัท่ี 3 
 
ระบบทีม่ีการด าเนินการในระดับ ที ่3 

หมวดที ่1 

1 ระบบการน าและสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร 
2 ระบบการก ากบัดูแลองคก์ร 
หมวดที ่2 

3 ระบบการวางแผนกลยทุธ์ 
4 ระบบการน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติั 
หมวดที ่3 

5 ระบบรับฟังเสียงลูกคา้ 
หมวดที ่5 

6 ระบบการจดัการผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
หมวดที ่6 

7 ระบบการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการท างาน 
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จากตารางจะเห็นวา่คณะรัฐศาสตร์ไดด้ าเนินการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในระดบัท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงเร่ิมมีระบบ มีแนวทางท่ีเป็นขั้นตอน
ชดัเจน และเร่ิมมีการน าไปปฏิบติั  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คณะรัฐศาสตร์ฯ  เร่ิมมีพฒันาการในการ
ด าเนินการตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx ในหลายระบบ โดยในบางเร่ืองคณะฯ ไดมี้การด าเนินการมา
อยา่งต่อเน่ืองอาทิ ระบบการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างาน เป็นตน้ แต่ส่ิงท่ียงัขาดคือ
การวางระบบท่ีเป็นขั้นตอนชดัเจน การประเมินกระบวนการ และการน าผลการประเมินน ากลบัมา
ปรับปรุงให้การด าเนินการดียิ่งข้ึน จนไปสู่การด าเนินการท่ีเป็นเลิศในทุกๆ ดา้น สร้างความย ัง่ยืน
ให้กบัองค์กร และสถาบนั แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือตวัผูน้ าองค์กร ท่ีจะต้องให้ความส าคญัในการ
พฒันาองคก์รผา่นกลไกของ EdPEx เพื่อ “การยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวั ส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ 
สนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการน าเอาเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาคณะรัฐศาสตร์ โดยมีขอ้เสนอดงัน้ี (1) ผูบ้ริหารและทีมงานทุกคนตอ้งมี
ส่วนร่วมและตั้งใจจริง                  (2) บุคลากรตอ้งมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (3) มุ่งเน้น
กระบวนการพฒันา ไม่ใช่มุ่งเนน้รางวลั (4) เพิ่มการส่ือสาร สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑ ์
EdPEx (5) ท าให ้EdPEx อยูใ่นทุกกระบวนการท างาน 

 
รายการอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษางานวิจยั เร่ือง การสร้างส่ือการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับคนยุคดิ

จิตลั (Generation Z) มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัคน
ยุคดิจิตลั และเพื่อสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับคนยุคดิจิตลั โดยศึกษากับกลุ่ม
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายรัฐบาลและเอกชน จ านวน 435 คน งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey research) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย
ขอ้มูล 3 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลระดบัความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ของคนยุคดิจิตลั และ
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ข้อมูลส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียน ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

จากการศึกษาพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 17 ปี จากโรงเรียน
ภาครัฐ กลุ่มวชิาวทิย-์คณิต ช่องทางในติดตามข่าวสารการรับเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัมากท่ีสุด คือ ทาง
อินเตอร์เน็ต จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าคนยุคดิจิตลัมีความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือ
กิจกรรมพิเศษมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการร่วมกบังานประจ าปี เช่น CMU Open House คิดเป็น
ร้อยละ 62.8 รองลงมาคือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ส่ือ Facebook Fan page คิดเป็นร้อยละ 60.9 ส าหรับ
การวเิคราะห์ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์แต่ละประเภท ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกบัคณะรัฐศาสตร์
ฯ มช. มากท่ีสุด ดงัน้ี ส่ือมวลชน (1) ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 54.9 (2) ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ ส่ือแผ่น
พบั/แผน่ปลิว คิดเป็นร้อยละ 46.0 (3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องคณะรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 45.5 (4) ส่ือกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.8 (5) ส่ือ
บุคคล ไดแ้ก่ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 44.4 (6) ส่ือชุมชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 53.6 ส าหรับ
การจดัล าดบัความสนใจส่ือประชาสัมพนัธ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจส่ือประชาสัมพนัธ์ทาง 
Facebook Fan page เป็นล าดบัท่ีหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาของ คือ YouTube Channel คิดเป็น
ร้อยละ 21.6 ล าดบัท่ีสาม คือ Line Official คิดเป็นร้อยละ 15.4 ส่วนการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหาของส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน พบวา่ เน้ือหาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
เน้ือหาดา้นอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา รองลงมาคือ เน้ือหาดา้นส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือเขา้เรียน และอนัดบัสาม 
คือ เน้ือหาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมภายในคณะ/มหาวิทยาลยัและกิจกรรมประจ าปี ดงันั้น โดย
ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบส่ือประสัมพนัธ์โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทาง 
Facebook Fan page ช่องทาง YouTube Channel และช่องทาง Line Official 

 

ค าส าคญั: ส่ือประชาสัมพนัธ์, คนยคุดิจิตลั 
 

Abstract 
The purpose of this research aims to survey and create the media production for public 

relation of curriculum that is suitable for Generation Z-people (Gen Z). The populations are 435 
high school students who study in private and public schools. The study is a survey research. The 
data is collected by questionnaires in which the questions are 3 parts of general enquiry, level of 
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need the media of Gen Z and the information that are effected to decide for enrollment in the 
university. The data is analyzed by frequency, percentage, mean score, and standard deviation. 
 The results is found that most of responders are female, 17 years old and study at math-
science in public school. The factors to make decision for registration are information from 
internet. The finding indicates that Gen Z need the media for public relation in special electronic 
that are guided during pre-higher education, Electronic media and Facebook Fan page which are 
62.8% and 60.9% for the total responders,  respectively. (1) It is found that the most effect in 
mass media for deciding is television media which is 54.9% for the total responders. Moreover, 
(2) the most effect in printing media is brochure which is 46.0% for the total responders. (3) 
Website of faculty has the most effect on digital media which is 45.5% for the total responders. 
(4) The most effect in special electronic is guidance about enrollment from university which is 
61.8% for the total responders. Besides, (5) the most effect in person media is oneself which is 
44.4% for the total responders. (6) The last one is newspaper effecting on community media 
which is 53.6% for the total responders. The responders interest in Facebook Fan page, YouTube 
Channel and Line official which are 43.7%, 21.6% and 15.4% for the total responders. The 
content of media that has effected  for decision on enrollment are the career options after 
graduation, getting things when starting university and relationship between societies, faculties 
and the annual activities for the total responders. Therefore, in the process of research, researcher 
produces three types of media such as Facebook Fan page, YouTube Channel and Line official. 
 
Keywords: Public Relations, Generation Z 
 
บทน า 
 Generation Z หรือ เจน แซด หรือ Silent Generation ปัจจุบนัถือเอาช่วงหลงั พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 
2000) เป็นจุดเร่ิมต้นของช่วงวยัน้ี เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดมาพร้อม Digital และ Social Network ใน
สหรัฐอเมริกาเรียกคนรุ่นน้ีวา่ Home land Generation ตามเหตุการณ์ 911 ท่ีประเทศถูกก่อการร้ายอยา่ง
รุนแรง จึงมีการดูแลประเทศบา้นเกิด (Home land) อย่างเขม้ขน้เป็นประวติัการณ์ เป็นช่วงวยัท่ีความ
หลากหลายทางสังคมมาก ทั้งเร่ืองเพศวิถี (Gender) และให้การยอมรับเพศทางเลือกมากข้ึน มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ (Ethnography) มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีทุกด้าน เช่น การแพทย ์
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีเป็น Fully Digitalization ปัจจุบนั
นกัวิชาการเช่ือว่า เจน แซด จะมีความสมบูรณ์แบบมากกว่า เจน วาย และ มีการปรับตวัเขา้กบัคนรุ่น
ก่อนหน้าได้ดีกว่า เพราะเห็นประสบการณ์ท่ีไม่ค่อยดีท่ี เจน วายไดรั้บจาก Generation อ่ืน หรือ บาง
กรณีท านายวา่คนรุ่นน้ีจะเป็น ช่วงวยัท่ีเงียบ เพราะการอยู่ในยุคท่ีมีอุปกรณ์การส่ือสารและบนัเทิงอยา่ง
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ครบถว้นในอุปกรณ์เดียว จึงเป็นการง่ายท่ีจะปลีกตวัเองจากสังคมจริง (Real community) เขา้สู่สังคม
เสมือน (Virtual community) (ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, 2559) 
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ไดจ้ดัการเรียนการสอนทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบั
บณัฑิตศึกษา รวมทั้งหมด 6 หลกัสูตร ซ่ึงในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีมีจ านวนทั้งหมด 3 หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง) , หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 
(สาขาวิชาการระหว่างประเทศ) และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต มีจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจ  านวนทั้งหมด 1,012 คน (ส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2560)   

จากการสอบถามนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในคณะฯ เห็นตรงกนัในดา้นการใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เน่ืองจากคนในยุคน้ี ให้ความสนใจการเข้าถึงข้อมูลในแบบยุคดิจิตลัมาก  
จากขอ้มูลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีจะสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัคน
ยคุดิจิตลั (Generation Z) 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อส ารวจการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัคนยุคดิจิตลั (Generation Z) 
2. เพื่อสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัคนยคุดิจิตลั (Generation Z) 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสร้างส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มคนยุคดิจิตลั หรือ 

Generation Z ซ่ึงเป็นกลุ่มคนยคุใหม่ คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั้งโรงเรียนภาครัฐบาลและ
โรงเรียนภาคเอกชน ท่ี เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังท่ี 23 และ CMU Open House คร้ังท่ี 5 ณ คณะต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี  8 - 9  พฤศจิกายน 2561  

ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการประชาสัมพนัธ์ การตลาด 
และการจดัท าส่ือใหม่ มาออกแบบกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี  

1. แนวคิดและทฤษฎกีารประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด (Marketing Public Relations: MPR) 

 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด  
การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผน (process of 

planning)  
การปฏิบติัการใหส้ าเร็จตามแผนการท่ีไดว้างไวต้ลอดจนประเมินผลหรือติดตามผลความส าเร็จของ
โครงการ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการซ้ือ (encourage purchase) และ
สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นความตอ้งการความเก่ียวพนัและผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคได้
อยา่งถูกตอ้งและตรงเวลาจนน าไปสู่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผา่นทางช่องทางการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือ(credible communication of information) และเกิดความประทบัใจ โดยระบุถึง
บริษทั กลุ่มบุคคลและผลิตภณัฑข์องบริษทั (วรัิช ลภิรัตนกุล, 2544) 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR)  
(ศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ , 2560 : 51-52) 

1. เพื่อเป็นการช้ีแจง บอกกล่าว แนะน า และใหข้อ้มูล (Information)  
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation)  
3. เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) 

 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

2. ความตอ้งการส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 

3. ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน 
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เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด (Marketing Public Relations: MPR) 
 ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 1999) ไดน้ าเสนอเทคนิคหรือ เคร่ืองมือส าหรับการประชาสัมพนัธ์ 

ทางการตลาดท่ีเรียกวา่“P E N C I L S” ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี (ศศิประภา  
ชยัประสิทธ์ิ , 2560 : 52) 
 P = Publication หมายถึง การประกาศ การบอกกล่าว การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
วธีิการต่างๆ  
 E = Events หมายถึง การจดัเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ  
 N = News หมายถึง การน าเสนอข่าวสาร ความเปล่ียนแปลง และความเคล่ือนไหวของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริษทัผา่น ทางส่ือมวลชน  
 C = Community Involvement Activities หมายถึง การจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนท่ีมุ่งเนน้
ใหค้นจากในชุมชนต่างๆมีส่วนร่วม  
 I = Identity Media หมายถึง การใชส่ื้อเฉพาะท่ีสามารถสะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
องคก์ร  
 L = Lobbying Activity หมายถึง กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นความพยายามใชก้ารโนม้นา้วใจ
เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจรวมทั้งการยบัย ั้งกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีขดัต่อการด าเนินธุรกิจหรือผลประโยชน์ของธุรกิจ  
 S = Social Responsibility หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยสร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์รผูบ้ริหารและพนกังานของ
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดจนน ามาซ่ึงการตอบรับท่ีดีต่อการน าเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทัออกสู่
ตลาด  

ส่ือกลางของการประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด (Marketing Public Relations: MPR) 
 การเผยแพร่น าเสนอหรือการกระจายข่าวสารส าหรับการประชาสัมพนัธ์จ าเป็นต้องใช้

ส่ือกลางในการถ่ายทอดให้กลุ่ม ผูบ้ริโภคเป้าหมายหรือประชาชนทัว่ไปเกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ 
ช่ืนชอบและเกิดการสนับสนุน ซ่ึงส่ือกลางท่ีผู ้ประกอบการจะสามารถใช้ในการด าเนินการ
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ติดต่อส่ือสารเพื่อเผยแพร่และท าการ ประชาสัมพนัธ์มีอยู่หลากหลายประเภท (Kotler & Keller, 
2008) ไดแ้ก่  

 1. ส่ือโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง  
 2. ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 
 3. ส่ือวารสารและนิตยสาร  

4. แผน่พบั ใบปลิวและใบแทรก  
5. การออกร้านจดักิจกรรมในงานแสดงต่างๆ  
6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ , 2560 : 53) 

2. คนยุคดิจิตัล (Generation Z) 

 คนยคุดิจิตลั (Generation Z) คือ คนยคุยคุดิจิตลัเป็นกลุมคนท่ีเกิดในปีพ.ศ. 2537 – 2554 
(National Master, 2010) คนยคุน้ีเกิดมาพรอมกบัการมีเทคโนโลยท่ีีไดรับการพฒันาแลว้อยา่งจริงจงั 
โดยการเปล่ียนผา่นจากระบบอนาล็อก (Analog) ไปสู่ระบบยคุดิจิตลั (Digital) ท าใหส่ิ้งตางๆ นั้น
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว การพฒันาของเทคโนโลย ีนั้นส่งผลท าใหค้นยคุยคุดิจิตลัมีช่องทางในการ
ส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปจากยคุก่อน คือจะส่ือสารกนัผา่นโลกออนไลน์และนอกจากการส่ือสาร
แลว้ วธีิการเรียนรู้ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั โดยการเรียนรู้ นั้นจะมีการเรียนแบบเปิดกวา้งมี
การแบ่งปันขอ้มูล ความรู้การใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน า เพราะสามารถท าไดโ้ดยผา่นระบบ
เครือข่ายซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเห็นหนา้กนั สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการ เปล่ียนแปลงในคนยุคยคุดิจิตลั
นอกจากเร่ืองเทคโนโลยแีลว้ ครอบครัวก็เป็นอีกส่วนท่ีเป็นปัจจยัส าคญั เพราะครอบครัวไดรั้บ
ผลกระทบมาจากการพฒันาของเทคโนโลยที  าใหพ้อ่ แม่ ท่ีเกิดยคุเทคโนโลยแีบบอนาล็อก 
(Generation X) และยคุเทคโนโลย ี(Generation Y) นั้นตอ้งออกไปท างานนอกบา้นเป็นส่วนใหญ่ท า
ใหไ้ม่มีเวลาใหก้บัลูกท่ีเป็นคนยคุดิจิตลั (Generation Z) (บริรักษ ์นาใหผล , 2560 : ออนไลน์)  
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3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือ 

ความหมายของส่ือ (Media)  
 ส่ือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีน าเสนอเน้ือหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ขอ้มูล บนัเทิงหรือ
โฆษณาไปสู่ผูบ้ริโภคการเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ รูปแบบส่ือท่ี
พฒันาให้ดีข้ึนนบัจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์พฒันาเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ ในปัจจุบนั การพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดน่ิง  
ส่ืออินเทอร์เน็ตพฒันาข้ึนมาเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มข้ึน ดงันั้น กล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงของ
ระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการใช้ส่ือเพื่อการ กระจาย 
เสียงวทิยโุทรทศัน์ คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ (พรจิต  สมบติัพานิช, 2547: 4) 
 1. ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารท าหนา้ท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บสารได้
ทางเดียวท่ีผูรั้บสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารไดส้ามารถแบ่งยอ่ยได ้ดงัน้ี ส่ือท่ีท า
หนา้ท่ีส่งสารเพียงอยา่งเดียว หมายถึง ส่ือท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารตวัหนงัสือหรือเสียง หรือภาพไปอยา่ง
เดียว ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรเลข และส่ือวทิยแุละส่ือท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารสองอยา่ง คือ ส่งทั้งภาพ
และเสียงพร้อมกนั ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ส่ือภาพยนตร์  
 2. ส่ือใหม่ (New media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารท าหนา้ท่ีส่งสารและรับ
สารไดพ้ร้อมกนั เป็นการส่ือสารสองทางและส่ือยงัท าหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั คือ ภาพ 
เสียงและขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยขีองส่ือดั้งเดิม เขา้กบัความกา้วหนา้ของระบบ
เทคโนโลยสีัมพนัธ์ ท าใหส่ื้อสามารถส่ือสารไดส้องทางผา่นทางระบบเครือข่ายและมีศกัยภาพเป็น
ส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนั ส่ือใหม่พฒันาข้ึนหลากหลายท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมกนัมาก
ข้ึน (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003: 40-41) 
 บทบาทของเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 
โครงข่ายโทรศพัท ์อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ “ส่ือแบบดั้งเดิม” (Traditional Media) ซ่ึง 
ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ท าใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ “การปฏิวติัแห่ง
ระบบตวัเลข” (Digital Revolution) ท าใหข้อ้มูลข่าวสารไม่วา่จะอยูใ่นรูปลกัษณ์ใด เช่น ขอ้ความ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ หรืองานกราฟิก ไดป้รับเปล่ียนใหเ้ป็นภาษาอีกชนิดหน่ึง เป็นรูปแบบ
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เดียวกนัทั้งหมด คือ สามารถอ่านและส่งผา่นไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ยงัสามารถ
น าเสนอในลกัษณะใดก็ไดต้ามความตอ้งการใชง้านของผูใ้ชง้าน ความเปล่ียนแปลงน้ีถูกเรียกขานวา่ 
“การท าใหเ้ป็นระบบตวัเลข” หรือ “ดิจิไทเซชัน่” (Digitization) ดว้ยระบบท่ีมีการท าใหเ้ป็น ระบบ
ตวัเลข เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้เกิด “ส่ือใหม่” (New Media) ข้ึน เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะ
เก่ียวขอ้งกบัระบบตวัเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบการสะทอ้นกลบั หรือ “อินเตอร์แอคทีฟ” 
(Interactive) คาดหวงักนัวา่ ส่ือใหม่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ “ผูแ้สวงหาขอ้มูล
ข่าวสาร” (Seeker)  
ไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ ส่ือแบบดั้งเดิม เน่ืองจากส่ือใหม่ไม่มีขอ้จ ากดัในดา้นเวลา (Time) และ
เน้ือท่ี (Space) เหมือนอยา่งเคยเป็นขอ้จ ากดัของส่ือแบบดั้งเดิมมาก่อน  

เคนท ์เวอร์ทาม และ เอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime and Ian Fenwick) ไดใ้ห้แนวคิด 
เก่ียวกบัส่ือใหม่ (New Media) และการตลาดยุคดิจิตลัและนิยามส่ือใหม่ว่า หมายถึง เน้ือหา 
(content) ท่ีอยู่ในรูปแบบยุคดิจิตัล โดยลักษณะส าคัญของเน้ือหาอยู่ในรูปแบบยุคดิจิตัล 
ประกอบดว้ย “อิสระ 5 ประการ” (5Freedoms) ไดแ้ก่ 
 1. อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา (Freedom from Scheduling) 
 2. อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)  
 3. อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นขนาด (Freedom to Scale)  
 4. อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ (Freedom from Formats)  
 5. อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยคุนกับริโภคริเร่ิมสร้างและควบคุมเน้ือหาเอง 
(From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) 
 ประเภทของส่ือใหม่  
 ประเภทของส่ือใหม่ คือ รูปแบบเน้ือหาแบบยุคดิจิตลัท่ีพบเห็นในปัจจุบนั และมีแนวโน้ม
วา่จะมีบทบาทส าคญัมากยิ่งข้ึนในอนาคต โดยส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่าง
กนัตามประโยชน์และวตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือ ประเภทส่ือใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ปิยะพร  
เขตบรรณพต, 2553: 9) 
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1) เวบ็ไซต ์(Web site)  
2) อินเทอร์เน็ต (Internet)  
3) อีเมล (E-mail)  
4) เทคโนโลยสี าหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี (Mobile Platform)  
5) วดีิโอเกม และโลกเสมือนจริง  
6) ซีดีรอมมลัติมีเดีย  
7) ซอฟตแ์วร์  
8) บล็อกและวกิิพีเดีย 
9) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  
10) ตูใ้หบ้ริการสารสนเทศ  
11) โทรทศัน์โตต้อบ  
12) อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทมื์อถือ พีดีเอ พอดแคสต ์ 
13) นวนิยายแบบขอ้ความหลายมิติ (Hypertext fiction)  

วธิีการวจิัย 
รูปแบบในการวจัิย 

 การศึกษาการสร้างส่ือการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับคนยคุดิจิตลั 
(Generation Z) เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) โดยศึกษาความตอ้งการส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของคนยคุดิจิตลั (Generation Z) รวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
สมคัรเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ทั้งโรงเรียนภาครัฐบาลและโรงเรียนภาคเอกชน ท่ีเขา้ร่วมงาน นิทรรศการตลาดนดัหลกัสูตร
อุดมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 23 และ CMU Open House คร้ังท่ี 5 ณ คณะต่าง  ๆ
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี  8 - 9  พฤศจิกายน 2561 
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 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ท่ีเขา้
ร่วมงาน นิทรรศการตลาดนดัหลกัสูตรอุดมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 23 
และ CMU Open House คร้ังท่ี 5 ณ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระหว่างวนัท่ี  8 - 9  
พฤศจิกายน 2561 จ านวน 435 คน ใช้วิธีการเลือกประชากรแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเปิดบา้นของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
แบบสอบถามโดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด เป็นแบบสอบถาม 
1 ชุด ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ของคนยุคดิจิตลั 

(Generation Z) ประกอบดว้ย ส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทส่ือบุคคล และประเภทส่ือกิจกรรมพิเศษ 

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมขอ้มูลนั้น จ  าแนกตามลกัษณะท่ีมาของขอ้มูลไดเ้ป็น 2 ประเภท 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ท่ีเขา้ร่วมงาน 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ คร้ังท่ี 23 และ CMU Open House คร้ังท่ี 5 ของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ระหวา่งวนัท่ี  8 - 9  พฤศจิกายน 
2561 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด
และทฤษฎีการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากต ารา เอกสารทางวิชาการ 
เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – 
ธนัวาคม 2561 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงส ารวจ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์โดย

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์เชิงสถิติ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
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1. วิเคราะห์ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบการ
พรรณนาบรรยายพร้อมสรุปประเด็นในแต่ละหวัขอ้ 

2.  วเิคราะห์ระดบัความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ของคนยุคดิจิตลั (Generation Z) โดยใช้
สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พร้อมสรุปประเด็น ในแต่ละหวัขอ้ 

3. วิเคราะห์ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนโดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมสรุป
ประเด็น ในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 และ ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ในตอนท่ี 2 

4. การน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาเป็นไปตามท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ รวมถึงช่องทางการรับทราบขอ้มูลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.4 และเป็นเพศหญิง 315 คน ร้อยละ 72.4 โดยเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศ
ชาย ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 17 ปี มากท่ีสุด จ านวน 182 คน ร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ อายุ 18 ปี 
จ  านวน 118 คน ร้อยละ 27.1 ถดัมาอาย ุ16 ปี จ  านวน 111 คน ร้อยละ 25.5 และอนัดบัสุดทา้ยอายุ 15 
ปี จ  านวน 24 คน ร้อยละ 5.5 เป็นผูต้อบแบบสอบถามระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มากท่ีสุด จ านวน 
196 คน ร้อยละ 45.1 รองลงมา คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 181 คน ร้อยละ 41.6 และอนัดบั
สุดทา้ยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 58 คน ร้อยละ 13.3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนโรงเรียน
ประเภทภาครัฐจ านวน 353 คน ร้อยละ 81.1 ซ่ึงมากกวา่โรงเรียนประเภทภาคเอกชนจ านวน 82 คน 
ร้อยละ 18.9 ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จ  านวน 371 คน 
ร้อยละ 85.3 ไม่แน่ใจ จ านวน 62 คน ร้อยละ 14.3 และไม่สนใจ จ านวน 2 คน ร้อยละ 0.5 ผูต้อบ
แบบสอบถามติดตามข่าวสารการรับเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด จ านวน 329 
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คน ร้อยละ 75.6 รองลงมา คือ ติดตามข่าวสารจากโรงเรียน/ห้องแนะแนว จ านวน 266 คน ร้อยละ 
61.1 และล าดบัท่ีสาม ติดตามข่าวสารจากเพื่อนเป็น จ านวน 175 คน ร้อยละ 40.2  
  1.2 ระดบัความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ของคนยุคดิจิตลั (Generation Z) ผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือกิจกรรมพิเศษมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) อยู่
ท่ีระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.80 และรองลงมาคือส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือบุคคล โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) อยู่ท่ีระดับมาก ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.34 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.83  ถดัมาคือส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( ̅) อยูท่ี่ระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.94 ซ่ึงส่ือ
ทุกประเภทมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัมาก ยกเวน้ส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ค่าเฉล่ีย ( ̅) อยูท่ี่
ระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.96 เม่ือพิจารณารายขอ้
ประเภทส่ือนั้น 

1.3  ส่ือประชาสัมพันธ์ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเ รียน ส าหรับผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัคนยคุดิจิตลั (Generation Z) สามารถอธิบายไดส้ามล าดบั 
ดงัน้ี 
  ล าดบัท่ีหน่ึง ประเภทส่ือกิจกรรมพิเศษ มีความเห็นว่าการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 1.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.24 และเม่ือพิจารณาส่ือกิจกรรมพิเศษ ตามหวัขอ้พบวา่ การแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
มีผูใ้ห้ความเห็นสูงท่ีสุด จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา คือ การจดันิทรรศการ
ร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และอันดับ 3 คือ การจัด
นิทรรศการร่วมกบังานประจ าปี งานประเพณีทอ้งถ่ิน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
  ล าดบัท่ีสอง ประเภทส่ือมวลชน มีความเห็นว่า ส่ือโทรทศัน์มีผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อกบัคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 1.84 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.96 และเม่ือพิจารณาส่ือมวลชนตามหวัขอ้พบวา่ ส่ือโทรทศัน์ มีผูใ้ห้ความเห็นสูง
ท่ีสุด จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาคือ ส่ืออ่ืนๆ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
ไดแ้ก่ ส่ืออินเตอร์เน็ต ฯลฯ และอนัดบั 3 คือ ส่ือวิทยุกระจายเสียง จ านวน 24 คน มีคิดเป็นร้อยละ 
5.5 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

303 
 
 

  ล าดบัท่ีสาม ประเภทส่ือชุมชน มีความเห็นว่า หนงัสือพิมพ ์จดหมายข่าวชุมชนมี
ผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อกบัคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 2.31 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.53 และเม่ือพิจารณาส่ือชุมชนตามหัวข้อพบว่า 
หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าวชุมชน มีผูใ้ห้ความเห็นสูงท่ีสุด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 
รองลงมาคือ ส่ือชุมชนประเภทบอร์ดข่าวสารชุมชน จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และ
อนัดบั 3 คือ ส่ือชุมชนอ่ืนๆ เช่น การไดรั้บข่าวสารจากสังคมออนไลน์ หรือการบอกต่อจากคนใน
ชุมชน เป็นตน้ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
  1.4 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจส่ือประชาสัมพนัธ์โดยเรียงล าดบั ดงัน้ี ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook Fan page เป็นล าดบัท่ีหน่ึงจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมาล าดบัท่ีสอง คือ YouTube Channel จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และล าดบัท่ีสาม 
คือ Line Official จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
  1.5 ด้านเน้ือหาของส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียน มี
ความเห็นว่าเน้ือหาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อกบัคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
มากท่ีสุด พบวา่ เน้ือหาดา้นอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา มีผูใ้ห้ความเห็นสูงท่ีสุด โดยมีจ านวน 256 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากบั 
1.91 รองลงมาคือ เน้ือหาดา้นส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือเขา้เรียน โดยมีจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดย
มีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากบั 2.59 และอนัดบัสาม คือ 
เน้ือหาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมภายในคณะ/มหาวิทยาลัยและกิจกรรมประจ าปี เช่น 
ประเพณีข้ึนดอย กีฬานกัศึกษา เป็นตน้ โดยมีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) 
เท่ากบั 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากบั 0.74 และล าดบัส่ี คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สังคมภายในคณะ/มหาวทิยาลยัโดยมีจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 
4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) มีค่าเท่ากบั 0.74 

2. ผลการศึกษาท่ีตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 
ผลการศึกษาท่ีน าเสนอขา้งตน้ สามารถน าผลในประเด็นของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีคนยุคดิ

จิตลั (Generation Z) สนใจมาสร้างส่ือได ้3 ประเภท โดยส่ือดงักล่าวมีเน้ือหาตรงตามความตอ้งการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
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2.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภท Facebook Fan Page เป็นส่ือท่ีไดรั้บความสนใจ 
มากท่ีสุด และควรมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี เน้ือหาดา้นอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา เน้ือหาดา้นส่ิงท่ีไดรั้บ
เม่ือเขา้เรียน เน้ือหาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมภายในคณะ/มหาวิทยาลยั รวมถึงกิจกรรม
ประจ าปี เช่น ประเพณีข้ึนดอย กีฬานกัศึกษา ตามล าดบั 

 
ภาพที ่1 แสดง  Facebook Fan Page และเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรของคณะรัฐศาสตร์

และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 
  
 
 
 
 

 
 
2.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง YouTube Channel โดยเน้นเน้ือหาด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมภายในคณะ/มหาวิทยาลยั รวมถึงกิจกรรมประจ าปี เช่น ประเพณีข้ึน
ดอย กีฬานกัศึกษา ฯลฯ 

ภาพที ่2 YouTube Channel ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
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  2.3 Line Official ซ่ึงคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไดด้ าเนินการเปิด 
Line Official เพื่อด าเนินการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆรวมถึงกิจกรรมของคณะฯ ผา่นช่องทางน้ี
มากข้ึน 
 

ภาพที ่3 แสดงหนา้ปก Line Official ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 การศึกษางานวจิยั เร่ือง การสร้างส่ือการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับคนยุค 
ดิจิตลั (Generation Z) โดยวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถาม จ านวน 435 ชุด สามารถอภิปราย
ผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษาพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 315 คน  
คิดเป็นร้อยละ 72.4 โดยส่วนใหญ่อายุ 17 ปี จ  านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ี
ก าลังอยู่ในระหว่างการค้นหาตัวเองและการเลือกคณะท่ีเหมาะสมกับตนเอง  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนภาครัฐมากกว่าโรงเรียนภาคเอกชน จ านวน 353 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 ก าลงัศึกษากลุ่มวชิาวทิย-์คณิต จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
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 ดา้นความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ส่ือกิจกรรมพิเศษประเภท
การจดันิทรรศการร่วมกับงานประจ าปี เช่น CMU Open House มีผลต่อความต้องการส่ือ
ประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.8 ดงันั้น การจดักิจกรรมเปิดบา้นของคณะเป็นประจ าทุก
ปีจึงควรมีต่อไป  โดยอาจจะมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึนและมีรูปแบบท่ีดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย
ตอ้งการเขา้เรียน รองลงมา คือ ส่ือบุคคลประเภทครู/อาจารยแ์นะแนว คิดเป็นร้อยละ 53.1 ซ่ึงหาก
คณะฯ ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและน่าสนใจแก่ครู/อาจารยแ์นะแนว ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการแนะแนวการ
สมคัรเรียนในแต่หลกัสูตรของคณะรัฐศาสตร์ฯ มากข้ึน ล าดบัท่ีสาม คือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท 
Facebook คิดเป็น     ร้อยละ 60.9 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ ภาณุพงศ ์กองราช (2554) ท่ีได้
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา 
Facebook ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 19 – 21 ปี ใช้งานแต่ละคร้ังใช้เวลา 1-3 
ชั่วโมงต่อคร้ัง ซ่ึงหากมีการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ทางช่องทาง Facebook ก็จะท าให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็วและง่ายข้ึน และสอดคลอ้งกบั กชพร ตนัทะสุวรรณ , แววตา เตชาทวีวรรณ 
และธาดาศกัด์ิ วชิรปรีชาพงษ์ (2555) ท่ีได้ศึกษาการเปิดรับส่ือและการรับรู้การประชาสัมพนัธ์
ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเปิดรับดา้นส่ือมวลชนและดา้นส่ืออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และ
ล าดบัท่ีส่ี ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทโปสเตอร์มีผลต่อความตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 32.2 ทั้งน้ี คณะรัฐศาสตร์ฯ สามารถน าโปสเตอร์ส่งให้แต่ละโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่และเขตรอบนอกจงัหวดัเชียงใหม่/ต่างจงัหวดั เพื่อด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้แก่
ผูท่ี้สนใจ โดยอาจจะตอ้งมีการออกแบบใหมี้สีสันท่ีน่าสนใจและดึงดูดให้อ่านขอ้มูลมากข้ึน 
 ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้เรียน สามารถวิเคราะห์เป็นประเด็นได้
ดงัน้ี 

1. ส่ือมวลชน ประเภทโทรทศัน์มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้เรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 ซ่ึงคณะอาจจะต้องมีการจดักิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์ 
เพื่อใหผู้รั้บสารรู้จกัคณะมากข้ึน 

2. ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทแผ่นพับ/แผ่นปลิวมีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าเรียนคณะ
รัฐศาสตร์ฯมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.0 โดยการผลิตแผ่นพบั/แผ่นปลิว นั้น ตอ้งออกแบบให้
น่าสนใจและมีเน้ือหาท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของผูท่ี้สนใจ 
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3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์ฯ มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเข้า
เรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 ดงันั้น การอพัเดตขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องคณะจึง
เป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งมาก เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาขอ้มูลท่ีส าคญั โดยมีเน้ือหา
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ชมดว้ย 

4. ส่ือกิจกรรมพิเศษประเภทการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนมีผลต่อการตดัสินใจ
สมคัรเขา้เรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ถือเป็นส่ือท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึง 
เพราะการเขา้ถึงตวัของผูต้อบแบบสอบถามหรือนกัเรียนจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีเน่ืองจากมีการ
ส่ือสารดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจะท าใหค้ณะไดผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

5. ส่ือบุคคลประเภทตนเองมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้เรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ มากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 44.4 เน่ืองจากเด็กยุคดิจิตลั (Generation Z) มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง ดงันั้น                  
การตดัสินใจเลือกท าในส่ิงท่ีตนเองรักหรือสนใจ จึงเป็นจุดเด่นของคนยุคน้ี ดงันั้น จึงเป็นความทา้
ทายของผูจ้ดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ว่าจะต้องออกแบบส่ือย่างไรให้น่าสนใจและส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

6. ส่ือชุมชนประเภทหนังสือพิมพ์มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้เรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ  
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.6 ดังนั้น การมีข่าวสารในเชิงบวกลงในหนังสือพิมพ์จะช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่คณะ ซ่ึงการสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะจะเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีกล
ยุทธ์หรือนโยบายการด าเนินงานของคณะให้เป็นท่ีประจกัษแ์ละน าไปสู่การเผยแพร่ตีพิมพใ์นข่าว
หนงัสือพิมพ ์

จากค่าเฉล่ียการใหน้ ้าหนกัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ือกิจกรรม
พิเศษ ดา้นการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน ถือวา่มีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุดจากส่ือทุกประเภทท่ีกล่าว
มา ซ่ึงคณะรัฐศาสตร์ฯ จะตอ้งมีการวางแผนการเขา้ไปแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนภายใน
โรงเรียนต่างๆทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง หรือแมก้ระทัง่โรงเรียนในภาคต่างๆ โดย
อาจจะมีการน าส่ือส่ิงพิมพ ์คือ แผน่พบั/โปสเตอร์ เขา้ไปให้ขอ้มูลร่วมดว้ย รวมทั้งมีการแนะน าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ Facebook Fan Page , YouTube Channel และ Line Official ให้แก่นกัเรียน
และคุณครูห้องแนะแนวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อติดตามข่าวสารการรับสมคัรและการสอบถาม
ขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมี
เน้ือหาท่ีครอบคลุมตามความตอ้งการทราบและรับรู้เน้ือหาส่ือประชาสัมพนัธ์ซ่ึงจะได้กล่าวใน
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ล าดบัต่อไป ทั้งน้ีการจดักิจกรรมแนะแนวอาจจะมีการให้นกัเรียนร่วมสนุกโดยตอบค าถามให้รางวลั 
เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้แก่ผูท่ี้สนใจต่อไป 

เม่ือจดัล าดบัความสนใจส่ือประชาสัมพนัธ์แลว้ พบว่า ส่ือประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook 
Fan page เป็นล าดบัท่ีหน่ึงซ่ึงมีจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาของการให้ความสนใจ
เป็นล าดบัท่ีสอง คือ YouTube Channel ซ่ึงมีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ถดัมาของการให้
ความสนใจเป็นล าดบัท่ีสาม คือ Line Official ซ่ึงมีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ดงันั้น การ
ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์จะเผยแพร่ใน Facebook Fan page YouTube Channel และ Line Official 
ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลัก โดยเน้ือหาท่ีจะ
สอดแทรกเข้าไปในส่ือประชาสัมพนัธ์  ตามผลการส ารวจ 3 อนัดับแรก คือ อาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา ส่ิงท่ีได้รับเม่ือเข้าเรียน ความสัมพนัธ์สังคมภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และกิจกรรม
ประจ าปี 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยั เร่ือง การสร้างส่ือการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ี

เหมาะสมส าหรับคนยุคดิจิตัล (Generation Z) ดังน้ี ควรมีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
โดยเฉพาะโรงเรียนภาคเอกชน เน่ืองจากตวัเลขผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนโรงเรียน
ภาครัฐ และควรมีการท าการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงส ารวจ โดยอาจจะมีการ
สัมภาษณ์คุณครูแนะแนว ผูป้กครอง หรือผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของคนยคุดิจิตลั 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังถัดไป 

 ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยั เร่ือง การสร้างส่ือการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ี
เหมาะสมส าหรับคนยุคดิจิตัล (Generation Z) ดังน้ี ควรมีการวิจัยด้านประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ ว่ามีผลต่อการสนใจเขา้ศึกษาต่อคณะหรือไม่ โดยอาจมีการ
เปรียบเทียบส่ือประชาสัมพนัธ์แต่ละประเภทวา่ส่ือใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินเขา้ศึกษาต่อในคณะ
รัฐศาสตร์ฯ มากท่ีสุด  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
การน ามาใชใ้นการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษา และพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนรวมไป
ถึงแนวปฏิบติัท่ีดีและคู่มือการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งบุคลากร
และนักศึกษาคณะกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้และน าขอ้มูล ท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติ  ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน ามา
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมไดน้ั้นประกอบไปดว้ยรูปแบบของการเขา้อบรมของ
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นักศึกษา ความหลากหลายของสาขาวิชา การให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา การแบ่งตามเพศของ
นกัศึกษา การท ากิจกรรมในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และนอกพื้นท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
รูปแบบการแบ่งตามงบประมาณ 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะประกอบด้วย ทกัษะด้านการ
ส่ือสาร,ทกัษะดา้นการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา, ทกัษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและ
สารสนเทศ ทกัษะดา้นการจดัการ และคุณลกัษณะประกอบดว้ย ความสามารถในการปรับตวั และ
การท างานเป็นทีมก่อนและหลงัจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงหลงัผ่านการกระบวนการ
เรียนรู้ผา่นกิจกรรมนกัศึกษามีคะแนนทกัษะเฉล่ียเพิ่มข้ึนก่อนท ากิจกรรมทั้งหมด  
 ตอนท่ี 3 กรณีศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนในคณะกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ซ่ึงประกอบไปด้วย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์มีรูปแบบการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน คณะ
บริหารธุรกิจมีรูปแบบการใชโ้ครงการและลงพื้นท่ีท ากิจกรรมในชุมชน คณะนิติศาสตร์มีรูปแบบ
ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโดยมีคณะเป็นผูจ้ดักิจกรรม คณะเศรษฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มีรูปแบบ
การเก็บชัว่โมงท่ีนกัศึกษาจดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในด้าน
รูปแบบของกระบวนวิชาคือควรจะมีการเพิ่มงบประมาณในการจดักิจกรรม และมีการเรียนการ
สอนในระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนท่ีส าคญัควรให้อิสระแก่นักศึกษาในการ
น าเสนอโครงการไดใ้นหลายๆรูปแบบ และเสนอให้มีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเขา้ชมและ
แสดงความคิดเห็นในวนัน าเสนอProject เพื่อแสดงศกัยภาพของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์อยา่งเตม็ท่ี  

 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม 
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Abstract 
 The study on Competency Development via Learning Through Activity Course in 
Student of Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University aims to 
examine and compare different model of activities to be applied as the method to develop 
competency for undergraduate student, and utilize the findings as the guideline to develop 
suitable teaching methods, strategies and guidebook for Learning Through Activity course. The 
questionnaire was collected from current staffs and students in the field of Humanities and Social 
Science in Chiang Mai University, Results were analyzed from the questionnaires collected and 
interpreted by using statistical methodology such as frequency, percentage and median. The 
results show that;  
 Part I : Findings on Developing and advancing appropriate model of activity to utilize as 
the course, with results showing that the activities which can be utilized to promote learning 
process through activity are subjected to ; Different Types of Training Program for student to 
attend, Variety of Subjects, Student Counseling program, Sexual oriented-based activity, Place-
based activities engaging inside and outside of Chiang Mai University, and  budget-oriented 
activity sponsored by the faculties. 
 Part II : Showing results of the study on Comparative Skill Analysis including, 
communication skill, critical thinking and problem solving, intercommunication and information 
skill, and management skills, as well as Attributes, such as adaptability and team working. After 
collecting data from the questionnaire, Learning through activity post-test questionnaire average 
score has been shown to increase after the student has enrolled in the course. 
 Part III : Case Study on different types of Teaching and Learning methods in 6 different 
faculties of Humanities and Social Science field; Learning through activity course are instructed 
via Project-based learning program in Faculty of Political Science and Public Administration and 
Faculty of Humanities, via organizing a Project and Place-based activities in local community 
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area (social project) in Faculty of Business Administration, via attending compulsory core-course 
managed by the faculty itself in Faculty of Law, and via activity participation instead of 
attendance hour in Faculty of Economics, or vise versa in Faculty of Social Sciences. 
 Part IV : Analytical result on the evaluation of student in different focus group indicate 
that increasing of the activity’s budget, freedom in the presentation of the student’s work by 
means of using combined use of several forms of multimedia, inviting class visitor to spectate and 
providing comment on the day of presentation, can optimally motivate the student and thus allow 
the student of Faculty of Political Science and Public Administration to efficiently show their 
competency potential. 
 

Keywords: Competency, Political Science and Public Administration, Through Leaning 
Activities 
 

บทน า  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีนโยบายให้หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี
ทุกหลกัสูตรก าหนดให้กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นกระบวนวิชาบงัคบัในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (General Education) โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ เร่ิมตน้การเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรของสาขาวิชาการระหว่างประเทศ (นักศึกษารหัส 52 ) เป็นคร้ังแรก   
ในปีการศึกษา 2554 ในหลกัสูตรของสาขาวิชาการเมืองและการปกครองและต่อมาในปีการศึกษา 
2556 ในหลกัสูตรของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซ่ึงทั้งสามหลกัสูตรมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเพิ่มพูน
ทกัษะและประสบการณ์ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัโดยคณะฯ ส านกัวิชา สโมสรนกัศึกษา 
และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยัหรือองค์การภายนอก อาทิเช่น สมาคมศิษย์เก่าหรือ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เป็นตน้ แต่การด าเนินการการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวประสบปัญหา
หลายๆดา้น จึงท าใหใ้นปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบนั คณะรัฐศาสตร์ฯ ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการ
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จดัการเรียนการสอนในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมใช้โครงการเป็นฐาน (PROJECT-BASED 
LEARNING) เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ตรง  ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหา วิธีการ
หาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผลได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จกัการวาง
แผนการท างาน ฝึกการเป็นผูน้ า ผูต้าม  ตลอดจนไดพ้ฒันากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  
และการประเมินตนเอง  นอกจากนั้นยงัเป็นกิจกรรมอิสระและพฒันาตนเอง นกัศึกษาสามารถน า
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอนัเป็น
ประโยชน์ ตามความถนดัและความสนใจ สามารถท างานอยา่งมีระบบ มีกระบวนการท างานและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สามารถน าเสนอผลงานเผยแพร่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของกระบวนวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยใช้โครงการ 
เป็นฐาน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในพฒันาสมรรถนะนักศึกษาในทกัษะด้านต่างๆ อาทิเช่น การ
ท างานเป็นทีม การส่ือสาร การจดัการความขดัแยง้ ทกัษะการใชภ้าษา และทกัษะการบริหารจดัการ
เวลา เป็นตน้ โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของสังคมได ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการน ามาใชใ้นการพฒันา
สมรรถนะนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยใช ้    
กระบวนการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 3. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดีและคู่มือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสามารถน ามาพัฒนา
สมรรถนะนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้เป็นบณัฑิตท่ี
พึงประสงคก์บัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผูต้อบ 
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กรอบแนวคดิงานวจิัย 
 การศึกษาวิจยัถึงการพฒันาสมรรถนะนักศึกษานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมโดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้
ดงัน้ี 
 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1.1 นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จ านวน 198 คน ในการศึกษากระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะ 
(Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) ก่อนและหลงัการท ากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
 1 . 2  นัก ศึ กษ า  ชั้ น ปี ท่ี  4  ในก ลุ่ มส าข า วิ ช า ม นุษ ยศ าสต ร์ แล ะสั ง คมศ าสต ร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
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คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ 
คณะละ 40 คน รวมจ านวน 240 คน 
2.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 2.1   ลกัษณะเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ชุด ดงัน้ี 
ชุดท่ี 1 เป็นแบบแบบประเมินเป็นรายบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อเปรียบเทียบทกัษะด้านต่างๆ  
ก่อนการเรียน (Pre-test) และหลงัถอดบทเรียน(Post-test) ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  
ชุดท่ี 2 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบักระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม ของนกัศึกษา
และบุคลากรจากคณะกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
3.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การพฒันาสมรรถภาพของนกัศึกษา จากการวจิยัน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การเก็บแบบประเมินเป็นรายบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อเปรียบเทียบทกัษะดา้นต่างๆ ท่ี
พฒันาข้ึน ก่อนและหลงัผา่นกระบวนวิชาเรียนรู้ผา่นกิจกรรม โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนเป็น
ผูป้ระเมินก่อนการเรียน (Pre-test) และหลังถอดบทเรียน (Post-test) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาการเพิ่มพนูทกัษะดา้นต่างๆ ของนกัศึกษา 
 2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานในแต่ละกลุ่ม โดยใหต้วัแทนกลุ่มอ่ืนๆ และงาน
พฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผูป้ระเมิน รวมถึงผลการถอด
บทเรียนจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Focus Group ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
เพื่อหาขอ้เสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบกิจกรรมใหม่จากความคิดของนกัศึกษา 
 3.เก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
ของนกัศึกษา จากกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยจะศึกษา
แนวทางการด าเนินงานกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในพื้นท่ีคณะกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 คณะ ได้แก่ คณะ
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รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ 
4.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. น าข้อมูลการประเมินท่ีได้ของแต่ละบุคคลมาหาค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลในแต่ละดา้น 
 2. การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการด าเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม โดยการ
เปรียบเทียบการพฒันาสมรรถนะของนกัศึกษา เช่น การจ ากดัจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร หรือกลุ่มท่ีประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกนัทั้งหมดและกลุ่มท่ีคละ
สาขาวชิา เช่ือมโยงกบัผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการในแต่ละกลุ่ม 
 

สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาการพฒันาสมรรถนะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 สรุป
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการน ามาใชใ้นการพฒันา
สมรรถนะนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 จากการศึกษากรณีศึกษาในพื้นท่ีคณะกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 คณะ คือ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมพบวา่รูปแบบการจดัการเรียนการสอนใน
วชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คลา้ยกบัคณะบริหารธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในวิชาการเรียนรู้
ผา่นกิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) ควบคู่กบัรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบการเก็บชัว่โมงหรือจ านวนคร้ังการเขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนคณะสังคมศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบการเก็บชัว่โมงหรือจ านวนคร้ัง
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การเข้าร่วมกิจกรรมเพียงอย่างเดียว มีจุดเด่นเน้นกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการการเรียนการสอนในแต่ละภาควชิา  
 ทั้งน้ีแต่ละคณะมีการบริหารงานของกระบวนวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีท าการศึกษาท่ีมี
ความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิงวรรคแต่ละคณะผลิตนกัศึกษาให้มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั แลว้แต่ความ
ถนดั องคค์วามรู้ และการบูรณาการของแต่ละคณะท่ีจะก าหนดแนวทางการด าเนินงานไปในทิศทาง
ไหน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เศกสิน  ศรีวฒันานุกูลกิจ (2559: บทสรุปผูบ้ริหาร) พบวา่ควรมีการก าหนด
แนวทางในการพฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาบณัฑิต 
ดา้นการพฒันาอาจารย ์และดา้นบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการเรียนการ
สอนให้สอดรับ โดยเนน้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Cognitive Constructivist Approach เช่น 
การเรียนการสอน แบบ Issue Based,  Case Based เป็นตน้ และผูส้อนตอ้งปรับบทสนทนาจากการ
เป็นผูบ้รรยายมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูใ้ห้ค  าปรึกษา มากข้ึน เน่ืองจากจะช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ สร้างเสริมทกัษะการคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 โดยการเปรียบเทียบการเขา้อบรมของนักศึกษา การเปรียบเทียบความหลากหลายของ
สาขาวิชา การให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา การแบ่งตามเพศของนักศึกษา การเปรียบเทียบการท า
กิจกรรมในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเปรียบเทียบโดยการแบ่งตาม
งบประมาณ  

1. เปรียบเทยีบการเข้าอบรมของนักศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย 

(Averages core) 
เขา้ร่วมอบรมทุกคร้ัง เขา้ร่วมอบรมบางคร้ัง ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเลย 

92.9 79.4 76.3 
 
2. เปรียบเทยีบทางความหลากหลายของสาขาวชิา 

คะแนนเฉล่ีย 
(Averages core) 

กลุ่มท่ีมีสมาชิก 3 สาขา กลุ่มท่ีมีสมาชิก 2 สาขา กลุ่มท่ีมีสมาชิก 1 สาขา 
88 86.65 83.5 
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3. เปรียบเทยีบการค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

คะแนนเฉล่ีย 
(Averages core) 

การปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง
(continuous consult) 

ไม่ไดค้  าปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
(no consult) 

89 83 
 
4. เปรียบเทยีบตามเพศของนักศึกษา 

คะแนนเฉล่ีย 
(Averages core) 

ชาย > 80% หญิงชาย 50% หญิง > 80% 
89 83.25 88.1 

 
5. เปรียบเทยีบการท ากจิกรรมในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่และนอกพืน้ทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
คะแนนเฉล่ีย 

(Averages core) 
ท ากิจกรรมในพื้นท่ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ท ากิจกรรมนอกพื้นท่ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

84.07 86.14 
 
6. เปรียบเทยีบแบ่งตามงบประมาณ 
คะแนนเฉล่ีย 

(Averages core) 
1,000 1,001-3,000 >3,000 
87 84.7 88.15 

  
 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) ก่อน
และหลงัการท ากิจกรรมกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
หลกัสูตร ซ่ึงจากการแจกแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 198 คน จากจ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมด 231 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ใหผ้ลการศึกษา พบวา่ 
 ในส่วนของทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยการใช้ภาษาไทย ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะการ
เขียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสูงท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.28 คิดเป็น
ร้อยละ 7.26 ทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยการใช้ภาษาองักฤษ ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะการเขียน
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เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนกระบวนวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมสูงท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.20 คิดเป็น
ร้อยละ 6.45 ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะการ
ส่ือสารเก่ียวกับการท างานเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสูงท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.22 คิดเป็นร้อยละ 5.63 ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสูงท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.29 คิดเป็นร้อยละ 7.81 ทกัษะดา้นการจดัการ ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะ
การจดัล าดบัความส าคญัของงานเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมสูงท่ีสุด คะแนน
เฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.31 คิดเป็นร้อยละ 8.21ความสามารถในการปรับตวั ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะการ
จดัการความขดัแยง้เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมสูงท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย
เพิ่มข้ึน 0.28 คิดเป็นร้อยละ 7.66 สมรรถนะการท างานเป็นทีม ผูต้อบแบบสอบถามมีทกัษะการให้
ค  าปรึกษา แนะน าเทคนิควิธีการเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสูงท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.24 คิดเป็นร้อยละ 6.48 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมบูรณ์  ศรีสมานุวตัร (2553 : 
บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในองคก์รโดยอาศยัสมรรถนะ 
ผลการวิจยัพบว่า การน าแนวทางสมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการระบุถึงความรู้ความสามารถ 
และอุปนิสัยใจคอของพนกังานเพื่อให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดีและคู่มือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสามารถน ามาพัฒนา
สมรรถนะนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้เป็นบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์
จากการประเมินรายบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานโครงการ
ของแต่ละกลุ่ม Focus group ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม เพื่อหาขอ้เสนอแนะแนวทาง
หรือรูปแบบกิจกรรมใหม่จากความคิดของนกัศึกษามีความคาดหวงัในกระบวนวชิาดงัน้ี 
 นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้
ผา่นกิจกรรม มีความคาดหวงัวา่จะไดน้ าความรู้มาใชท้  ากิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม และเก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการปฏิบติัจริงท่ีหาไม่ไดจ้ากในห้องเรียน 
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คาดหวงัวา่จะเขียนโครงการได ้สามารถน าความรู้จากกระบวนวิชาน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวม
ไปถึงคาดหวงัในการเรียนกระบวนวิชาเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นต่างๆ เช่น การฝึกท างานเป็นกลุ่ม 
การท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ประสบการณ์กบัเพื่อนในกลุ่ม ไดฝึ้กฝน
การประสานงานกบัเพื่อนในกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานภายนอก ได้พฒันาการวางแผนการ
ท างานและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากน้ีแลว้นกัศึกษายงัมีความคาดหวงัว่ารูปแบบของ
การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท าใหน้กัศึกษามีจิตอาสา รู้จกัเสียสละเพื่อผูอ่ื้น ไดท้  าประโยชน์ให้กบัชุมชน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลงัจากเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้เรียนรู้จาก
กระบวนวชิาดงัน้ี 
 นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรม ได้น าความรู้ความสามารถท่ีได้ร ่ าเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้สั่งสมมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนวิชา และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนเก็บเก่ียวความรู้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านกระบวนวิชา เสริมสร้างกระบวนวิชาการเรียนรู้ และได้สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อเพื่อน อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมโดยได้ฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการส่ือสารกับสมาชิกภายในกลุ่ม การ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ โดยไดใ้ช้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมไปถึงไดน้ าความรู้
ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและด าเนินโครงการ ตั้ งแต่ขั้นตอนการเร่ิมวางแผน
โครงการ การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในกลุ่ม การบริหารจดัการ
เวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์จริงในการท างาน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเองในด้านการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านการ
ส่ือสารและการน าเสนอผลงาน ตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ นอกจากน้ีแลว้นกัศึกษาได้
พฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ เช่น ความกลา้แสดงออก การเป็นผูน้ า การสืบคน้ขอ้มูล การน าเสนอผลงาน 
หลงัจากจบกระบวนวชิานกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น สามารถท างานร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม 
หน่วยงานภายนอกและชุมชน รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การท างานเป็นทีมอย่างเป็น
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ระบบ สร้างเสริมความสามคัคีภายในกลุ่ม การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีจิตใจโอบออ้มอารี 
นอกจากน้ีจากรูปแบบของการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท าให้นกัศึกษามีจิตอาสา รู้จกัเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
ไดท้  าประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และมีทกัษะ
ดา้นอ่ืนเพิ่มข้ึนเช่น การทาสี การท าสบู่ เป็นตน้  
นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันากระบวนวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม ดงัน้ี 
ด้านรูปแบบของกระบวนวชิา 
 1. ควรให้มีการเขา้ร่วมถกประเด็นร่วมกบัสมาชิกกลุ่มก่อนการถอดบทเรียนเพื่อทราบถึง
ปัญหาและผลลพัธ์ภายในกลุ่มเกิดข้ึนและจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปทบทวนและพฒันากระบวน
ทกัษะต่อไป 
 2. จดัวนัน าเสนอโครงการใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน และพยายามให้บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการเขา้ชมและแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงศกัยภาพของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์อยา่งเตม็ท่ี 
 3. เพิ่มงบประมาณในการจดักิจกรรม 
 4. ควรวางแผนกระบวนวชิาในระยะยาวใหเ้พื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. ควรให้อิสระแก่นกัศึกษาในการน าเสนอโครงการไดใ้นหลายๆรูปแบบ เช่น การใช้ส่ือ
มลัติมีเดีย 
ด้านเจ้าหน้าทีป่ระจ ากระบวนวชิา 
 1. ควรก าหนดกรอบหัวขอ้การท าโครงการอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมหรือให้ค  าปรึกษาแก่
นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด แนะน าประเภทโครงการหรือแนวทางให้นกัศึกษาเพื่อลดการสับสนและการ
ตั้งค  าถามเพิ่มเติม 
 2. รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาเพื่อพฒันากระบวนวชิา 
 3. ควรเพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการออกเอกสารจากคณะ 
 4. ควรมีการติดตามผลของการด าเนินโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
ขอ้เสนอแนะในกระบวนวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
 1. เน่ืองจากในปัจจุบนันั้นแต่ละคณะได้มีการบริหารจดัการเรียนการสอนในกระบวน
วชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมแตกต่างกนั ผูว้จิยัคิดวา่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ควรมีการก าหนด
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รูปแบบการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อ
ผลลพัธ์และจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกนั 
 2. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลพัธ์ของกระบวนวิชาการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในทุกคณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
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บทคดัย่อ 
บทความช้ินน้ีมุ่งเสนอความเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ ธุรกิจระหวา่งประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ เพื่อให้เห็นจุดร่วมของ
แต่ละศาสตร์ในการท าความเข้าใจบริบททางการทูตใหม่ของบรรษทัข้ามชาติ บทความน้ีเน้น
ความส าคญัของบริบทในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท าให้บรรษทัขา้มชาติมีบทบาทต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ  

 
ค าส าคญั : นกัการทูต, การทูต, ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ, ธุรกิจระหวา่งประเทศ ,
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 

 
Abstract 
 This article is aimed to present the linkage between International Relations, International 
Business and International Political Economy for recognizing the new diplomacy role from 
Multinational Corporations. The article emphasize changing context in 21st century that makes 
MNCs play a significant  in International Relations. 
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บทน า 
 เม่ือเอ่ยถึง การทูต(diplomacy) และ นกัการทูต (diplomat) แลว้นั้น ความเขา้ใจของบรรดา
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่างมีมโนทัศน์ (perception) ถึงการเป็นตวัแทนของรัฐ 
(representative of state) ในการติดต่อเจรจากบัต่างชาติเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพ (peace keeping) แต่
เม่ือส ารวจความหมายท่ีแทจ้ริงของค าว่า ‘การทูต’ และ ‘นกัการทูต’ทางความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศแลว้นั้นต่างไม่สามารถนิยามไดอ้ยา่งเป็นเอกฉนัทแ์มจ้ะเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัระดบัประเทศ
ก็ตาม ฉะนั้น การทูตคืออะไรและนกัการทูตคือใคร มีหน้าท่ีอะไร ในบริบทของศตวรรษท่ี 21อาจ
ไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดัความอยูใ่นกรอบความคิดทางรัฐศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเท่านั้น 
เน่ืองจากมีตัวแสดงท่ีมีบทบาทเป็นนักการทูตอยู่ร่วมกับบริบทโลก นั่นคือบรรษัทข้ามชาติ 
(multinational corporations) แต่เหตุใดและท าไมจึงกลายมาเป็นบรรษทัขา้มชาติและความทา้ทาย
ของการจ ากดัความบทบาทนักการทูตนั้น บทความช้ินน้ีจึงเสนอมุมมองส าคญัจากสามศาสตร์ 
ไดแ้ก่ รัฐศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศเพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยจะยกตวัอย่างต่างๆ และกรณี
หอการคา้อเมริกนัในอินโดนีเซีย (American Chamber of Commerce in Indonesia)ประกอบการ
อธิบาย  
 การทูตคืออะไร และนักการทูตคือใครทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

แรกเร่ิมเม่ือไดย้นิค าวา่ ‚การทูต‛ (diplomacy) ต่างพากนัแสวงหาถึงท่ีมาและจุดก าเนิดของ
มนั หากแต่ในงานเขียนวิชาการต่างไม่สามารถยืนยนัถึงจุดก าเนิดของการทูตได้อย่างแน่ชัดจาก  
อรุณ ภานุพงศ์ (2529) ‚มีผูก้ล่าวว่าเร่ิมตน้ในอิตาลี สมยัฟลอเรนซ์ บางท่านบอกว่าเร่ิมในยุคของ
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส ตอนท่ีเชอลิเออเป็นรัฐบุรุษส าคญัในทางการเมืองของฝร่ังเศส ตาม
ความเป็นจริงแลว้ไม่น่าเป็นเช่นนั้น ถา้เราพิเคราะห์ถึงวา่ลกัษณะส าคญัทางการทูตนั้นคือการติดต่อ
เจรจาดงันั้นการทูตจึงมีมาแต่โบราณกาล‛  ในขณะท่ีงานของบรรพต ก าเนิดศิริ (2553)เสนอว่า 
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เชอร์ แฮโรลด ์นิโคลสันไดก้ล่าวไวว้า่”การทูตพฒันามาจากการท่ีมนุษยเ์ร่ิมค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การทูตจึงน่าจะมีพฒันาการพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกนัของ
มนุษยเ์ป็นสังคมหรือประชาคม ดงันั้นระบบการทูตจึงถือก าเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในอารยธรรมเมโส
โปเตเมียหรืออารยธรรมอกัษรล่ิม‛ (น. 25)  แต่ Paul Sharp (2009) มีทรรศนะว่า ‚การทูตและ
นกัการทูตยงัคงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถอธิบายไดแ้ต่ความเขา้ใจของคนโดยส่วนใหญ่จะมีมโนทศัน์โยง
ถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ แทท่ี้จริงแลว้ก็ยงัเป็นความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ทางการเมือง (political will) แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงัมีความเช่ือและศรัทธาในค าวา่การ
ทูตจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสันติภาพ‛ (น.1-2) และตามประวติัศาสตร์แลว้ ใครกนัท่ีเป็นนกัการ
ทูตของสังคมมนุษยแ์ตท้า้ยท่ีสุดแลว้ ไม่สามารถกล่าวไดว้า่ใครท าหน้าท่ีเป็นนกัการทูตคนแรกใน
ประวติัศาสตร์การทูตเพราะ เราไม่รู้จกัช่ือของนกัการทูตคนแรก (Tom Fletcher, 2017) 

ดังนั้ นในมิติทางประวติัศาสตร์เราไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ว่าการทูตก าเนิดแน่ชัด
เม่ือไหร่ และใครคือนกัการทูตคนแรกในประวติัศาสตร์ จากความไม่แน่ชดัดงักล่าว น าพาไปสู่การ
แสวงหาความหมายของค า (word of meaning) โดยJoseph M. Siracusa (2010) กล่าววา่ ‚โดยราก
ศพัท์ของค าว่า ‚Diplomacy‛ ตอ้งยอ้นกลับไปท่ียุคกรีกโบราณซ่ึงถือว่าเป็นค าสามญัธรรมดา
ส าหรับนกัการทูต(Diplomat) ในยุคกรีกโบราณ ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้นั้นค าๆน้ีจะใช้กบัคนอาวุโสและ
ต่อมาค าน้ีไดถู้กใชใ้นฝร่ังเศส (Diplomatie) เพื่อใชพู้ดถึงงานผูท้  าหนา้ท่ีเจรจาต่อรอง‛ ซ่ึงท่ีมาของ
รากศพัทน้ี์ก็ตรงกบัCorneliu Bjola และMarkus Kornprobst (2013) ท่ีกล่าววา่ ‚ค าวา่การทูต มีราก
มาจากกรีก”  และเม่ือเราดูความหมายจาก The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy 
(2012)  

‚ การทูต‛ หมายถึง 1. เป็นส่ิงคอยก ากบัความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐท่ีมีอ านาจอธิปไตย 
(sovereign states) ผา่นเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่นประเทศหรือต่างประเทศ ในเวลาต่อมาคือการมี
สถานะเป็นสมาชิกของรัฐท่ีมี (diplomatic service) หรือ นกัการทูตเฉพาะคราว(temporary 
diplomat) ดงันั้นแลว้การทูตจึงหมายรวมถึงการมีสถานะเป็นตวัแทนในองค์การระหว่าง
ประเทศ (international organization) 2.เป็นการใช้ยุทธวิธีในการท าความตกลงกบัผูค้น 
โดยการทูตในความเขา้ใจดา้นน้ีหมายถึงทกัษะซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการก ากบัการ
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ทูต 3.หมายถึงความพยายามใดๆก็ตามท่ีเกิดข้ึนเพื่อผลกัดนั การเจรจาระหว่างประเทศ 
(negotiations) และไม่วา่จะเทความสนใจไปท่ีเร่ือง ระหวา่งรัฐ (inter) หรือ ความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนภายในรัฐ(intrastate conflicts) ถือวา่เป็นการทูตก่ึงทางการ (track two diplomacy) 4.
นโยบายต่างประเทศ ก็ใชค้  าวา่การทูตเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัเช่นเดียวกนั‚นกัการ
ทูต‛ (diplomat) หมายถึง 1. บุคคลท่ีมีความสามารถขั้นสูงในการเจรจาทกัษะดา้นการทูต 
และมีฐานะเป็นสมาชิกของราชการแผนกการทูต (diplomatic service) 2.ความหมาย
ทัว่ๆไปจะหมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถแบบธรรมเนียมดั้งเดิมในการติดต่อสมาคมกบั
งานการทูต 
 
จากพจนานุกรมทางการทูตนั้น การให้ความหมายของการทูตและนกัการทูตเป็นการให้

ความหมายผา่นกรอบคิด(approach)ทางรัฐศาสตร์  โดยสรุปแลว้เป็นการนิยามวา่การทูตและนกัการ
ทูตเป็นเคร่ืองมือหรือสถาบนัของรัฐ และยงัคงเป็นมโนทศัน์ท่ียึดโยงอยูก่บัอ านาจอธิปไตยของรัฐ 
(sovereignty of state) ซ่ึงมีนกัวชิาการท่ีนิยามไปในทิศทางดงักล่าวน้ี อาทิ การทูตเป็นส่ิงคอยก ากบั
ความสัมพนัธ์ (conduct of relations)ระหวา่งรัฐใดรัฐหน่ึงกบัรัฐอ่ืนๆดว้ยสันติวิธีแต่อนัท่ีจริงแลว้
จุดประสงคใ์นการมีภารกิจทางการทูตของแต่ละรัฐมกัเป็นส่ิงท่ีไม่ชดัเจนใดๆ (Daryl Tarte, 2014) 
นกัการทูตเป็นตวัแทนแห่งรัฐท าหนา้ท่ีเจรจาในนามของรัฐนั้นรวบรวมขอ้มูลและช่วยร่างนโยบาย
การต่างประเทศโดยถูกคุม้ครองด้วยระเบียบทางการทูตซ่ึงพฒันาฝนช่วงหลายศตวรรษท่ีผ่านมา 
(จนัจิรา สมบติัพูนศิริ ,2559)  G.R. Berridge (2015) เสนอวา่ การทูตเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีแต่ละรัฐ
ท าใหน้โยบายต่างประเทศส าเร็จลุล่วงไปได ้และในแต่ละรัฐ บริบทท่ีส าคญัก็ยงัคงอยูใ่นหนา้ท่ีของ
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศจึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัส าหรับให้การดูแลนกัการ
ทูตของรัฐในต่างแดนรวมถึงดูแลเร่ืองการเจรจาทั้งท่ีเป็นแบบทางการหรือในระดบัอ่ืนๆกบันกัการ
ทูตต่างชาติในบ้านของตัวเอง จากท่ีได้เสนอข้อถกเถียงทางวิชาการข้างต้นนั้น แม้การนิยาม
ความหมายของค าและมโนทศัน์ท่ีแตกต่างกนั แต่กระนั้นทั้งหมดก็จดัอยู่ในฐานคติท่ีน าเอาอ านาจ
รัฐผกูติดกบัการใหค้วามหมาย  
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 นอกจากบรรดาข้อถกเถียงข้างตน้ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีฐานคติความเช่ือในเร่ือง
อ านาจรัฐแล้วน ามาให้ความหมายค าว่าการทูตและนักการทูตนั้น ยงัพบว่ามีนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ท่ีเสนอการจ ากดัความท่ีกวา้งออกไป อาทิ ในโลกท่ีซ่ึงสงครามคือโศกนาฏกรรมของทุก
คน และเป็นฝันร้ายของทุกคน ดงันั้นแลว้การทูตถือเป็นเร่ืองของทุกคน‛ (Hamilton&Langhorne )  
อีกทั้ง Paul Schroeder (2017) ‚กล่าวรับผดิส าหรับการเขียนเร่ืองราวให้มีลกัษณะเป็นประวติัศาสตร์
ทางการทูตแบบจารีต(traditional diplomatic history)จนเกินไป‛ และเขาไดแ้สดงทรรศนะต่ออีกวา่ 
เขาเห็นดว้ยท่ีว่า ‚ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทูตควรถูกมองและถูกเขียนในฐานะเป็นส่วน
หน่ึงของประวติัศาสตร์การเมือง หรือเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจสังคม (socio-economic) หรือการ
ใช้ส ติ ปัญญาและ เหตุผล  (intellectual) ห รือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ จิตวิทยามากกว่ า 
(psychological history)‛  

ยิง่ไปกวา่นั้นงานเขียนเร่ืองการทูตในศตวรรษท่ี 21 เป็นการพิจารณาวิธีการด าเนินทางการ
ทูตผ่านเคร่ืองมือท่ีเปล่ียนแปลงไปเพราะบริบททางสังคมท่ีนวตักรรมเกิดข้ึนใหม่เขา้มาเป็นตวั
ผลกัดนัใหว้ธีิการด าเนินทางการทูตเปล่ียนแปลงไป เรามกัพิจารณาการเมืองระหวา่งประเทศภายใน
บริบทของการต่อรองเจรจาจากมุมมองท่ีว่า รัฐท่ีแข็งแกร่งกว่าจะไดเ้ปรียบในการเจรจาต่อรองใน
ขณะท่ีรัฐอ่อนแอกวา่จะตอ้งอยูใ่นจุดท่ีตอ้งประนีประนอม (Marcus Holmes, 2015)  มุมมองเช่นน้ี
เป็นการมองวา่รัฐหรือตวัแทนแห่งรัฐในการเจรจาซ่ึงอาจหมายถึงนกัการทูตหรือผูแ้ทนรัฐบาลเป็นผู ้
เจรจา คือบุคคลท่ีมีอ านาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของรัฐท่ีแข็งแกร่งกว่าหรือของฝ่ายรัฐท่ี
อ่อนแอกว่าก็ตาม แต่ในยุคปัจจุบนัสนามของการเจรจาต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้
จ  ากดัอยู่ท่ีรัฐอีกต่อไปและหลกัปฏิบติัก็เปล่ียนแปลงไปแล้วเช่นเดียวกนั เน่ืองจากจากพลงัของ
เทคโนโลยอียา่งส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  ท่ีMarcus Holmes (2015) เสนอวา่  

 ‚เป็นตัวท าให้การทูตต้องเพิ่มบริบทการจัดการความเปล่ียนแปลงระหว่างประเทศ 
(international change management) จากทางรัฐ(state)และส่งผลให้หลกัปฏิบติัของนกัการ
ทูตเปล่ียนไป เพราะส่ือสังคมออนไลน์ไดเ้ปล่ียนรูปแบบปฏิบติั (platform) ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
เจรจาต่อรองแบบเผชิญหนา้กนั (face-to-face)อีกต่อไป เพราะการกระจายขอ้มูลหรือความ
เคล่ือนไหวต่างๆท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท าจับต้องและเข้าถึงได้ง่าย ไม่จ  าเป็นต้องเป็นการ
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รายงานสถานการณ์ผา่นการประชุมหารืออยา่งเดียวแลว้ ดงันั้นมโนทศัน์และหนา้ท่ีของทั้ง
นกัการทูตและตวัรัฐบาลเองก็ตอ้งเปล่ียนไป นกัการทูตสามารถส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์
ไดง่้ายและรวดเร็ว ส่วนรัฐก็ตอ้งคอยจดัการกบัอ านาจท่ีล่ืนไหลและยงัส่งพลงัทางการทูต
ไดอ้ยา่งรุนแรง‛  

จากทั้งหมดท่ีไดเ้สนอขอ้ถกเถียงทางวิชาการไปนั้น การนิยามค าวา่ ‘การทูต’ และ ‘นกัการ
ทูต’ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศสามารถแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มท่ี
นิยามผ่านการเอาอ านาจอธิปไตยของรัฐเป็นหมุดหมายในการพิจารณาหรือกล่าวอีกนัยคือเป็น
แนวทางการศึกษาแบบรัฐศาสตร์กระแสหลัก โดยรัฐถือเป็นตัวแสดงท่ีมีความส าคญัท่ีสุดใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (นรุตม์ เจริญศรี, 2556) และกลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มท่ีขยายการจ ากดั
ความและมโนทศัน์ทั้งหมายถึงการทูตและนกัการทูตท่ีก าลงัถูกเปล่ียนดว้ยบริบททางในศตวรรษท่ี 
21 และทั้งมโนทศัน์ท่ีขยายอยา่งไร้กรอบจ ากดั เช่นนั้นแลว้กรอบคิดแบบไหนบา้งท่ีสามารถน ามา
อธิบายสถานะและบริบทของการทูตและนกัการทูตได ้

ธุรกิจระหว่างประเทศกับนักการทูต 
ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) มกัเป็นท่ีเขา้ใจว่าคือศาสตร์ของการท า

ธุรกิจขา้มประเทศ (International business transaction)ในฐานะนกัธุรกิจ (businessman) แต่หาก
พิจารณาถึงมิติทางความคิดทั้งในทฤษฎีและปฏิบติัจะพบวา่ แทจ้ริงแลว้เป็นศาสตร์ท่ีท าให้นกัธุรกิจ
ท่ีตอ้งด าเนินกิจการในต่างแดนมีวิสัยทศัน์และการกระท าไม่ต่างจากการเป็นตวัแทนรัฐ อาทิ กล
ยทุธ์การควบกิจการ (merger) หรือกลยทุธ์การเขา้ถึงตลาด(market access) จากวิธีการลงทุนโดยตรง 
(Foreign Direct Investment:FDI )เป็นตน้ ตวัอย่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมาจาก
พฤติกรรมของบรรษทัขา้มชาติ อาทิ  สมพงศ์ ชูมาก (2552) บริษทัฟอร์ด(Ford) ไดต้ดัสินใจปิด
โรงงานหรือลดการด าเนินการผลิตภายในเมืองดีทรอยท ์เน่ืองจากทนกบัค่าแรงงานสูงไม่ไหว และ
ไดไ้ปเปิดโรงงานในนครเมก็ซิโกท าใหเ้ศรษฐกิจของมลรัฐมิชิแกนตกต ่าลง และก่อให้เกิดปัญหาแก่
ผูใ้ชแ้รงงานชาวอเมริกนัท่ีเคยท างานในโรงงานผลิตรถยนตด์งักล่าว(น. 291-292)  
 จนในท่ีสุดเกิดการนิยามการแสวงหาก าไรของบรรษทัขา้มชาติจากตลาดขา้มดินแดนหรือ
ตลาดระหวา่งประเทศวา่เป็น การทูตธุรกิจ (Business Diplomacy: BD) (Kesteleyn,Riordan and 
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Ruẽl, 2014) โดยเป้าหมายคือการจดัการความเส่ียงในการท าธุรกิจ และแตกต่างจาก การทูต
เศรษฐกิจ (Economic diplomacy) เน่ืองจากเป็นการกระท าของรัฐบาลเพื่อพฒันาเง่ือนไขต่างๆทาง
การคา้ของบริษทัรัฐ (Maaike Okano-Hejimans ใน Kesteleyn et al.,2014) โดยการจดัการความเส่ียง
ของบรรษทันั้น ตวัแทนของบรรษทัตอ้งท าขอ้ตกลง(deal) กบัหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนดว้ยกนั ดงันั้นหนา้ท่ีในบริบทดงักล่าวคือ การยึดถือสัญชาติญาณนกัการทูต(sense of 
diplomat) ตามมาดว้ยงานวิทยานิพนธ์สายธุรกิจระหวา่งประเทศของ Floris Betlem (2012) ท่ีน าเอา
ค านิยาม การทูตธุรกิจ (Business Diploamcy)จาก Saner(2000) มาเป็นกรอบงานซ่ึงหมายถึงการ
สร้างและการรักษาความสัมพนัธ์ในแง่ดี(จาการท าหน้าท่ีของตวัแทนบริษทัหรือผูบ้ริหาร)กับ
รัฐบาลท่ีเขา้ไปลงทุนและผูถื้อหุ่นร่วมบริษทัดว้ย ทั้งน้ีเพื่อการสร้างบรรยากาศท่ีดีทางธุรกิจ และ
จากการวิจยัพบวา่ขนาดของธุรกิจเป็นปัจจยัส าคญัต่อการทูตธุรกิจในประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน (Host 
Country) อีกงานท่ียืนยนับทบาทการทูตของนกัธุรกิจไดแ้ก่ Barry Maude (2014) ท่ีรวบรวมทั้ง
แนวคิดและกลยุทธ์ในการเจรจาของนกัธุรกิจเม่ือตอ้งไปด าเนินการในต่างแดน โดยมีกรณีศึกษา
ยอ่ยท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการไดม้าซ่ึงพลงัแห่งการต่อรอง (power of bargaining)ของบริษทัและผูเ้จรจา
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนักการทูต 
 ทศวรรษท่ี 1960 จนถึง 1970 ประเด็นความขดัแยง้ทางการเมืองได้ลดความส าคญัลง 
ประเด็นการศึกษาจึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่มิติทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะบทบาทบรรษทัขา้มชาติ (กุล
ลินี มุทธากลิน, ม.ป.ป.)  Theodore H. Cohn (2010) กล่าววา่ 

 ‚แม้ว่าการขยายตัวของบรรษทัข้ามชาติ
(Multinational Corporations) จะเป็น
ปรากฏการณ์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่
นกัวิชาการบางกลุ่ม เสนอว่า ร่องรอยการ
เกิดบรรษทัขา้มชาติอนัหมายถึงการด าเนิน
ธุ ร กิ จ ข้ า ม ดิ น แ ด น  (transborder)คื อ 
ธนาคารในยุคกลางนั้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี15 

ทีมา: John Stopford & Susan Strange(1991) 
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ณ ฟลอเรนซ์ จากนั้นระหวา่งศตวรรษท่ี16ถึง18 บรรดาบรรษทัการคา้ระหวา่งประเทศเช่น องักฤษ 
ดตัช์ และ บรรษทั French East India Companies และ the Hudson’s Bay Company ก็ท ากิจกรรม
ธุรกิจขา้มแดนกนัอยา่งหลากหลาย‛ (น. 254) จากขา้งตน้ปฏิเสธไม่ไดว้า่บทบาทของบรรษทัขา้ม
ชาติก่อก าเนิดความส าคญัมาอย่างยาวนาน จนน ามาสู่การตั้งขอ้สันนิษฐานและกรอบความคิดเพื่อ
ท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจกบัพฤติกรรมของบรรษทัขา้มชาติ  
โดยแนวคิดท่ีสะเทือนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศจากบทบาทของบรรษทัขา้มชาติมาก
ท่ีสุดคือแนวคิดของ Susan Strange เน่ืองจาก ธุรกิจระหวา่งประเทศเป็นลกัษณะเด่น(feature)ของ
เศรษฐกิจโลก(Strange,1995)  ท  าให้เกิดโมเดลความสัมพนัธ์สามดา้น (Triangular Diplomacy) ใน
การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ หวัใจหลกัของโมเดลคือ รูปแบบการ
ต่อรองระหวา่งรัฐ-รัฐเปล่ียนไป รัฐจ าเป็นตอ้งเจรจากบับรรษทัขา้มชาติดว้ย 
ยิ่งไปกวา่นั้นบรรษทัมีบทบาทเป็นนกัการทูต (firm as diplomat) อีกทั้งพลวตัรทางเศรษฐกิจ ของ
พวกเขาส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของประเทศรับการลงทุน (host country) ดงันั้นรัฐบาล
(Government) ไม่สามารถวางนโยบายไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ปรากฏการณ์น้ีสะทอ้นวา่อ านาจอธิปไตย
ของรัฐ (sovereignty of  state) ไม่ไดมี้อย่างสมบูรณ์แต่ไดรั้บอิทธิพลจากบรรษทัขา้มชาติดว้ย 
นอกจากน้ียงัมีโมเดลของ Raymond Vernon ในโมเดลการเจรจาลา้สมยั (the Obsolescing bargain 
model)สู่ โมเดลการเจรจาทางการเมือง (the Political bargaining model) (Eden, Lenway 
&Schuler,2005) โดยเสนอวา่การเจรจาของบรรษทัขา้มชาติไม่สามารถวิเคราะห์ไดผ้า่นเพียงธุรกิจ
ระหว่าประเทศเท่านั้น แต่มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัทางการเมือง จึงควรแก่การน ามาพฒันา
การศึกษาระหว่างความสัมพันธ์ของรัฐบาลและธุรกิจระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 
(International Business and Government Relations in the 21st Century) 
 บรรษัทข้ามชาติกับความเป็นนักการทูตใหม่ 
 เม่ือน าโมเดลของสเตรนจแ์ละประยกุตอ์งคค์วามรู้ของแต่ละดา้นตามท่ีไดเ้สนอมาเป็น
เลนส์ในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์หอการคา้อเมริกนัในอินโดนีเซีย (American Chamber of 
Commerce in Indonesia : AMCHAM) พบวา่ บรรษทัขา้มชาติอเมริกนัสร้างพนัธมิตรภายใน
หอการคา้อเมริกนั ซ่ึงมีโครงสร้างองคก์รท่ีแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งเป็นระบบก่ึงราชการ สมาชิกบรรษทั
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ขา้มชาติอเมริกนัต่างมีระดบัเศรษฐกิจ(economic of scale)ขนาดใหญ่ เช่น ExxonMobil โดยมีขนาด
เศรษฐกิจ เม่ือเทียบกบัขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ExxonMobilมีขนาดเศรษฐกิจอยูล่  าดบัท่ี20รอง
จากประเทศสวเีดน (Milan Babic,Jan Fitchtner and Eelke M. Heemskerk,2017) หรือ  Cargill โดย
Cargill มีความส าคญัต่อการส่งออกธญัพืชในเศรษฐกิจสหรัฐฯ25เปอร์เซนต ์ (Cargill, n.d, p.3 ) 
ในทางการเมืองนั้น ปี2010Cargillใชเ้งินทั้งหมด1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯในการวิง่เตน้ทางการเมือง
กบัสหรัฐฯ (Cargill, n.d, p.4) อีกทั้งยงัมี บริษทั Coca-Cola , Freeport-Mcmoranเป็นตน้  โดยจาก
การท างานขององคก์รนั้น จะมีการด าเนินงานผา่นตวัแทนของสมาชิกบรรษทัอเมริกนั ท าใหก้าร
ด าเนินงานผา่นตวัแทนองคก์ร ซ่ึงมีอ านาจในการเจรจากบัขา้ราชการและตวัแทนรัฐบาลอินโดนีเซีย 
เห็นไดจ้ากท่ี Andrew White(2012) กล่าวถึงการท างานขององคก์ร โดยขั้นแรกคือการปรึกษาหารือ
ปัญหาของการด าเนินธุรกิจจากแต่ละบรรษทัอเมริกนัในอินโดนีเซียภายในหอการคา้เอง จากนั้นจึง
เป็นการสร้างการประชุม(meeting) ระหวา่งฝ่ายหอการคา้อเมริกนัในอินโดนีเซีย (AMCHAM) และ
ฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซีย  ทั้งน้ีเพื่อยืน่เร่ืองท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของการด าเนินธุรกิจของบรรษทั
อเมริกนัในอินโดนีเซีย ในทางความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลสหรัฐฯและหอการคา้ยงัพบวา่ ผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งประธานกิตติมศกัด์ิคือตวัแทนการทูตแห่งรัฐของสหรัฐฯ   

นอกจากน้ีส่ิงท่ีพิเศษมากกวา่คือการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รดว้ยกนัอีก 
กล่าวคือ โครงสร้างผูบ้ริหารองคก์รและ US-ASEAN Business Council คือบรรษทัอเมริกนัเดียวกนั 
เช่น ExxonMobil เป็นสมาชิกชั้นพิเศษของหอการคา้ ในขณะเดียวกนัก็เป็นรองกรรมการในUS-
ASEAN Business Council เช่นเดียวกนั ท าให้พลงัทางเศรษฐกิจภายใตอ้งคก์รทั้งสองน้ีมีมากข้ึน 
เห็นไดจ้าก เช่น การพบปะระหวา่งบรรษทัอเมริกนัและอินโดนีเซียโดยตรง (U.S Companies Meet 
Indonesia Government to Discuss Trade and Investment) (2016)และมีความสัมพนัธ์ทางการเมือง 
อาทิ และยงัมีบทบาทในการเจรจาการคา้-การลงทุนกบัอินโดนีเซียกบัขา้ราชการอินโดนีเซียลอดจน
ผูน้ าประเทศยิ่งไปกว่านั้นหอการคา้อเมริกนัในอินโดนีเซียและความสัมพนัธ์กบัตวัแทนรัฐบาล
สหรัฐฯเป็นท่ีชัดเจนว่าผูน้ าอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับบรรดาบรรษัทข้ามชาติภายใต้การ
รวมกลุ่มหอการคา้ในฐานะคู่เจรจาในประเด็นการคา้-การลงทุน ดงันั้นบทบาทดงักล่าวจึงไม่ต่างไป
จากบทบาทของนกัการทูต (diplomacy act) ตามท่ี Susan Strange ไดเ้สนอไว ้
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รูปท่ี 2 : โมเดลท่ีผูเ้ขียนประยกุต ์
  

 จากรูปท่ีผูเ้ขียนน าทั้งสามแนวทางความคิดอนัประกอบไปด้วย ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศมาผสมผสานกับ
ความสัมพนัธ์ของสามดา้นยิง่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทของบรรษทัขา้มชาติท่ีเขา้มามีอิทธิพล
ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก แนวคิดของผูป้ระกอบการจะอยูภ่ายใตก้รอบ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิ่งคือ การเขา้ถึงตลาด (market access)  เพื่อให้
เขา้ถึงการบริโภค การกระจายสินคา้ ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถึงพื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นฐานท่ีตั้ง
ในวงจรการผลิตตามโครงสร้างธุรกิจ เม่ือความตอ้งการของบรรษทัเป็นเช่นนั้น ความพยายามสร้าง
ความสัมพนัธ์จึงเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดเป็นโมเดล ผสมผสานกบักรอบแนวคิดตามท่ีเสนอขา้งตน้  
ในขณะเดียวกนัรัฐบาลของประเทศรองรับการลงทุน (host country) จ าเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์

กบับรรษทัขา้มชาติเน่ืองจากความตอ้งการพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งใช้เงินทุนมหาศาล ตลอดจน

เทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงทั้งหมดเป็นความสามารถ(capability) ของบรรษทัขา้มชาติมากกวา่ ดงันั้นใน

หลายกรณีประเทศรองรับการลงทุนมกัไดรั้บอิทธิพลจากบรรษทัขา้มชาติในการก าหนดนโยบาย

ภายในประเทศ หรือตวัแทนของบรรษทัข้ามชาติเข้ามาเจรจากับผูน้ าประเทศเพื่อช้ีน าการวาง

นโยบายของประเทศ เช่น มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก เข้าพบโจโก วิโดโด เพื่อจ้ีให้ประเทศพฒันา
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โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เนตได้ ในทางตรงกนัข้าม เม่ือใน

ศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจโลกมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั ท าให้ประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศ

รองรับการลงทุนอยา่งอินโดนีเซีย ตอ้งพึ่งพาทุนจากบรรษทัขา้มชาติท าให้เกิดปรากฎการณ์ ท่ีโจโก 

วิโดโด กล่าวอย่างตรงไปตรงมาเม่ือไปท่ีบรรษทัGoogle ถึงความหวงัท่ีมีต่อบรรษทัในการใก้

ความรู้ด้านขอ้มูลเทคโนโลยีแก่อินโดนีเซีย เน่ืองจากอินโดนีเซียก าลังตั้ งเป้าเป็นประเทศแห่ง

เศรษฐกิจดิจิทลัท่ียิ่งใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หรือในดา้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ใน

ประเด็นการพฒันาไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงอินเทอร์เนตได ้

อินโดนีเซียก็เปิดโอกาสให้บรรษทัอเมริกนัลงทุนเพิ่ม โดยเป็นการเจรจาอยา่งตรงไปตรงมาของโจ

โก วโิดโดต่อ สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน (US-ASEAN Business Council)ท่ีมีบรรดาบรรษทัอเมริกนั

กว่า 40บรรษทัเป็นสมาชิก โดยเขากล่าวให้บรรษทัอเมริกนัลงทุนเพิ่มข้ึนอีกในอินโดนีเซีย และ

ปัญหาต่างๆท่ีเป็นของบรรษทัอเมริกนั อินโดนีเซียจะพยายามลดอุปสรรคเพื่อให้นกัธุรกิจอเมริกนัมี

ความมัน่ใจในการลงทุนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงก็เป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการคา้การลงทุนในสมยัโจโก 

วิโดโด ขนานใหญ่โดยเฉพาะกบัการเปล่ียนแปลง the Negative Investment List ท่ีเปิดให้มีการเขา้

มาลงทุนหรือเป็นเจา้ของธุรกิจในสัดส่วนท่ีมากข้ึนจนเกิดความไม่พอใจของคนอินโดนีเซียใน

ประเทศเอง ‘ the Negative Investment List’ในกฎหมายแห่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย (presidential regulation of the republic of Indonesia) หมายเลขท่ี 44 ปี2016 ท่ีเป็นการ

เปล่ียนแปลงฉบบัเดิมในสมยัของยูโดโยโนในกฎหมายฉบบัท่ี 25/2007 จากบางส่วนท่ีปิดการ

ลงทุนจากต่างชาติ แต่ในฉบบัท่ี 44/2016 น้ีเปล่ียนให้เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติโดยให้เป็นไป

ตามเง่ือนไขการลงทุน  ซ่ึงการลดอุปสรรคให้กบัการลงทุนของบรรษทัต่างชาตินั้น ส่งผลให้พลงั

ภาคประชาสังคมในอินโดนเซียสะทอ้นการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายการคา้การลงทุน

ของรัฐบาลอินโดนีเซีย เช่น สภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (Kadin) เรียกร้องให้

รัฐบาลชะลอการออกกฎหมายท่ีจะอนุญาตใหน้กัลงทุนต่างชาติถือหุ้น 100% ของภาคส่วนธุรกิจใน
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ประเทศ ซ่ึง KADIN กล่าวว่าเข้าใจรัฐบาลถึงความต้องการเร่งด่วนท่ีจะผ่อนปรน Negative 

Investment List เพื่อขยายการไหลเขา้ของเงินทุนต่างประเทศ  

 ปรากฎการณ์ดงักล่าว ความเป็นนกัการทูตของบรรษทัมกัถูกน าเสนอในส่ือต่างประเทศ 

จนท าให ้ ประชาชนทัว่ไปมองเห็นเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดา แต่หากน าเอากรอบคิดท่ีไดน้ าเสนอ

มาทั้งหมด พินิจปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน เราจะเห็นว่ารัฐไม่ไดมี้อ านาจอธิปไตยสมบูรณ์ เน่ืองจาก

ระบบเศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้รัฐได้รับอิทธิพลจากบรรษทัขา้มชาติในการ

ก าหนดนโยบายต่างๆ หลายคร้ังท่ีรัฐบาลประเทศรองรับการลงทุนจะตอ้งเลือกความร่วมมือกบั

บรรษทัขา้มชาติอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ในขณะท่ีบรรษทัขา้มชาติก็ตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์กบัรัฐและ

การก าหนดนโยบายของรัฐประเทศรองรับการลงทุนท่ีไม่เป็นความเส่ียงในการท าธุรกิจ เพราะ

จ าเป็นตอ้งสร้างผลก าไรจากการท าธุรกิจในต่างประเทศ ดงันั้นบรรษทัขา้มชาติเองก็จ  าเป็นตอ้ง

สร้างความร่วมมือกบัรัฐเช่นเดียวกนั วิถีทางการทูตจึงกลายเป็น ‚การทูตธุรกิจ‛ ดงัท่ีศาสตร์ธุรกิจ

ระหวา่งประเทศนิยามตน 

 
สรุปผล 
 จากสามศาสตร์ท่ีไดอ้ภิปรายไปทั้งหมดนั้น จะเห็นไดว้า่แต่ละศาสตร์ต่างมีจุดเช่ือมโยงใน
การสร้างบทบาทความเป็นนกัการทูต เพียงแต่มีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ภายในศาสตร์ต่างกนั 
ธุรกิจระหวา่งประเทศสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์ทางก าไรสูงสุด เศรษฐศาสตร์
มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงทั้งเศรษฐกิจและการเมือง รัฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศมุ่งศึกษาปรากฏการณ์ในระบบระหวา่งประเทศ(International System)เพื่อแสวงหา
วิธีการให้สังคมโลก (world society) อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ซ่ึงการทูตและนกัการทูตก็เป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงในการสร้างสันติสุข 
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แต่หากน าเอาองค์ความรู้ดา้นธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)มาท าความ
เขา้ใจส่ิงท่ีนกัธุรกิจมุ่งหวงัในการเขา้ไปท าธุรกิจขา้มดินแดน จะท าให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรม
และความตอ้งการของโมเดลธุรกิจ (Business Model) จนน าไปสู่การเรียนรู้และถอดรหัสมิติดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษทั-บรรษทัได้ ในขณะท่ีองค์ความรู้เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่าง
ประเทศ (International Political Economy) ยอมรับการมีตวัตนและบทบาทของบรรษทัขา้มชาติได้
อยา่งเด่นชดัเพื่อท าความเขา้ใจระหวา่งอ านาจทางการเมืองและธุรกิจ (Politics and Business) ดงันั้น
หากน าจุดเช่ือมโยงของทั้ งสามศาสตร์มาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์จะท าให้เข้าใจมิติ
ความสัมพนัธ์สามดา้น (Triangular Diplomacy)ของ Strangeได ้และทา้ยท่ีสุดนั้นคือ ความสามารถ
ท าความเขา้ใจการวางนโยบายทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีตอ้งการ
ศึกษาไดอ้ย่างรอบดา้น แมเ้พียงค า(word) ท่ีใช้เรียกจะไม่สามารถเรียกแทนกนัเพื่อสร้างมโนทศัน์
ร่วมกนัได ้(common perception) แต่บทบาทและความส าคญัรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ือง
ท่ีมีผูพ้ิสูจน์ให้ได้ศึกษาแลว้ ดงันั้นการทูตและบทบาทของนักการทูตตอ้งถูกตีความให้กวา้งเพื่อ
การศึกษาและท าความเขา้ใจกบัความทา้ทายใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ดงัเช่น ‚นกัธุรกิจคือเจา้หน้าท่ี
สาธารณะท่ีเป็นผูด้  าเนินการในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตวัจริง‛(Lindblom 1977:171-172 ใน เอก 
ตั้งทรัพยว์ฒันา,2558) 
 จากการอภิปรายกรอบคิดของแต่ละศาสตร์ จะเห็นไดว้า่แต่ละศาสตร์ต่างมีจุดเช่ือมโยงใน
การสร้างความเป็นนกัการทูตในบริบทความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ
การเมือง ดงันั้นหากน าความเช่ือมโยงของแต่ละศาสตร์มาศึกษาปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ จะท าให้สามารถเข้าใจในหลายมิติอย่างแหลมคม ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และต่อความคาดหวงัท่ีสูงท่ีสุดคือความสามารถศึกษาแนว
ทางการวางนโยบายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไดอ้ยา่งแหลมคมยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคญัของพรรค

ฝ่ายคา้นในระบบรัฐสภาไทย 2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของพรรคฝ่ายคา้น 
บทความน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (documentary study) โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกั
แนวคิดทฤษฏีประชาธิปไตย บทบาทฝ่ายคา้นภายใตรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 และฉบบั พ.ศ. 
2550 โดยเฉพาะช่วงก่อนรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 น ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
บทความน้ีไดศึ้กษาพรรคการเมืองฝ่ายคา้นท่ีอยู่ในช่วงการบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 
และฉบบั พ.ศ. 2550 ปรากฏวา่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญหลายประการดว้ยกนั ถึงแมจ้ะมีการ
ปรับแกไ้ขรัฐธรรมนูญแลว้ก็ตาม แต่พรรคการเมืองฝ่ายคา้นก็ยงัไม่สามารถทดัทานเสียงขา้งมาก
จากฝ่ายรัฐบาลได้และมีทางเดียวท่ีพรรคการเมืองฝ่ายคา้นจะสามารถกระท าได้ช่วงนั้นคือ การ
ออกมาเล่นการเมืองนอกสภาโดยมีภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อสร้างแรงตา้นทานต่ออ านาจ
รัฐบาล และอีกประการท่ีส าคัญคือเร่ืองทัศนคติแง่ลบต่อการเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดย
เฉพาะตวัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นพรรคการเมืองฝ่ายคา้น จะมีปฏิกิริยาแสดงออกถึง
ความผดิหวงัทางการเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายคา้นซ่ึงปรากฏให้เห็นทุกคร้ังหลงัจากการประกาศ
ผลของการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองใดท่ีพ่ายแพก้็จะตอ้งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายคา้น จากความ
พา่ยแพจ้ากการเลือกตั้งส่งผลต่อความรู้สึกของพรรคการเมืองฝ่ายคา้นท าให้ไม่มีความภาคภูมิใจใน
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การเป็นพรรคการเมืองฝ่ายคา้น เพราะทุกพรรคท่ีเขา้มา ต่างหวงัท่ีจะไดรั้บชยัชนะจากการเลือกตั้ง
และเป็นรัฐบาลดว้ยกนัทั้งส้ิน ซ่ึงการแสดงออกดงักล่าวท าให้ไม่มีใครอยากเป็นพรรคการเมืองฝ่าย
คา้น แต่ในหลกัความเป็นจริงแลว้พรรคการเมืองฝ่ายคา้นมีความส าคญัอยา่งมากเพราะการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ตอ้งมีทั้งเสียงขา้งมากในการบริหารประเทศและมีเสียงขา้งน้อยคอยถ่วงดุล
ตรวจสอบเสียงขา้งมาก เพื่อไม่ใหเ้กิดการใชอ้  านาจการปกครองแบบเผด็จการ 
 

ค าส าคญั: ฝ่ายคา้น  
 

Abstract 
The purpose of this article were two folds, (1) to study the role and important of 

opposition in Thai parliamentary system (2) to study the certain limitation of opposition’s role. 
This article was documentary study and democratic theory was utilized for conceptual framework 
as well as the opposition ’role under Thai constitution 1997 and 2007 which focused on 22 May 
2014 coup. 

This article studied the oppositions under Thai constitutions of 1997 and 2007. The 
results revealed that there were limitations  from the content of constitution. Despite the amended 
were have done but the opposition could not stand for resisted the majority rule of governmental 
parties. Thus the oppositions jump up to took activities outside the parliament for the one best 
way and accompany with people’s movement for stressing the government Additionally’ the 
negative attitude to be the opposition had effected to member of house of representatives, not 
proud to be the opposition therefore, every political parties want to be the government. Thus for 
the purpose of all elective, no one want to be the opposition in spite of the opposition were 
important for check and balance to prevent the tyranny of majority in Thai parliament. 

 
Keywords : opposition 
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บทน า 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะมีบทบาท

ส าคญัอยา่งมากเพราะหากขาดการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจจากพรรคการเมืองฝ่ายคา้นก็ไม่อาจเป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบท่ีให้ทั้งเสรีภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัของประชาชน
ได ้ดงัท่ี เพลโต ้กล่าวว่า การเรียกร้องเสรีภาพและความเสมอภาคทางการเมืองคือการบงการการ
ความแน่วแน่เม่ือบุคคลมีอิสระท่ีจะท าตามท่ีพวกเขาชอบและตอ้งการมีสิทธิเท่าเทียมกนั ซ่ึงนั้นคือ
การสร้างสังคมท่ีหลากหลาย แต่ผลในระยะยาวนั้นคือการกระท าตามความพึงพอใจและกลายเป็น
การกดักร่อนอ านาจและจริยธรรมทางการเมือง เช่นคนหนุ่มจะไม่กรงกลวัและเคารพครูของพวก
เขา แต่พวกเขาจะกระท าการทา้ทายต่อผูใ้หญ่และคนรุ่นหลงัจะท าตามพวกเขาซ่ึงในระยะเวลาอนั
สั้น ความคิดของประชาชนกลายเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน ในท่ีสุดการตดัสินใจและการกระท าจะมี
ตน้แบบท่ีไม่ค  านึงกฎหมายใดๆ ความอวดดีจะถูกเรียกวา่เป็นสายพนัธ์ุ เสรีภาพ และความกลา้หาญ
ท่ีไร้ความละอายใจ ความลม้เหลวของความเท่าเทียมกนัของมนุษยใ์นประชาธิปไตยน าไปสู่การมี
ชีวติไปวนัๆ ดงันั้นความสอดคลอ้งกนัทางสังคมจะถูกคุกคามชีวิตทางการเมืองจะกลายเป็นมากข้ึน
การแตกแยกทางการเมืองจะเต็มไปด้วยข้อพิพาท ความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ไดซ่ึ้งแต่ละฝ่ายจะหาประโยชน์เพื่อตวัเองมากกวา่ของรัฐโดยรวม ความมุ่งมัน่เพื่อส่ิงท่ี
ดีข้ึนของชุมชนและความยุติธรรมทางสังคมก็จะเป็นไปไม่ได ้ซ่ึงการเมืองภายในรัฐจะน าไปสู่การ
วางแผนร้ายไม่มีท่ีส้ินสุด การหลบหลีกและความไม่แน่นอนทางการเมือง เพลโตก้ล่าวว่า ความ
ขดัแยง้ระหวา่งคนรวยและคนจนจะกลายเป็นแบบความรุนแรงในสถานการณ์เช่นน้ี การสลายตวั
ของประชาธิปไตยคือส่ิงท่ีเหมาะสมเพราะมนัมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความรุนแรงในการต่อสู้
ระหวา่งฝ่ายผูน้ า ผูน้  าเหล่าน้ีต่างตอ้งการผูท่ี้คอยรักษาความปลอดภยัจากการโจมตีและถา้ขาดการ
สนบัสนุนดงักล่าวผูท่ี้ชนะจะมีอนาคตท่ีไม่ยืนยาวนกัอนัเน่ืองมาจากความโลภในการควบคุมรัฐ 
ดังนั้ นความเป็นประชาธิปไตยจึงก้าวไปสู่ความร้าวฉานและความขัดแยง้ซ่ึงมันน าไปสู่การ
สนบัสนุนการปกครองแบบเผด็จการ (David Held, 1998, pp.31-32) 

พรรคการเมืองฝ่ายคา้นในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถือวา่มีความส าคญัอยา่ง
มากเพราะจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลของเสียงขา้งมาก แต่ความขดัแยง้ทาง
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การเมืองเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้หากทุฝ่ายเลือกเอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ ง
ดงันั้นบทความน่ีมีจึงมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาท และความส าคญัของพรรคฝ่ายคา้นใน
ระบบรัฐสภาไทย 2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของพรรคฝ่ายคา้น บทความน้ีเป็น
การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary study) โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัแนวคิดทฤษฏี
ประชาธิปไตย บทบาทฝ่ายค้านภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 และฉบบั พ.ศ. 2550  เพื่อ
น าไปสู่แนวทางในการสร้างและส่งเสริมการเป็นฝ่ายคา้นท่ีเขม้แข็งและภาคภูมิใจในบทบาทหนา้ท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สุขให้กบัประชาชนและประเทศชาติอย่างแทจ้ริง โดยได้ศึกษาตาม
วตัถุประสงค ์2 ประเด็นดงัน้ี 
1. บทบาทและความส าคัญของพรรคฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาไทย 

การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองฝ่ายค้านจะมีบทบาทหน้าท่ีคอย
วิพากษ์วิจารณ์และควบคุมการตรวจสอบ การบริหารของรัฐบาลให้เป็นไปโดยชอบตามท านอง
ครองธรรมในระบอบประชาธิปไตย โดยยดึหลกัรัฐธรรมนูญเป็นหลกั พรรคการเมืองฝ่ายคา้นไดรั้บ
การยอมรับวา่มีหนา้ท่ีส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่พรรครัฐบาล หากมีพรรคการเมืองฝ่ายคา้นท่ีเขม้แข็งและ
มีสมรรถภาพจะช่วยปกปักรักษามิให้รัฐบาลซ่ึงเป็นฝ่ายเสียงขา้งมากใชอ้ านาจไปในทางท่ีผิดหรือ
เป็นเผด็จการ พรรคการเมืองฝ่ายคา้นจึงเป็นกลไกส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีถ่วงดุลอ านาจทางการเมืองของ
รัฐบาลและทั้งยงัคอยตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู ้แทนราษฎร เป็นพรรคการเมืองท่ีมีจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรน้อยกว่า มีหน้าท่ีส าคญัคือ การตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ใน 
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550” ภายหลงัท่ีคณะรัฐมนตรีเขา้บริหารราชการแผน่ดิน
แลว้ พระมหากษตัริยจ์ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผูเ้ป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภา
ผูแ้ทนราษฎรท่ีสมาชิกในสังกดัของพรรคตนมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี และมีจ านวนมากท่ีสุดใน
บรรดาพรรคการเมือง ท่ีสมาชิกในสังกดัมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร ในขณะแต่งตั้งเป็นผูน้ าฝ่ายคา้นในสภา
ผู ้แทนราษฎร ในกรณีท่ีไม่ มีพรรคการเมืองใดในสภาผู ้แทนราษฎรมีลักษณะท่ีก าหนด 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผูเ้ป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ซ่ึงไดรั้บเสียงสนบัสนุนขา้งมากจากสภา
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ผูแ้ทนราษฎรในพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกดัของพรรคนั้นมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี เป็น
ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ในกรณีท่ีมีเสียงสนบัสนุนเท่ากนัให้ใชว้ิธีจบัสลากประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผูน้  าฝ่ายคา้น ในสภาผูแ้ทนราษฎร
การเมืองในประเทศไทยอยู่ในช่วงก าลงัพฒันาและมีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
หลายคนคิดวา่คือระบบการเมืองท่ีมีการเลือกตั้งตราบเท่าท่ีมีการเลือกตั้งก็จะเป็นประชาธิปไตยและ
ท่ีส าคญั มีอะไรประกนัว่าการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรม และสะทอ้นถึง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ถึงแม้การเลือกตั้ งท่ีบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรมก็ไม่ได้
หมายความว่าเป็นประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตย จึงมิได้ข้ึนอยู่กบัการเลือกตั้งเท่านั้น แต่
โดยทัว่ไปแลว้จะตอ้งมีลกัษณะเด่น ๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) รัฐบาลตอ้งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
(elected government) 2) สิทธิเสรีภาพของประชาชน (rights and freedom) หวัใจส าคญัของระบอบ 
การปกครองแบบประชาธิปไตย 3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) ระบอบการ
ปกครอง แบบประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองท่ีท าให้ประชาชนเปล่ียนสถานะและบทบาทจากผู ้
ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีไม่มีสิทธิมีเสียง มาเป็นประชาชนท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกบัตน 
โดยมีส่วนร่วมทางการเมืองในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อจะ
เลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระดบัชาติ หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน รวมทั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ท า
หนา้ท่ีแทนตนในการบริหารประเทศ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553, หนา้ 379-381)  

พรรคการเมืองฝ่ายค้านภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540-2550 
ประเทศไทยปัจจุบนัยงัไม่มีพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งท่ีอยู่ในฝ่าย

คา้นและฝ่ายรัฐบาล เน่ืองจากมีการรัฐประหารข้ึนเม่ือ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และ จะมีการเลือกตั้งคร้ังใหม่เกิดขั้นในวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 การเกิด
รัฐประหารเกิดข้ึนบ่อยคร้ังส่งผลให้การเมืองไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ประชาธิปไตย
สามารถเป็นพิษร้ายต่อสังคมไดห้ากค านิยามของประชาธิปไตยจ ากดัอยูเ่พียงแค่มีการเลือกตั้ง และ
ถูกบิดเบือนวา่ตอ้งเป็นพลเรือนเท่านั้นถึงจะเป็นประชาธิปไตย และให้ความหมายของเผด็จการว่า
หมายถึงทหารเท่านั้น ประชาธิปไตยถูกท าร้ายและท าลายโดยระบอบเผด็จการพลเรือนทั้งส้ิน  
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ประเทศไทยและประเทศก าลงัพฒันาหรือด้อยพฒันาทั้งหลายเขา้ใจผิดว่า เราจะตอ้งมีรัฐบาลท่ี
เขม้แข็งและมีอ านาจอยา่งมาก ถึงจะสามารถน าความเจริญมาสู่ประเทศชาติได ้แต่โดยขอ้เท็จจริง
แลว้ ระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศตะวนัตกท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแม่บทของประชาธิปไตยนั้น มี
เสถียรภาพ และความมัน่คงยาวนาน และต่อเน่ืองมาได้เพราะก็มีรัฐบาลท่ีมีอ านาจจ ากดั ไม่ใช่
อ านาจล้นฟ้า และมีระบบกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลท่ีสามารถท างานได้อย่างเป็นและมี
ประสิทธิภาพ ปราศจากการแทรกแซงข่มขู่จากอ านาจบริหาร  (สุรพงษ ์ชยันาม, 2557, หนา้ 119-
203) 

1. ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงานของพรรคฝ่ายค้าน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของพรรคฝ่ายค้านภายใต้ระบบรัฐสภาไทยได้ประสบกับ
ปัญหา 5 ด้านดังนี ้

1. ข้อจ ากดัของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 
 พรรคการเมืองฝ่ายคา้นในสถานการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญ

ฉบบั พ.ศ.2550 แมจ้ะมีการปรับแกรั้ฐธรรมนูญจาก ฉบบั พ.ศ. 2540มาเป็น รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 
2550 ซ่ึงมีการปรับ จ านวน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในการยื่นอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายรัฐบาลแลว้
ก็ตามแต่ยงัมีขอ้จ ากดัของรัฐธรรมนูญท่ีฝ่ายคา้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถสรุปได ้5 ประเด็นดงัน้ี (พุทธสุดา หนุดหละ, 2559 หนา้ 202-210)  

        1.1 ขอ้จ ากดัของรัฐธรรมนูญ ในการด าเนินงานตามบทบาทของพรรคการเมืองฝ่าย
คา้นในระบบรัฐสภาไทย ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540 
และฉบบั พ.ศ. 2550 มีขอ้จ ากดัของรัฐธรรมนูญในเร่ืองของจ านวนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลรวมทั้ งขั้นตอนในการยื่นถอดถอนและ
กระบวนการต่าง ๆ ดงัน้ี 

      1.2 การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร การก าหนดจ านวนผูย้ื่นเสนอญตัติ ไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีเป็นปัญหาท่ีส าคญัของการก าหนดจ านวนผูย้ื่นญตัติไม่ไวว้างใจนั้น ปรากฏข้ึน
ชดัเจนในระหวา่งท่ีประเทศไทยใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะ
ปัญหาการยื่นญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 
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2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรก ท่ีมีหลกัการยื่นเสนอญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี โดยก าหนด
จ านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรท่ี เข้า ช่ือ เสนอญัตติ  ไม่น้อยกว่า  2  ใน 5  ของจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่(รัฐธรรมนูญ-แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 2540, 
มาตรา 185) ซ่ึงถา้พิจารณาจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน-ราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฉบบั พ.ศ. 2540 ก าหนดใหมี้จ านวน 500 คน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 2540, 
มาตรา 98) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 2 ใน 5 เท่ากบัจ านวน 200 คนข้ึนไป จึงจะยื่นญตัติขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนการก าหนดจ านวนผู ้ยื่นเสนอญัตติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ในรัฐธรรมนูญแห่ง-ราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 ไดมี้การเปล่ียนแปลงจ านวน
ผูเ้สนอญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีเป็นจ านวน 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550, มาตรา 158) ก าหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ี มีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร มี
สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติเปิดอภิปรายทัว่ไป เพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี 

     1.3 การก าหนดจ านวนผู ้ยื่นญัตติตามรัฐธรรมนูญไทย การท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง-
ราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้จ  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูย้ื่นญัตติไม่
ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี จ านวน 2 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ซ่ึง
แตกต่างจากจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูย้ืน่ญตัติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีรายบุคคลท่ีใชจ้  านวน 1 
ใน 5 ของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ เน่ืองจากมีเจตนารมณ์ท่ีส าคญั คือ 
ตอ้งการใหรั้ฐบาลมีเสถียรภาพ และนายกรัฐมนตรี มีภาวะความเป็นผูน้ า โดยการก าหนดให้การยื่น
ญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีกระท าไดย้ากกวา่รัฐมนตรี คือ ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
5 ของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน-ราษฎรทั้งหมดเท่าท่ีมี และจะตอ้งเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีใหม่ดว้ย 
เม่ือรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ประกาศบงัคบัใช้ เกิดการวางหลกัแนวคิดใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหา
การไม่สามารถยื่นญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ได ้แต่ยงัคง
เจตนารมณ์ท่ีจะแยกการยื่นญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีกบัการยื่นญตัติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรี
ทั่วไป จึงแก้ไขบทบัญญัติเ ก่ียวกับจ านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรผู ้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีจากเดิมจ านวน 2 ใน 5 เป็น 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
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ผูแ้ทนราษฎร (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550, มาตรา 158) เจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญในการร่างหลกัการน้ีเพื่อก าหนดมาตรการ ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี เป็นการก าหนดให้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีสิทธิเขา้ช่ือ เพื่อเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติ ไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีไดง่้ายข้ึน (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, ส านกัรายงานการประชุมและชว
เลข, 2550) 

     1.4 การยื่นอภิปรายท่ีตอ้งยื่นถอดถอนก่อน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั 
พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีก าหนดหลักเกณฑ์การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปทางทุจริตผิดหน้าท่ี 
ส่อว่าการกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540,2540, มาตรา 303) ผู ้
เขา้ช่ือเสนอญตัติตอ้งยืน่ค  าร้องขอถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้น ๆ ก่อน มิฉะนั้นไม่อาจ
เปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจได ้(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 2540, มาตรา 186 วรรค 
2 ประกอบกับมาตรา 185 วรรค 2 และมาตรา 304) ซ่ึงจ านวนผูย้ื่นค าร้องขอถอดถอนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2540 ก าหนดไวจ้  านวน 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ ซ่ึงก็คือจ านวน 125 คน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 2540, 
มาตรา 304) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 ยงัคงหลกัการท่ีตอ้งยื่นถอดถอน
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกรณีอภิปรายไม่ไวว้างใจท่ีมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติส่อไปทางทุจริต
ผิดหนา้ท่ีราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก่อน (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550, มาตรา 158 และ 159) ท่ีจะยืน่ญตัติเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ ซ่ึง
การยื่นถอดถอนนั้นตอ้งมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเข้าช่ือร้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 
2550, มาตรา 271) การอภิปรายท่ีตอ้งยืน่ถอดถอนก่อน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั 
พ.ศ. 2540 เกิดขอ้จ ากดัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายเสียงขา้งน้อยท่ีจะตอ้งยื่นเสนอญตัติไม่
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ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หากมีขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งยื่นถอดถอนก่อนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยตอ้งยืน่ถอดถอนซ่ึงตอ้งใชเ้สียงขา้งมากจากการยืน่อภิปรายไม่ไวว้างใจท่ีใช้
เพียง 1ใน 5 เป็นจ านวน 1 ใน 4 ซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายข้างน้อยอาจมีเสียงไม่ถึงตาม
หลกัเกณฑท่ี์รัฐธรรมนูญก าหนด และหากไม่สามารถยืน่ถอดถอนไดก้็เป็นอนัหมดสิทธิยื่นอภิปราย
ไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีไปในตวั โดยท่ีเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ส าคญัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยื่นอภิปรายได้
ตามปกติ แต่เร่ืองทุจริตซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อาจอภิปรายได ้เจตนารมณ์ท่ี
ส าคญัของหลกัการดงักล่าว เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2540 ตอ้งการ
เพิ่มระบบและองคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจให้คลอบคลุมทุกดา้นโดยตอ้งการให้มีการตรวจสอบ
การใชอ้ านาจขององคก์รทุกองคก์รโดยไม่มีขอ้ยกเวน้และตอ้งการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้
อ านาจของนายกรัฐมนตรี โดยการใหสิ้ทธิสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของ
จ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าท่ีมีอยู่ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรี และด าเนินคดีอาญาต่อไปด้วย 
(ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, ส านกัรายงานการประชุม และ ชวเลข, 2550, หนา้ 20-21) 
และเน่ืองจากขณะนั้นไดมี้การสร้างองคก์รอิสระข้ึนเพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ เม่ือประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 เกิดช่องวา่งระหวา่งจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรผูย้ื่นญตัติไม่ไวว้างใจกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้ช่ือเสนอถอดถอนมากข้ึน เน่ืองจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 แก้ไขจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูย้ื่น
ญตัติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีจากเดิม 2 ใน 5 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 
2540 เป็น 1 ใน 5 ของสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่และจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูย้ื่นญตัติ
ไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีจากเดิม 1 ใน 5 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2540 เป็น 1 
ใน 6 ของสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกระบวนการตรวจสอบน้ีสามารถท า
ไดง่้ายข้ึน (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, ส านกัรายงานการประชุม และ ชวเลข, 2550) แต่
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้ช่ือเสนอถอดถอนนั้นตอ้งใชส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ช่ือ
ถึง 1 ใน 4 ของสมาชิกสภาทั้งหมดท่ีมีอยู ่ดงันั้น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีจะยื่นญตัติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หากมีกรณีท่ีมีพฤติกรรมร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปทางทุจริตผิดหนา้ท่ี ส่อ
วา่กระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่จงใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
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หรือกฎหมายตอ้งใชจ้  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ถึง 1 ใน 4 ในการยื่นญตัติเน่ืองจากตอ้งเขา้ช่ือ
กนั ยื่นถอดถอนก่อน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 2540; รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550) พรรคการเมืองฝ่ายคา้นตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดเก่ียวกบั การ
ยื่นถอดถอน มีการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550 ในเร่ืองของ
จ านวนของผูย้ื่นถอดถอดให้มีความสมดุลมากข้ึนเพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีของพรรคการเมืองฝ่าย
คา้นสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละอยูบ่นหลกัความถูกตอ้งและรัดกุมมากท่ีสุด 

     1 . 5  ก ารไม่ ตอบกระทู้ของ ฝ่ าย รัฐบาล  ก ารตั้ ง กระทู ้ถ าม เ ป็นบทบาทของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยท่ี มีความส าคญัในระบอบประชาธิปไตย แต่การตั้งกระทู ้
ถามในประเทศไทยยงัไม่ส่งผลในทางปฏิบติัเท่าท่ีควร เพราะจากการศึกษามีการหลีกเล่ียงการตอบ
ค าถามอยูเ่ป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการบญัญติัถอ้ยค าในรัฐธรรมนูญมีการก าหนดขอ้ยกเวน้ท่ีจะไม่
ตอบไวก้วา้ง ดงันั้น จึงมีการตีความเพื่อไม่ตอบค าถามอยูบ่่อยคร้ังโดยเฉพาะในช่วงสมยั ยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากอาจมีการหลบเล่ียงการตอบค าถามโดยอ้างว่าเป็น ความ
ปลอดภยัหรือประโยชน์สาธารณะส าคญัของแผน่ดิน 

     1.6 การตรวจสอบกฎหมายของพรรคการเมืองฝ่ายคา้น การตรวจสอบกฎหมายของ
พรรคการเมืองฝ่ายคา้นประสบกบัปัญหาในการตรวจสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั 
พ.ศ.  2540 ไม่ มีการบังคับให้ต้องตรวจสอบร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้  แต่ให้สิทธิ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้ช่ือเสนอ 1 ใน 10 ของทั้งสองสภา เสนอเร่ืองไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ 
ตรวจสอบทั้งขอ้ความ และกระบวนการตราร่างกฎหมายว่าขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่
ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ กบัร่างขอ้บงัคบัการประชุมใชจ้  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรผูเ้ข้าช่ือเสนอน้อยกว่า คือใช้จ  านวนเพียง 20 คนของทั้ งสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, 2540, มาตรา 262 และ 263) เม่ือประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 ไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัการควบคุมร่างกฎหมาย
ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญใหม่ คือ ก าหนดให้การตรวจสอบพระราชบญัญัติไม่ให้ขัดหรือแยง้กับ
รัฐธรรมนูญนั้นใชจ้  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ียื่นเร่ือง 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา ยื่นเร่ืองต่อ ศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของ
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ขอ้ความ หรือกระบวนการตราพระราชบญัญติันั้น ๆ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550, 2550, มาตรา 155) ซ่ึงหลกัการคลา้ยกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540 
และการตรวจสอบร่างขอ้บงัคบั การประชุมวุฒิสภา และร่างขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภา ก าหนด
หลกัการเดียวกนั แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 ก าหนดหลกัการใหม่ คือ 
การบงัคบัตรวจสอบพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ตอ้งส่งร่างพระราชบญัญติันั้นไปยงั
ศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบทุกกรณีโดยให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ๆ มีข้อความขัดหรือแยง้กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือตราข้ึนโดยไม่
ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550, 2550, 
มาตรา 141) 

2. ปัญหาการเขา้ถึงขอ้มูลและหลกัฐานในการตรวจสอบรัฐบาล ปัญหาการเขา้ถึงขอ้มูลของ
พรรคการเมืองฝ่ายคา้นมีอุปสรรคในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลในการตรวจสอบรัฐบาล มีการเล่ียงโดยท า
ให้เกิดความล่าช้าในการไดข้อ้มูลมา เพื่อตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลในหน่วยงานภาครัฐสาเหตุท่ีท าให้
ล าบากในการไดข้อ้มูล ในการตรวจสอบรัฐบาล 

 3. คุณภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) วฒันธรรมของการแสดงความคิดเห็น (2) ขาดความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ (3) คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง โดยปัญหาเก่ียวคุณภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะมีผลกระทบต่อการแสดงบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองฝ่าย
คา้นคุณภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นปัญหาเกิดข้ึนเองกบัตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมี
ความกังวลและไม่กล้าโตแ้ยง้เร่ืองท่ีขดัต่อมติของเสียงส่วนใหญ่ภายในพรรคซ่ึงปัญหาน้ีท าให้
สมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านขาดความมัน่ใจและไม่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

4. ทศันคติแง่ลบต่อการเป็นพรรคการเมืองฝ่ายคา้น การแสดงออกถึงความผิดหวงัทาง
การเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายคา้นจะมีปรากฏให้เห็นในทุกคร้ังหลงัจากการประกาศผลของการ
เลือกตั้ง และพรรคการเมืองใดท่ีได้รับความพ่ายแพก้็จะตอ้งกลายไปเป็นพรรคการเมืองฝ่ายคา้น 
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จากความพ่ายแพจ้ากการเลือกตั้งส่งผลต่อความรู้สึกของพรรคการเมืองฝ่ายคา้นท าให้ไม่มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นพรรคการเมืองฝ่าย 

5. เผด็จการรัฐสภา 
 เผด็จการรัฐสภาเกิดข้ึนในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540 ตรงกบั

ช่วงสมยั พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีในสมยัท่ี 2 อ านาจการตรวจสอบภายในสภาถือ
ว่าล้มเหลว เพราะพรรคการเมืองฝ่ายคา้นไม่สามารถคานอ านาจเสียงขา้งมากของรัฐบาลได้ จน
กลายเป็นเผด็จการรัฐสภาเพราะรัฐสภาเข็มแข็งเกินไป จนท าให้ขาดการตรวจสอบท่ีดี ซ่ึงในช่วง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550 พรรครัฐบาลมีคะแนนเสียง 377 เสียง จนท าให้
พรรคการเมืองฝ่ายค้านอ่อนแอ เพราะไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลได้ จึงท าให้
หลกัการส าคญัของระบบรัฐสภาเปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลวของระบบรัฐสภา  

 
บทสรุป 

พรรคฝ่ายคา้นในประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ซ่ึงส่งผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในรัฐสภาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและไม่มี
ใครอยากท่ีจะเป็นฝ่ายคา้นเพราะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายท่ีส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ในสภาจนเป็นปัญหาท่ีน ามาสู่ความขดัแยง้ทางการเมือง 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีได้เสนอแนะแนวทางเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
แสดงบทบาทของฝ่ายคา้นในระบบรัฐสภาไทยเพื่อน าไปสู่การเป็นฝ่ายคา้นท่ีสร้างสรรคแ์ละสร้าง
ความภาคภูมิใจต่อการเป็นฝ่ายคา้น 3 ประเด็นดงัน้ี 

1. ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้มาร่วมมือกบัพรรคการเมืองฝ่ายคา้นช่วยกนัตรวจสอบ 
รัฐบาลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อสร้างความเขม้แขง้ใหก้บัฝ่ายคา้น  

2. ปรับแกรั้ฐธรรมนูญใหส้อดคลอ้งและมีความยดืหยุน่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพรรคฝ่าย
คา้นใหม้าข้ึนเพื่อป้องกนัเผด็จการของเสียงขา้งมากโดยมีการปรับลดจ านวนผูย้ืน่อภิปราย ถอดถอน 
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ถึงแมว้า่ในรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2550 ไดมี้การปรับลดจ านวนสมาชิกสภาลงแลว้ก็ตามแต่ยงัไม่
สามารถยืน่อภิปรายหรือถอดถอนไดเ้พราะมีเสียงขา้งนอ้ยท่ีนอ้ยจนเกินไป และจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีใชใ้นการยืน่อภิปรายและถอดถอนยงัคงจ านวนเท่าเดิม มาจนถึง
รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2560 และมีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การเกิดเผด็จการของเสียงขา้งมากในสภา
ไดอี้กเหมือนดงัเช่นท่ีผา่นมา  

3. ฝ่ายคา้นตอ้งมีความภาคภูมิใจในการเป็นฝ่ายคา้นและหมัน่สร้างผลงานอยา่งสร้างสรรค์
สร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจจากประชาชนใหไ้ดซ่ึ้งไม่ใช่พยายามท าทุกอยา่งเพื่อลม้ลา้ง
ฝ่ายรัฐบาลจนน าไปสู่พรรคฝ่ายแคน้แทนฝ่ายคา้นจนกลายเป็นการเข่นฆ่ากนัทางการเมือง  
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บทคดัย่อ 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย เป็นความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ออกเป็นสองประเภทคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกั(Primary Stakeholders) และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรอง
(Secondary Stakeholders)ซ่ึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาสามประการดว้ยกนัคือ ความแตกต่างทางอ านาจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
และความสนใจรวมไปถึงความคาดหวงั ส่วนดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 
(Co-Management) นั้น เป็นกระบวนการจดัการระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกนัในแต่ละระดบัพื้นท่ีโดยค านึงถึงการจดัการของ
ตวัเองโดยชุมชน ซ่ึงตอ้งค านึงถึงหลกัการมีส่วนร่วมและการจดัการร่วมกนัระหวา่ง กลุ่ม องค์กร 
เครือข่าย ภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
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ค าส าคัญ: การจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม, ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ, การจดัการ
ความขดัแยง้, ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย, ผลประโยชน์, การมีส่วนร่วม, ความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

Abstract 
 Natural Resources Co-Management in Thailand is the power relation of stakeholders 
who are in the natural resources management. The stakeholders can be divided into 2 kinds: 
Primary Stakeholders and Secondary Stakeholders. The power relation criteria are the differences 
of power, the relationship of stakeholders, the stakeholder’s interests and expectation. The Co-
management is the process of management among the various stakeholders for efficiency and 
equality ofthe stakeholders in the level of area or local. These must be focused on self-
management by community, participatory principle and Co-management among groups, 
organizations, networking, and various consortiums which are government sections, private 
sections and people. 
 

Keywords: Natural Resources Co-Management, Power Relation, Conflict Management, 
Stakeholders, Interest, Participatory, Community Strength  
 

บทน า 
ประเด็นท่ีทา้ทายวธีิคิดเพื่อน าไปสู่การลดความวุน่วายของการแกปั้ญหาในสังคมไทยคือ 

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะให้ “ตวัปัญหา” “ผูอ้ยู่กบัปัญหา” มีโอกาสสะทอ้นความจริงท่ีเขาเผชิญอยู ่
และท่ีส าคญัให้เขามีโอกาสมีอ านาจ มีทรัพยากรท่ีเขาเป็นคนจดัการเอง ให้เขาสามารถด าเนินการ
ผลกัดนัในการแกไ้ขปัญหาของเขาในทุกรูปแบบ เพื่อแกไ้ขปัญหาของเขาไดถู้กจุดและย ัง่ยืน วิธีคิด
เช่นน้ีมาจากแนวทาง “คนเป็นศูนยก์ลาง” ในแผนพฒันาฉบบัท่ี 8 และ 9โสรักษ์ ดิษฐประยรู (2549)  
โดยได้พยายามให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน หรือสังเกตได้จากการมีความพยายามจาก
นกัวชิาการและผูป้ฏิบติังานในองคก์รพฒันาเอกชนรุ่นใหม่โดยมีการเสนอแนะ แนวคิดเร่ือง ชุมชน
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เขม้แข็ง เร่ืองวฒันธรรมชุมชน จากองค์กรระหว่างประเทศท่ีให้น ้ าหนกั และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based) หรือจากส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
เป็นต้น การจะท าให้แนวทางดังกล่าวต้องไม่เป็นอุดมคติเหมือนท่ีผ่านมา จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
พิจารณาถึงองคาพยพของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาท่ีเกิดในชุมชนดงันั้นปัจจุบนัจึงพบวา่
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการคนโดยให้ “ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” หรือ “Stakeholders” เป็นหลกั
ในการจดัการ จึงถูกกล่าวถึงในแวดวงวชิาการทั้งฝ่ังทางตะวนัตกและสังคมไทย  
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ Chevalier 
(2001) ไดเ้สนอแนะว่าเวลาน้ีแนวทฤษฎีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลายเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีการยอมรับ
และใช้ในการวิจยัศึกษาในแขนงทางสังคมศาสตร์ เช่นเดียวกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง โดย
เนน้วา่การน าเอาแนวคิดเร่ืองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมามองถึงการจดัการทรัพยากรนั้นจะสามารถมอง
ภาพปรากฏท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองของการแบ่งชั้นหรือความสามารถรวมถึง
ขีดจ ากัดท่ีบุคคลนั้นมีอยู่ในการจะจดัการทรัพยากร และยงัพบว่าการวิเคราะห์ชั้นหรือบทบาท
หนา้ท่ีโดยแยกตามผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนจะสามารถช่วยให้ชุมชนมีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน หรือแมก้ระทัง่ในส่วนของความขดัแยง้ใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ยงัช่วยเป็นแรงในการขับเคล่ือนในการแก้ไขหรือคล่ีคลายปัญหาได้อย่างดีหรือถือได้ว่าเป็น
ยทุธศาสตร์อยา่งหน่ึงในการแกปั้ญหาภายในพื้นท่ีหรือแกปั้ญหาประชากรในวงกวา้งอีกดว้ย 

ส่วนในบริบทของการเข้าไปใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
Roling&Wegemakers (1998) ให้ความเห็นว่าการนิยาม Stakeholders จึงหมายถึงผูใ้ช้และผูจ้ดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ซ่ึงไม่เพียงแต่หมายถึงเฉพาะบุคคลหรือปัจเจกบุคคล หากยงัรวมถึงกลุ่มบุคคล
หรือองคก์รท่ีมีผลประโยชน์  หรือเป็นผูแ้สดงกิจกรรมในระบบของทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นจึง
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่ีประกอบดว้ยหลายบุคคล หลายกลุ่ม หลายองค์กร หรือหลายหน่วยงาน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ Ricardo Ramirez (1998) ซ่ึงเรียบเรียงเก่ียวกบัเร่ือง Stakeholders วา่เป็น
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การบูรณาการผลประโยชน์และทศันะของการเสียประโยชน์ของกลุ่มท่ีมีอ านาจน้อยกว่าและเป็น
ส่วนส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ การโตแ้ยง้ และการแกปั้ญหา แต่เป็นเร่ืองยากถา้การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอ านาจเป็นตวัควบคุมระบบอยู่ ค  าถามแรกในการวิเคราะห์ Stakeholders  
คือ ใครคือผูมี้ส่วนไดเ้สีย อะไรคือปัญหา และอะไรคือขอบเขตของปัญหาซ่ึงอยา่งไรก็ตามขอบเขต
หรือประเด็นท่ีจะตอ้งวเิคราะห์ในกระบวนการ Stakeholders Analysis คือ 

1. ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละฝ่าย 
2. ความส าคญัและอิทธิพลท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีอยู ่
3. ความสลบัซบัซอ้นของหนา้ท่ีท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงบทบาทอยู ่
4. เครือข่ายและความร่วมมือกนัซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นสมาชิกอยู ่
ในส่วนของแวดวงนักวิชาการและงานศึกษาวิจยัในประเทศไทยนั้น  ประเด็นหรือ

มุมมองในการน าเอาการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมาใช้เป็นแกนในการวิเคราะห์โดยเฉพาะ
ประเด็นของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เร่ิมมีการน าเอาแนวคิดเก่ียวกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการบา้งแลว้  เช่น ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(2548) ท่ีกล่าวถึงแผนสนบัสนุนการจดัการป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม โดยกล่าวถึงความส าคญัของผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งวา่  การจดัการป่าไมห้รือทรัพยากรธรรมชาติโดยทัว่ไปเรามกันึกถึงผูค้นหลากหลาย
กลุ่มเพราะทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นทรัพยากรส่วนรวมและเก่ียวขอ้งกบัคนมากมาย แนวคิดเร่ือง
ของการจดัการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม หรือพหุภาคี เน้นความส าคญัของผูมี้ส่วนเขา้มาจดัการ
ทรัพยากร (หรือค าท่ีใช้อีกค าหน่ึงในภาษาไทยคือ “ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย” ภาษาองักฤษใช้ค  าว่า 
“stakeholders”) วา่ไม่ใช่เพียงคนกลุ่มเดียวแต่ควรเป็นกลุ่มคนจากหลายๆ ส่วนโดยให้ความส าคญั
กบัการสร้างกระบวนการตดัสินใจและด าเนินงานร่วมของกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงักล่าวเพราะจะ
เป็นทางออกของการจดัการทรัพยากรท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืนมากกว่าการรวมศูนยก์ารจดัการไวท่ี้
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

เม่ือมองลึกไปถึง “บทบาทในการจดัการ” เรามกัจะเกิดความสับสนวา่ใครหรือคนกลุ่ม
ไหนกันแน่ควรเข้ามามีบทบาทหลักในการจัดการป่าและทรัพยากรเพราะมีผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
มากมายทั้งท่ีเขา้มาเน่ืองจากมีภารกิจตามกฎหมายหรือเก่ียวขอ้งเน่ืองจากอยูใ่กลแ้ละใช้ประโยชน์
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จากป่าบางกลุ่มอาจอยูไ่กลจากทรัพยากรแต่มีความสนใจหรือมีความผกูพนัทางใจจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย
ท่ีจะก าหนดบทบาทหรือท าให้ทุกๆ ฝ่ายยอมรับในบทบาทหน้าท่ีและการตดัสินใจส าคญัๆ เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการจดัการป่าผืนใดผืนหน่ึง อยา่งไรก็ตามแนวคิดหลกัของการจดัการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วมคือการจดักระบวนการให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
เจรจาต่อรองเก่ียวกบัเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละแนวทางของการจดัการป่ารวมไปถึงการเจรจาหา
ขอ้ตกลงในเร่ืองการเขา้ถึงและสิทธิในการใชท้รัพยากรผูใ้ชท้รัพยากรเป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคญั
ในการร่วมตดัสินใจเพื่อการก าหนดสิทธิและขอบเขตในการใชท่ี้จะบอกวา่ใครใช้ประโยชน์อะไร
ใชป้ริมาณเท่าใด ภายใตข้อ้ก าหนดเง่ือนไขอนัใด 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการจดัการทรัพยากรเป็นได้
ทั้ งผูท่ี้มีความสนใจหรือเป็นผูท่ี้ถือว่าตนมีสิทธิมีหน้าท่ีความรับผิดชอบรวมทั้ งเป็นผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์จากการจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีหน่ึงๆเม่ือกล่าวถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน “การจดัการป่า
และทรัพยากร” นั้นเรามกัจะเกิดความสับสนว่าใครกนัท่ีควรเขา้มาร่วมในการจดัการเพราะดู
เหมือนวา่ทุกกลุ่มจะมีความเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรไม่ทางตรงก็ทางออ้มนอกจากน้ีเรายงัมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาความเก่ียวข้องท่ีอาจเหมือนหรือแตกต่างกันเช่นกัน หลักการกวา้งๆคือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งนั้นมีมากมายหลายกลุ่มแต่ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการของกลุ่มคนต่างๆเหล่าน้ีจะ
ไม่เท่าเทียมกนัระดบัการมีส่วนร่วมในท่ีน้ีมีตั้งแต่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ค  าแนะน า
ให้ข้อมูลร่วมท าร่วมตดัสินใจเป็นต้น ในกระบวนการวางแผนควรให้ความส าคญักับผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีควรเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผูมี้บทบาทหลกัใน
การจดัการป่า (ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2548: 9-10) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก(Primary Stakeholders) คือกลุ่มคนท่ีมีความเก่ียวพนักับ
ทรัพยากรทั้งทางตรงและทางออ้มเป็นกลุ่มคนท่ีมีผลต่อความอยูร่อดของทรัพยากรมากท่ีสุดมกัมี
องค์ความรู้และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการจดัการและมกัเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรมากท่ีสุด ผูอ้  านวยความสะดวกในการวางแผนการ
จดัการป่าควรให้ความส าคญักบักลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัควรหาวิธีการในการเปิดโอกาสให้กลุ่ม
คนเหล่าน้ีเขา้มาร่วมวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาใหข้อ้มูลความคิดเห็นและความตอ้งการโดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งให้ร่วมตดัสินใจ สร้างกติกาขอ้ตกลงและแผนปฏิบติัการท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี
นั้นๆการเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัรวมไปถึงการช้ีน าทางความคิดท่ีไม่ได้
เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนร่วมหลกัได้ร่วมตดัสินใจอย่างเต็มท่ีอาจจะท าให้ได้แผนการจดัการท่ีไม่
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอง(Secondary Stakeholders) คือกลุ่มคนท่ีมีความเก่ียวพนักับ
ทรัพยากรโดยทางออ้มเป็นส่วนใหญ่เช่นความเก่ียวขอ้งท่ีเกิดจากความสนใจความผูกพนัทางใจ
หรือการไดรั้บประโยชน์ทางออ้มจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเป็นตน้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่ม
น้ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรในพื้นท่ีบา้งแต่มกัมีทางเลือกอ่ืนๆใน
การบรรเทาผลกระทบดงักล่าวนอกจากน้ีอาจมีองคค์วามรู้และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
หรือมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมต่อการจดัการป่าและทรัพยากรเช่นกนัระดบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มน้ีเช่นการเขา้มาร่วมรับฟังรับรู้ในกิจกรรมให้ค  าปรึกษาให้ขอ้มูล
จดัหาทรัพยากรหรือรวมไปถึงการร่วมศึกษาหรืออ านวยความสะดวกในกระบวนการจดัการเป็นตน้
การรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มน้ีเป็นส่ิงท่ีควรกระท าแต่ไม่ควร
ส่งผลหรือเป็นก่อให้เกิดการครอบง าการตดัสินใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลัก ศูนยฝึ์กอบรมวน
ศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2548) 
 หลงัจากท าการจ าแนกกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกั-รองแลว้ส่ิงส าคญัล าดบัต่อไปคือการ
พิจารณาระดับการมีส่วนร่วมและบทบาทของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มข้อควรค านึงพื้นฐานคือต้อง
ยอมรับว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแต่ละกลุ่มมกัจะมีความแตกต่างกนัในดา้นการเรียนรู้, การรับรู้, การ
เขา้ถึงขอ้มูล, การเช่ือมโยงถ่ายเทระหวา่งตนเองกบัทรัพยากร, แนวความคิดในการจดัการและองค์
ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มท่ี
แสดงออกต่อทรัพยากรและรวมถึงมีผลต่อการจดัความสัมพนัธ์ทางอ านาจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแต่
ละกลุ่มดว้ยเช่นกนัส่ิงท่ีพึงตอ้งพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

 1.ความแตกต่างทางอ านาจ – ระดบัของอ านาจมกัเกิดจากความสามารถในการควบคุม
ทรัพยากรบทบาทในกระบวนการตัดสินใจการควบคุมข้อมูลความเป็นผูน้ าและบทบาทตาม
กฎหมายเป็นตน้การศึกษาความแตกต่างทางอ านาจจะช่วยให้เราวางแนวทางเพื่อเสริมศกัยภาพกลุ่ม
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ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีอ านาจการต่อรองต ่าในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่เสริมความเป็นผูน้ าเสริมขอ้มูลใน
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งสร้างทกัษะในการต่อรองหรือทกัษะในการตดัสินใจ เป็นตน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้
กลุ่มท่ีมีอ านาจในระดบัต ่าคือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัตวัอย่างหน่ึงท่ีเห็นเด่นชัด จากการท างานกบั
ชุมชนคือชุมชนมกัจะไม่กล้าน าเสนอประเด็นหรือความสนใจของตวักบัเจา้หน้าท่ีจากภายนอก
เพราะคิดวา่ตนมีความรู้นอ้ยการกระตุน้ให้ชุมชนเกิดความมัน่ใจและความภาคภูมิใจในองคค์วามรู้
ของทอ้งถ่ินตนหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จะท าให้ชุมชนมีความกระตือรือร้นท่ีจะส่ือสาร
ความคิดเห็นหรือความตอ้งการมากข้ึน 

 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง – ความสัมพนัธ์น้ีอาจเปล่ียนแปลงไปตาม
ช่วงเวลาและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวข้องน้ีก็
เพื่อให้สามารถคิดแผนงานท่ีจะช่วยสร้างหรือปรับความสัมพนัธ์จากดา้นลบให้เป็นบวกหรือพึง
ระวงัหากมีสถานการณ์ท่ีเป็นความขดัแยง้รุนแรงโดยเฉพาะระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกั 

 3.ความสนใจและความคาดหวงั – ควรศึกษาให้เห็นถึงความสนใจและความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มหลกัเพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมหรือสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการจะเห็นว่า
โดยทัว่ไปแล้วความสนใจและความคาดหวงัท่ีแทจ้ริงมกัถูกบดบงัเม่ือเกิดเวทีพูดคุยหลายๆฝ่าย
อาจจะเน่ืองจากหมวกท่ีสวมอยู่จึงท าให้ผูร่้วมเวทีพูดคุยมกัจะแสดงจุดยืนของตนออกมามากกว่า
การบอกเล่าความสนใจและความตอ้งการท่ีซ่อนอยู่จริงๆการน าเสนอเพียงจุดยืนของตนน้ีมกัไม่
น าไปสู่แนวทางท่ีชดัเจนในการท างานร่วมกนัไดห้น้าท่ีของผูด้  าเนินกระบวนการจึงควรสร้างการ
พูดคุยให้แต่ละฝ่ายไดแ้สดงความสนใจและคาดหวงัท่ีแทจ้ริงของตนออกมาหรือกระบวนการเพื่อ
วิเคราะห์ถึงส่ิงเหล่าน้ีเพื่อหาความสนใจร่วมหรือประเด็นร่วมท่ีสามารถเร่ิมท างานดว้ยกนัไดห้ลกั 
ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2548) 

 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 

เม่ือสามารถก าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในบริบทของการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ลว้ ปฏิบติัการต่อมาคือการจดัการร่วมกนัหรือการจดัการแบบมีส่วนร่วม 
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(Co-Management) ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกนัในแต่ละระดบัพื้นท่ีท่ีค  านึงถึงการปกครองตนเองของ
ชุมชน การออกระเบียบต่างๆเพื่อบงัคบัใชใ้นชุมชนและการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการ ซ่ึง
การจดัการร่วมกนัไม่ใช่การจดัการแบบเดียว กล่าวอีกนัยหน่ึงคือไม่มีรูปแบบเดียวส าหรับ Co-
Management แต่เป็นกระบวนการการจัดการทรัพยากรอนัประกอบด้วยการจดัสรรและการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามกาลเวลาโดยตอ้งค านึงถึงความเป็นประชาธิปไตย การมีอ านาจในสังคม 
การแบ่งอ านาจระหวา่งกนัและกนัและการปกครองแบบกระจายอ านาจ การจดัการแบบมีส่วนร่วม
หรือการจดัการร่วมกนัจึงไม่ใช่เทคนิคท่ีด าเนินการเป็นระบบเดียวกนัหมด แต่เป็นการจดัการอยา่ง
ยืดหยุ่น กล่าวคือ โครงสร้างการจดัองค์กร ระเบียบต่างๆ อ านาจหน้าท่ี การประชุมหารือ การ
ตดัสินใจ การอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการฝ่ายต่าง 
ๆ การจดัการลกัษณะน้ีจะเป็นการร่วมมือกนัเพื่อก่อให้เกิดความเขม้แข็งและจะมีการปรับเปล่ียน
หลายๆคร้ังในระหวา่งขบวนการจดัการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บันโยบายและสภาพส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
การสนับสนุนโดยรัฐในการปกครองและความสามารถของชุมชนในการรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ในท่ีน้ีการจัดการทรัพยากรร่วมกันอาจครอบคลุมองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ การจดัตั้งและการด าเนินการในลกัษณะ
Co-management น้ีใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนานเพราะมีความซบัซอ้นมาก 

นอกจากน้ียงัพบวา่มีการน าเสนอในลกัษณะของการจดัการร่วมกนัระหวา่ง กลุ่ม องคก์ร 
เครือข่าย ภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในทศันะของเพิ่มศกัด์ิ มกราภิรมย ์(2542) ซ่ึง
กล่าวถึงการจดัการป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดต่อการจดัการป่าและการพฒันาชุมชนอนัจะส่งผลถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองเพราะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการจดัการป่าและ
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์และเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองรัฐธรรมนูญฉบบั
ประชาชนไดก้ าหนดเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ี ทั้งของบุคคลชุมชนและองค์กรทอ้งถ่ินไว้
มาก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัรัฐในการจดัการป่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม แต่ในความเป็น
จริงมีขอ้จ ากดัในทางปฏิบติัอยูม่าก 
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 หลากหลายฝ่ายพยายามน าเสนอแนวทางท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน 
ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ท่ีชุมชนมีอยูว่า่สามารถน ามาใชห้รือปรับประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีองค์กรภาคเอกชนก็พยายามน าเสนอให้เห็นถึง
กรณีศึกษาในพื้นท่ีจริงว่าชุมชนเองสามารถจดัการโดยองค์กรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกนั 
และยงัมีการพยายามถอดบทเรียนท่ีไดเ้พื่อเป็นแนวทางการจดัการในพื้นท่ีอ่ืนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 รากฐานไทย ฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาประเทศ (2548) ใน “ชุมชนเขม้แข็งทางเลือกใหม่
ของการพฒันา” กล่าววา่ จากวกิฤติเศรษฐกิจของประเทศท่ีเร่ิมข้ึนในปลายปี 2539 ซ่ึงเป็นปีแรกของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกชั้นและทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเร่ืองชุมชนเขม้แข็งจึงไดรั้บ
การหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงเป็นอนัมาก ในฐานะท่ีเป็นทางเลือกท่ีส าคญัของการพฒันาเน่ืองจาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พียงล าพงัดงันั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงตอ้งเขา้มา
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจ  าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อกระบวนการพฒันาท่ีเน้นคน
เป็นศูนยก์ลางตามหลกัปรัชญาของแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 8 โดยการเพิ่มศกัยภาพของคนและชุมชนให้
เข้มแข็งมีความพร้อมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้ย ัง่ยืนความเขม้แข็งของชุมชนจึงเป็นฐาน
ส าคญัในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงการสร้างกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีย ั่งยืนในอนาคตซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญประการหน่ึงต่อเน่ืองมาถึง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 

ความเข้มแข็งของชุมชน จึงหมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนต่าง ๆของเมืองหรือ
ชนบทรวมตวักนัเป็น “องคก์รชุมชน” โดยมีการเรียนรู้การจดัการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของ
ชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามล าดบัโดยจะเรียกชุมชน
น้ีว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษทั องค์กรชาวบา้น เครือข่ายหรืออ่ืน ๆท่ีมีความหมายแสดงถึงการ
ร่วมมือช่วยเหลือกนัเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัและดว้ยความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมดว้ย 
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ทั้งน้ีองค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์ หรือในช่ืออ่ืนใดโดยจะมีการ
จดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามอนัเป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตวัด้วยความสมคัรใจของ
ประชาชนจ านวนหน่ึงท่ีมีวตัถุประสงค์และอุดมคติร่วมกนัมีมิตรภาพและความเอ้ืออาทรต่อกนัมี
การเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ืองในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจสังคม 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มมีผูน้ าตามธรรมชาติเกิดข้ึนโดยผา่นกระบวนการท างานร่วมกนั 
 การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอาศยัอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพฒันาไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่นมิติ
ทางดา้นเศรษฐกิจมิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดา้นสังคมและมิติทางดา้นวฒันธรรม ซ่ึง
ในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนั้นอาจพฒันาความเขม้แข็งไดเ้พียงบางมิติเท่านั้นเน่ืองจาก
เง่ือนไขและกระบวนการท่ีน าไปสู่ความเขม้แขง็ในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกนั 

จากการด าเนินงานเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนคณะอนุกรรมเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤตภายใตค้ณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติไดก้ าหนด
กรอบองคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ไวว้า่จะตอ้งประกอบดว้ย 

- บุคคลหลากหลายท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชนอยา่งเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
- มีเป้าหมายร่วมกนัและยดึโยงเกาะเก่ียวกนัดว้ยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก 
- มีจิตส านกัของการพึ่งตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อกนั และมีความรักทอ้งถ่ินรักชุมชน 
- มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผดิชอบ 
- มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายและติดต่อส่ือสารกนัหลายรูปแบบ 
- มีการจดัท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
- มีการจดัการบริหารกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
- มีการเสริมสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกนัตลอดไป 

 ส่วนลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ ชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็มีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ีคือ 
- สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมนัในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหาและ

พฒันาชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง 
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- สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนและชุมชน 
- มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีของชุมชนภายใต้

การสนบัสนุนของผูน้ าองค์กรชุมชนในลกัษณะเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกทั้งมวลเขา้มามีส่วนร่วม 
โปร่งใสและพร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบ 

- สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกนัร่วมคิด ตดัสินใจ ด าเนินงานติดตามและประเมินผลการแกปั้ญหาและการพฒันาของชุมชน
ผา่นกระบวนการชุมชน 

- สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 
- มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดว้ยการพฒันาทุก ๆ ดา้นของชุมชน ท่ีมุ่งการพึ่งตนเองเอ้ือ

ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุ่งหวงัการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
- การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ใน

ท่ีสุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป 
- มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีการพฒันา อาจเป็นหมู่บา้นชุมชนอ่ืน ๆ ทอ้งถ่ินภาค

ราชการ องคก์รเอกชน นกัธุรกิจ นกัวชิาการ และอ่ืน ๆในลกัษณะการมีความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนั 
ในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อเป็นฐานรองรับการแกไ้ขปัญหาและการ

พฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกนัทุกดา้น 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงภาคีการพฒันาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศจึง
ตอ้งผนึกก าลงัด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ด้วย
ตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมรวมทั้ งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มให้ชุมชนร่วมกนัคิดร่วมกนัท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอนัจะ
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระยะยาวทั้งน้ีมีกิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนไดแ้ก่ 

1. การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต
โดยพฒันาศกัยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมรักษา
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ผลประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเองรวมทั้งให้ความส าคญักบัการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของ
บุคลากรภาครัฐจากการเป็นผูส้ั่งการเป็นผูส้นบัสนุนในการจดัการและแกไ้ขปัญหาของชุมชนเอง 

2. การส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า
และร่วมเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนประกอบดว้ยกระบวนการส่งเสริมและ
สนบัสนุนชุมชนไดมี้การเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
การพฒันาสวสัดิการสังคมและสวสัดิภาพของชุมชนการฟ้ืนฟูอนุรักษแ์ละจดัการทพัยากรธรรมชาติ
ของชุมชนการค้นหาศักยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการจัดท าแผนความ
ตอ้งการของชุมชนรวมทั้งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน 

 

บทสรุป 
 จากขอ้เสนอแนะและแนวทางต่าง ๆ ขา้งตน้เราจะพบไดว้า่ถึงแมรู้ปแบบวิธีการในการ
จดัการบนฐานทรัพยากรจะแตกต่างกนัออกไปอย่างหลากหลาย แต่ส่ิงท่ีหน่ึงท่ีเห็นไดช้ัดเจนคือ
ระบบอุดมการณ์ต่อการจดัการทรัพยากรชุมชนเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน จะเห็นไดว้่าทุกทางออกจะ
วางอยู่บนรากฐานของความเป็นชุมชน นัน่ก็คือการจดัการโดยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการคืนอ านาจ
การจดัการคืนสู่ชุมชน การพฒันาศกัยภาพ การขบัเคล่ือนขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ทั้ง
เพียงชุมชนโดยล าพงัหรือการขบัเคล่ือนในลกัษณะของ  “การจดัการร่วม” ระหวา่ง องคก์รภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในฐานะพี่เล้ียงและมีกลไกภาคประชาชนเป็นแกนหลกั หรือแมก้ระทัง่การให้มีการ
จดัการร่วมกนัทุกฝ่าย และนัน่คือการท าอยา่งไรให้ชุมชนเกิดศกัยภาพและขบัเคล่ือนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การธ ารงรักษาและพฒันากลยุทธ์
ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ และเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอ้มูล คือ สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
ค าถามน า ส าหรับกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  3 กลุ่มไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละบุคลากรเจนเนอ
เรชัน่วายในองคก์ารภาครัฐจ านวน 18 รายและภาคเอกชนจ านวน 18 ราย   
 

 ผลการศึกษากลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและ
เอกชนจ าแนกตามปัจจยัจูงใจ พบว่า ความส าเร็จในการท างาน แตกต่างกันคือภาครัฐมีการ
ประเมินผลงานประจ าปี  ภาคเอกชนมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความส าเร็จในการท างาน และ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ แตกต่างกนัคือ ภาคเอกชน
มีการจดักิจกรรมแสดงผลงาน และความช่ืนชมส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานดีเด่น   ลกัษณะของ
งานแตกต่างกนัคือ องคก์ารภาครัฐ มีการก าหนดแบบแผนงานท่ีปฏิบติังาน ขั้นตอนของงานเพื่อให้
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เป็นไปตามแผน ภาคเอกชนมีการก าหนดแบบแผนงานท่ีเหมาะกบัคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน และ
มีการท างานทั้งเป็นทีม และงานเด่ียว  ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนั  
 จ าแนกตามปัจจยัค ้าจุน พบว่า เงินเดือน แตกต่างกนั คือ ภาครัฐก าหนดระดบัเงินเดือนและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสมกับความสามารถและอายุงาน ภาคเอกชนเงินเดือนข้ึนอยู่กับผลงาน 
ความสามารถ และมีการจ่ายค่าล่วงเวลา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงานฯ แตกต่างกนัคือภาครัฐเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีจากกิจกรรมภายใน 
ภาคเอกชนสร้างวฒันธรรมในการอยู่เป็นครอบครัวไม่เน้นการแบ่งแยก  นโยบายและการบริหาร
ต่างกัน คือ ภาครัฐ มีระบบการส่ือสารภายในองค์การเป็นไปตามล าดับชั้ นตามโครงสร้าง 
ภาคเอกชน มีระบบการส่ือสารภายในองค์การโดยตรงกบัผูท่ี้ตอ้งการสั่งการ  สภาพการท างาน 
แตกต่างกัน คือภาครัฐ มีการปรับเปล่ียนภูมิทัศน์การท างานทั้ งพื้นท่ีโดยรอบ ภาคเอกชนจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ชีวิตส่วนตวัแตกต่างกนั คือ ภาครัฐมีการเลือกตามการข้ึนทะเบียน 
ภาคเอกชน มีนโยบายรับบุคลากรภายใน  ความมัน่คงในงาน แตกต่างกันคือภาครัฐได้รับการ
สนบัสนุนจากภาครัฐจึงมีระบบเงินเดือน สวสัดิการตามเกณฑ์ของรัฐบาล  ภาคเอกชน มีระบบการ
ข้ึนเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพสวสัดิการต่างๆ การจ่ายโบนสั ประกนัสังคมเป็นตน้ โอกาสท่ี
จะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต สถานะของอาชีพและ การปกครองบงัคบับญัชา หรือการนิเทศ
งาน  ทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนั 

 การพฒันากลยุทธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององคก์ารภาครัฐและ
เอกชน  ทั้ง 2 องคก์ารมีกลยทุธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรและมีการพฒันากลยุทธ์ในการธ ารงรักษา
บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายโดยใช้ปัจจยักระตุน้หรือปัจจยัจูงใจซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
โดยตรง ท าใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ความส าเร็จในการท างาน  การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ  ลกัษณะของงาน ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ อีกทั้งยงัให้ความส าคญักบั
ปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนัการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเกิดความไม่ชอบงานหรือหยอ่น
ประสิทธิภาพลง ได้แก่เงินเดือน  โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพ  นโยบายและการบริหาร  สภาพ
การท างาน  ชีวติส่วนตวั ความมัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชา หรือการนิเทศงาน 
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ความส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย/์กลยทุธ์การธ ารงรักษาบุคลากรเจอเนอเรชัน่วาย  
 

 

Abstract 
The purpose of this research was Comparative Study of Retention Strategies and Develop 

strategies of Generation Y Employees between Public and Private Organizations in Chiang Mai 
Province.  And is a qualitative research. The tools used to collect data are in-depth interviews 
with questions taken. For 3 groups, including Executives  Human Resources and Generation Y 
employees in public organization, 18 People and private organizations,18 People in Chiang Mai 
Province. 

The result of the Retention Strategies of Generation Y Employees between Public and 
Private Organizations in Chiang Mai. Classified by motivation factors, found that Achievement is 
difference that The public organizations has an annual performance evaluation. The private 
organizations has activities to promote the success of work and personnel involved in setting 
goals. Recognition, different is The private organizations has organized activities to show work. 
And appreciation for outstanding performance personnel. Work itself, different is public 
organizations has a work plan The process of work in order to meet the plan. The private 
organizations has established a plan that is suitable for the characteristics of the operator. And 
having both team work and solo work. Responsibility and Advancement of both organizations are 
the same. 

Classified by maintenance factors, found that Salary, Public Organizations determines the 
level of salary and welfare that is appropriate to the ability and age of work. Private Organizations 
salary depends on work performance, ability and overtime pay.  Interpersonal Relation, 
Subordinate, Peers is difference is that the Public Organizations promotes good relationships and 
understanding from internal activities. The private Organizations creates a culture of being a 
family, not focusing on discrimination Company Policy and Administration are different, The 
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Public Organizations has an internal communication system according to the hierarchy according 
to the structure. The private Organizations has a direct internal communication system with those 
who want to command. Working Condition are different, the Public Organizations has changed 
the working landscape in the surrounding area. The private Organizations provides an appropriate 
environment. Personal life is different, the Public Organizations has to choose according to 
registration. The private Organizations has a policy to accept internal personnel. Job security, 
difference is that the Public Organizations is supported by the government and therefore has a 
salary system. Welfare according to government criteria. The private Organizations has a salary 
increase system. Provident fund, various welfare, payment of social security, etc.  Possibility of 
Growth, Status and Supervision of both organizations are the same. 

 The result of the Retention Develop strategies of Generation Y Employees between 
Public and Private Organizations in Chiang Mai. organizations have strategies of Generation Y 
Employees between Public and Private Organizations using motivating factors which are directly 
related to practice Making personnel satisfied with their work, including Achievement, 
Recognition, Work itself, Responsibility, Advancement. And also focus on Maintenance Factors 
or Hygiene Factors which are factors that help prevent the work of personnel who have dislikes in 
work or decrease efficiency, including Salary, Possibility of Growth, Interpersonal Relation, 
Status, Company Policy and Administration, Working Condition, Personal Lift, Job Security, 
Supervision. 

 

 

KEYWORDS : Strategic Human Resource Management / Strategy for retaining the generation 
of personnel 
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บทน า 
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศกัยภาพในการ

ท างานสูงสุด ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้องค์การประสบความส าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  จึงมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง และมอง
วา่บุคลากรเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์าร ดงันั้น องคก์ารจึงตอ้งใช้ ทกัษะในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ใหพ้นกังานสามารถสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ผลกระทบจากความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลย ีการคมนาคม การส่ือสาร ตลอดจนการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้ของประชากร
ท่ีมากข้ึน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับการด ารงชีวิตและการท างานของคนในปัจจุบัน การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเร่ิมเป็นปัญหาในองคก์ารท่ีมีบุคลากรหลายเจนเนอเรชัน่ท่ีตอ้งท างานร่วมกนั 
และแต่ละเจนเนอเรชั่นมีลักษณะเด่นแตกต่างตาม ค่านิยม ทศันคติ พฤติกรรม ความคาดหวงั 
พื้นฐานชีวิต การศึกษา ครอบครัว รวมทั้งการทุ่มเทในการท างาน (มนิษา โล่ห์เจริญกาล, 2559) 
จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การจะตอ้งมีการบริหารให้เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละเจนเนอเรชัน่  เพื่อให้
การท างานร่วมกนัมีประสิทธิภาพ 

ลกัษณะเด่นของแต่ละเจนเนอเรชัน่คือ เจนเนอเรชัน่บี (Baby Boom Generation-Generation 
B) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดก่อนปี พ.ศ.2489-2505  มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทนให้
ความส าคญักบัผลงานแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะประสบความส าเร็จ มีแนวคิดท่ีจะท างานหนกั
เพื่อสร้างเน้ือสร้างตวั มีความทุ่มเทกบัการท างานและองค์การมาก ให้ความส าคญัของครอบครัว
รองลงมาจากงาน  คนกลุ่มน้ีจะไม่เปล่ียนงานบ่อยมีความจงรักภกัดีกบัองค์การสูง   เจนเนอเรชัน่
เอก็ซ์ (Generation X) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2506-2522 อาย ุ41-55 ปี มีพฤติกรรมง่ายๆไม่
เป็นทางการ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหวา่งงานกบัครอบครัว แนวคิดและการท างานท า
ทุกอย่างไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกวา้ง พร้อมรับฟังขอ้ติติง เพื่อการปรับปรุงและพฒันาตนเอง  
และ เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2523-2543 อายุ 20-40 ปี 
เติบโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี  มีความแตกต่างไปจากคนรุ่นอ่ืนทั้ง
ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง มีความคล่องตวัใน
การใช้เทคโนโลยี จึงมกัใช้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตประกอบการตดัสินใจ  ท าให้กลุ่มน้ีเป็นคนช่าง
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เลือก และไม่ยดึติดกบัองคก์าร และพร้อมท่ีจะหาโอกาสในงานใหม่ๆ เลือกงานและเปล่ียนท่ีท างาน
บ่อยกว่าคนเจเนอเรชัน่อ่ืน ลาออกทั้งท่ีอายุงานไม่ถึง 1 ปี ท าให้เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เกิด
การแข่งขนัแยง่ชิง "แรงงานฝีมือ"   

การเขา้มามีบทบาทของกลุ่ม เจนเนอเรชัน่วายในตลาดแรงงานไทย ร้อยละ 30 เป็นแรงงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายและ 5 ปีขา้งหนา้ จะมีกลุ่มน้ีจบการศึกษาและพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 40  องคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชนจึงตอ้งปรับกลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและ
รักษาบุคลากรกลุ่มน้ีไว ้ซ่ึงความแตกต่างของการท างานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลาย
ประการ คือ ความมัน่คง งานราชการมีความมัน่คงมากกวา่บริษทัเอกชน โบนสั บริษทัเอกชนจะ
ดีกว่างานราชการ  การท่องเท่ียวและการดูงาน บริษทัเอกชนและงานราชการด าเนินงานพอๆกนั  
เวลาท างาน งานราชการท างาน 5 วนัต่อสัปดาห์ บริษทัเอกชนท างาน 6 วนัต่อสัปดาห์ และอาจมีการ
ท างานล่วงเวลา  เงินบ านาญมีข้ึนในระบบราชการเท่านั้น และ สวสัดิการงานราชการจะครบครัน 
งานเอกชนจะมีแค่ประกนัสังคมเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างงานราชการและบริษทัเอกชนอาจมี
ผลต่อระยะเวลาในการท างานในองคก์ารของเจนเนอเรชัน่วาย 

จากท่ีได้กล่าวมาผู ้วิจ ัย จึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากร                       
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวดัเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผูบ้ริหารในการสร้างความสอดคลอ้งและเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ขององคก์ารใน
การแก้ไขปัญหาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวดั
เชียงใหม่โดยการหาทางสกดักั้นหรือป้องกนัท่ีส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรมิให้เกิดข้ึนหรือ
พยายามลดปัจจยัต่าง ๆ เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อพฒันากลยทุธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององคก์ารภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งในการทาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบการศึกษา

และ แนวคิด ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรขององค์การภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนัตาม

ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herberg, Mausner & Snyderman) (1959) จ  าแนกเป็น 2 ปัจจยั
คือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจยัค ้าจุน(Maintenance Factors) 

2. พฒันากลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากร กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและ
เอกชนตามทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herberg, Mausner & Snyderman) (1959) 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herberg, Mausner & Snyderman) 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) 
 

ปัจจยัค า้จุน (Maintenance Factors)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรของ

องค์การภาครัฐและเอกชน 
 

การพฒันากลยุทธ์การธ ารงรักษา
บุคลากร กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
ขององค์การภาครัฐและเอกชน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herberg, Mausner & Snyderman) 

       ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herberg, Mausner & Snyderman) (1959) กล่าวถึง 
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ว่ามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดงัน้ี 

1) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors)  เก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรง และเป็น
ส่ิงจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย (1) ความส าเร็จในการท างาน 
(Achievement) (2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition)  (3) ลกัษณะของงาน (Work itself)  
(4) ความรับผดิชอบ (Responsibility) (5) ความกา้วหนา้ (Advancement)  

2) องค์ประกอบค ้าจุน (Maintenance Factors) จะช่วยป้องกนัการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีเกิดความไม่ชอบงานหรือหยอ่นประสิทธิภาพลงประกอบดว้ย (1) เงินเดือน (Salary) (2) 
โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) (3) ความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน(Interpersonal Relation, Subordinate, Peers) (4) 
สถานะของอาชีพ (Status) (5) นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) (6) 
สภาพการท างาน (Working Condition) (7) ชีวิตส่วนตวั (Personal Lift) (8) ความมัน่คงในงาน (Job 
Security) และ(9) การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision)  

2. กลยทุธ์การรักษาบุคคลตามแนวทางการตลาด  การธ ารงรักษาบุคคล แคปเพลลี(อา้งในศศิ
ภา ฟูปล้ืม. 2558)  เป็นการรักษาบุคลากรโดยค านึงถึงตลาดแรงงาน และคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั
ของแรงงาน  ประกอบดว้ย  (1) รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทนใหม่  (2) การออกแบบงานใหม่ (3) 
การสร้างงานใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน (5) การวา่จา้งพนกังานท่ีมีคุณสมบติัต ่ากวา่ท่ีควาดหวงั และ 
(6) การเปิดโอกาสใหพ้นกังานภายในองคก์าร  
 
วธิีการวจิัย 
 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่วาย และพฒันากลยุทธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององค์การ
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ภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย  องคก์รภาครัฐ จ านวน 
18 คน โดยมีผูบ้ริหารขององค์การภาครัฐขนาดใหญ่ จ านวน 1 คน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
องคก์ารภาครัฐ    ขนาดใหญ่ จ านวน 1 คน และบุคลากรเจนเนอเรชัน่วายในองคก์ารภาครัฐขนาด
ใหญ่ จ านวน 4 คนผูบ้ริหารขององคก์ารภาครัฐขนาดกลาง จ านวน 1 คน ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์ารภาครัฐ  ขนาดกลาง จ านวน 1 คน และบุคลากรเจนเนอเรชัน่วายในองค์การภาครัฐขนาด
กลาง จ านวน 4 คนและผูบ้ริหารขององคก์ารภาครัฐขนาดเล็ก จ านวน 1 คน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ารภาครัฐ ขนาดเล็ก จ านวน 1 คน บุคลากรเจนเนอเรชัน่วายในองคก์ารภาครัฐขนาดเล็ก 
จ านวน 4 คน  และส าหรับองค์กรภาคเอกชน จ านวน 18 คน โดยมี ผูบ้ริหารขององค์การ
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ จ านวน 1 คน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาคเอกชนขนาดใหญ่ 
จ านวน 1 คน และบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในองค์การภาคเอกชนขนาดใหญ่ จ านวน 4 คน 
ผูบ้ริหารขององค์การภาคเอกชนขนาดกลาง จ านวน 1 คน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
ภาคเอกชนขนาดกลาง จ านวน 1 คน และบุคลากรเจนเนอเรชัน่วายในองคก์ารภาคเอกชนขนาด
กลาง จ านวน 4 คน ผูบ้ริหารขององคก์ารภาคเอกชนขนาดเล็ก จ านวน 1 คน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การภาคเอกชนขนาดเล็ก จ านวน 1 คน และบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในองค์การ
ภาคเอกชนขนาดเล็ก จ านวน 4 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกั   รวมทั้งส้ิน 36 คน 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
สัมภาษณ์ท่ีได้ก าหนดรูปแบบค าถามเอาไวแ้ลว้ มรีูปแบบค ำถำมจ ำแนกไว้คอื รูปแบบค ำถำม
ปลำยเปิด โดยใชแ้นวคิดของ Herberg, Mausner & Snyderman (1959) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ชุด ไดแ้ก่  ชุดท่ี 
1 ผูบ้ริหาร และ ชุดท่ี 2 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย  ์ ขององคก์ารภาครัฐและเอกชน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
องคก์าร พฤติกรรมในการท างานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย และ การธ ารงรักษาบุคลากร
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน และชุดท่ี 3 บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วายขององคก์ารภาครัฐและเอกชน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์าร พฤติกรรมในการท างาน และ ความ
ตอ้งการในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน  
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4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เน้ือหาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากกระบวนการรวบรวม
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นการวิจยัและเรียบเรียงเสนอเป็นรายงานโดยวิธีพรรณนา และ
วิเคราะห์ ด าเนินการสังเคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลง เพื่อการสรุปผล
การศึกษา  ตามเน้ือหาสาระท่ีส าคญัและวตัถุประสงค์การศึกษา โดยเป็นการน าขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์ 
มาวิเคราะห์หาค าตอบท่ีสอดคล้องในทางเดียวกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยน าเสนอผล
การศึกษาเรียบเรียงเพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีคน้พบ ตามประเด็นการวิจยัและเรียบเรียงเสนอเป็น
รายงาน โดยอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

 
 

ผลการวจิัย 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ขององคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชท้ฤษฏีสองปัจจยัของของ Herberg, 
Mausner & Snyderman  พบวา่ 

การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน เม่ือ
พิจารณาจากปัจจยัจูงใจแลว้สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกลยทุธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายดา้นปัจจยัค ้าจุน 
 

ปัจจยัค า้จุน  กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

1.  เงินเดือน  

 

 

องค์การภาครัฐ คือ   ก าหนดระดับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและอายุงานสอดคลอ้งกับอตัราทางราชการก าหนดส่วนองค์การ
เอกชน คือเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลงาน ความสามารถ ความโดดเด่นโดยไม่ตอ้งรอรอบ
ของการประเมินประจ าปีสามารถปรับข้ึนได ้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาและเงินพิเศษอย่าง
เหมาะสม 

2. โอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความก้าวหน้าใน

อนาคต  

 

องคก์ารภาครัฐ คือ  มีนโยบายผลกัดนัและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาคุณวุฒิทาง
การศึกษา การอบรมพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยู่เสมอ มีนโยบายสนบัสนุนใหส้อบ
เล่ือนต าแหน่งอยู่เสมอ ส่วนองคก์ารเอกชน คือมีนโยบายผลกัดนัและสนบัสนุนให้
บุคลากรพฒันาคุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยู่เสมอมี
นโยบายผลกัดนัคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถและผลงานโดดเด่นใหเ้ล่ือนต าแหน่งใน
สายงาน 

3. ความสัมพันธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา ฯ 

องค์การภาครัฐ คือ  เสริมสร้างควาสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดี จากกิจกรรมภายใน
ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานส่วนองค์การเอกชน คือ มีวฒันธรรมในการอยู่เป็น
ครอบครัวไม่เนน้การแบ่งแยก โดยไม่ใหมี้ความคิดท่ีมีในแง่ลบ  

4. สถานะของอาชีพ  องคก์ารภาครัฐ คือ เป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคมเน่ืองจากมีความมัน่คง
สูง และสวสัดิการดี  ส่วนองค์การเอกชน คือเป็นองค์การท่ีได้รับการยอมรับใน
สงัคมเน่ืองจากมีความมัน่คงสูง และสวสัดิการดี 

5. นโยบายและการ

บริหาร 

องค์การภาครัฐ คือ มีระบบการส่ือสารภายในองค์การเป็นไปตามล าดับชั้นตาม
โครงสร้าง โดยใช ้IT  ส่วนองค์การเอกชน คือ มีระบบการส่ือสารภายในองค์การ
โดยส่ือสารโดยตรงกบัผูท่ี้ตอ้งการสัง่การอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้IT 

6. สภาพการท างาน  

 

องคก์ารภาครัฐ คือ มีการปรับเปล่ียนภูมิทศัน์การท างานทั้งพ้ืนท่ีโดยรอบ และห้อง
ท างาน อุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่า ส่วนองค์การเอกชน คือจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมทั้งแสง  เสียง อากาศ และเตรียมความพร้อมสภาพห้อง
ท างาน อุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใหบุ้คลากรมีความสุขในการท างาน 
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7. ชีวิตส่วนตวั 

 

องคก์ารภาครัฐ คือ  การเลือกตามการข้ึนทะเบียนแต่จะเนน้คนในพ้ืนท่ีท าให้ไดอ้ยู่
กบัครอบครัวลดปัญหาการยา้ยท่ีท างาน และประหยดัค่าใชจ่้าย ส่วนองคก์ารเอกชน 
คือมีนโยบายรับบุคลากรภายในเพ่ือยา้ยสายงาน หรือคนในชุมชนเพ่ือให้ไดท้ างาน
ใกลบ้า้น และลดการลาออกของบุคลากร 

8. ค ว า มมั่น ค ง ใ น

งาน  

 

องค์การภาครัฐ คือ องค์การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงมีระบบเงินเดือน
ชดัเจนตามนโยบาย  สวสัดิการต่างๆ ส่วนองคก์ารเอกชน คือ สร้างความเช่ือมัน่เร่ือง
ความมัน่คงของชีวิตเช่นระบบการข้ึนเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพสวสัดิการ
ต่างๆ การจ่ายโบนทั ประกนัสงัคมเป็นตน้ 

9. ก า ร ป ก ค ร อ ง

บังคับบัญชาหรือ

การนิเทศงาน   

องคก์ารภาครัฐ คือ  หน่วยงานให้สิทธ์ิบุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บ
ความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชากบัหน่วยงานกลางหรือองคก์รภาครัฐส่วนองคก์าร
เอกชน คือ บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ได้รับความยุติธรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชากบัหน่วยงานท่ีสงักดัได ้

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบกลยทุธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายดา้นปัจจยัจูงใจ 

ปัจจยัจูงใจ กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

1. ความส าเร็จใน

การท างาน 

องคก์ารภาครัฐ คือ มีการระบุแนวทางในการท างาน และ ก าหนดขอบเขตลกัษณะงาน
อยา่งชดัเจน และมีการประเมินผลงานประจ าปีตามความส าเร็จของงาน ส่วนองคก์าร
เอกชน คือ มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความส าเร็จในการท างานเช่น การจดัอนัดบั  
การติดดาว  การมอบรางวลัตามความส าเร็จ   มีการระบุแนวทางในการท างาน 
ขอบเขตลกัษณะงาน และก าหนดผูป้ฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบังานอย่างชดัเจน และให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายขององคก์าร 

2. การไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ 

องค์การภาครัฐ คือ สร้างวฒันธรรมในการให้การยอมรับและยกย่องโดยการช่ืนชม
จากหวัหนา้งาน และเพ่ือนร่วมงาน ส่วนองคก์ารเอกชน คือ จดักิจกรรมแสดงผลงาน 
และความช่ืนชมส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น หรือ ได้รับรางวลั และสร้าง
วฒันธรรมองค์กรในการให้การยอมรับและยกย่องบุคลากรท่ีมีความโดดเด่นของ
ผลงาน  
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ปัจจยัจูงใจ กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

3. ลกัษณะของงาน องคก์ารภาครัฐ คือ มีการก าหนดแบบแผนงานตามหน่วยงานท่ีปฏิบติังานซ่ึงมีรายระ
เอียดขั้นตอนของงานเพ่ือใหง้านเป็นไปตามแผนงาน และการแบ่งงานและท างานเป็น
ทีม ส่วนองค์การเอกชน คือ มีการก าหนดแบบแผนงานท่ีเหมาะกบัคุณลกัษณะของ
ผูป้ฏิบติังาน และมีความทา้ทายในลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และการท างานเป็น
ทีม และงานเด่ียว 

4. ความรับผิดชอบ 

 

องค์การภาครัฐ คือ มีการประเมินผลการท างานอย่างสม ่ า เสมอและประเมิน
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการให้อ  านาจและความรับผิดชอบต่องาน
อย่างเหมาะสมตามหน้าท่ี ส่วนองค์การเอกชน คือ ก าหนดความรับผิดชอบตาม
ระดบัชั้นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และตามสายงาน  มีการประเมินผลการท างาน
อย่างสม ่าเสมอโดยให้หัวหนา้งานประเมิน และประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้และมีการใหอ้  านาจและความรับผิดชอบต่องานอยา่งเหมาะสม 

5. ความกา้วหนา้ องค์การภาครัฐ คือ มีนโนบาย และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อตามความ
สนใจบุคลากร มีการพฒันาบุคคลากรโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างสม ่าเสมอ 
ส่วนองค์การเอกชน คือมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อโดยมี
ทุนการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การ เพ่ิมโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน
ส าหรับคนรุ่นใหม่ และมีการพฒันาบุคคลากรโดยการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ให้
ทนัสมยัสม ่าเสมอ 
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ปัจจยัค า้จุน  กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

1. เงินเดือน องค์การภาครัฐ คือ   ก าหนดระดับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและอายุงานสอดคลอ้งกับอตัราทางราชการก าหนดส่วนองค์การ
เอกชน คือเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลงาน ความสามารถ ความโดดเด่นโดยไม่ตอ้งรอรอบ
ของการประเมินประจ าปีสามารถปรับข้ึนได ้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาและเงินพิเศษอย่าง
เหมาะสม 

2.โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้ใน
อนาคต  
 

องคก์ารภาครัฐ คือ  มีนโยบายผลกัดนัและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาคุณวุฒิทาง
การศึกษา การอบรมพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยู่เสมอ มีนโยบายสนบัสนุนใหส้อบ
เล่ือนต าแหน่งอยู่เสมอ ส่วนองคก์ารเอกชน คือมีนโยบายผลกัดนัและสนบัสนุนให้
บุคลากรพฒันาคุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยู่เสมอมี
นโยบายผลกัดนัคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถและผลงานโดดเด่นใหเ้ล่ือนต าแหน่งใน
สายงาน 

3.ความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา ฯ 

องค์การภาครัฐ คือ  เสริมสร้างควาสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดี จากกิจกรรมภายใน
ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานส่วนองค์การเอกชน คือ มีวฒันธรรมในการอยู่เป็น
ครอบครัวไม่เนน้การแบ่งแยก โดยไม่ใหมี้ความคิดท่ีมีในแง่ลบ  

4.สถานะของอาชีพ  องคก์ารภาครัฐ คือ เป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคมเน่ืองจากมีความมัน่คง
สูง และสวสัดิการดี  ส่วนองค์การเอกชน คือเป็นองค์การท่ีได้รับการยอมรับใน
สงัคมเน่ืองจากมีความมัน่คงสูง และสวสัดิการดี 

5.นโยบายและการ
บริหาร 

องค์การภาครัฐ คือ มีระบบการส่ือสารภายในองค์การเป็นไปตามล าดับชั้นตาม
โครงสร้าง โดยใช ้IT  ส่วนองค์การเอกชน คือ มีระบบการส่ือสารภายในองค์การ
โดยส่ือสารโดยตรงกบัผูท่ี้ตอ้งการสัง่การอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้IT 

6.สภาพการท างาน  
 

องคก์ารภาครัฐ คือ มีการปรับเปล่ียนภูมิทัศน์การท างานทั้งพ้ืนท่ีโดยรอบ และห้อง
ท างาน อุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่า ส่วนองค์การเอกชน คือจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมทั้งแสง  เสียง อากาศ และเตรียมความพร้อมสภาพห้อง
ท างาน อุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใหบุ้คลากรมีความสุขในการท างาน 
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ปัจจยัค า้จุน  กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

7.ชีวิตส่วนตวั 
 

องคก์ารภาครัฐ คือ  การเลือกตามการข้ึนทะเบียนแต่จะเนน้คนในพ้ืนท่ีท าใหไ้ดอ้ยู่
กบัครอบครัวลดปัญหาการยา้ยท่ีท างาน และประหยดัค่าใชจ่้าย ส่วนองคก์ารเอกชน 
คือมีนโยบายรับบุคลากรภายในเพ่ือยา้ยสายงาน หรือคนในชุมชนเพ่ือใหไ้ดท้ างาน
ใกลบ้า้น และลดการลาออกของบุคลากร 

8.ความมัน่คงในงาน  
 

องคก์ารภาครัฐ คือ องคก์ารไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐจึงมีระบบเงินเดือน
ชดัเจนตามนโยบาย  สวสัดิการต่างๆ ส่วนองคก์ารเอกชน คือ สร้างความเช่ือมัน่เร่ือง
ความมัน่คงของชีวิตเช่นระบบการข้ึนเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพสวสัดิการ
ต่างๆ การจ่ายโบนทั ประกนัสังคมเป็นตน้ 

9.การปกครอง
บงัคบับญัชาหรือ
การนิเทศงาน   

องคก์ารภาครัฐ คือ  หน่วยงานใหสิ้ทธ์ิบุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บ
ความยติุธรรมจากผูบ้งัคบับญัชากบัหน่วยงานกลางหรือองคก์รภาครัฐส่วนองคก์าร
เอกชน คือ บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความยติุธรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชากบัหน่วยงานท่ีสังกดัได ้

10.ความกา้วหนา้ องค์การภาครัฐ คือ มีนโนบาย และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อตามความ
สนใจบุคลากร มีการพัฒนาบุคคลากรโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่าง
สม ่าเสมอ ส่วนองคก์ารเอกชน คือมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อโดย
มีทุนการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร เพ่ิมโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน
ส าหรับคนรุ่นใหม่ และมีการพฒันาบุคคลากรโดยการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ให้
ทนัสมยัสม ่าเสมอ 
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วตัถุประสงค์ ขอ้ 2  เพื่อพฒันากลยุทธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายของ
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลยุทธ์ตอ้งเกิดปัจจยัค ้าจุนก่อนแลว้จึงจะ
เกิดปัจจยัดา้นแรงจูงใจตามมา 

1. ปัจจัยค า้จุน  

1) เงินเดือน ควรเพิ่มส่ิงตอบแทนการปฏิบติังานท่ีเป็นตวัเงินในรูปแบบของค่าล่วงเวลา

หากตอ้งท างานนอกเวลาปกติ และผลงานท่ีโดดเด่นเพิ่มจากเงินเดือน หรือการให้ผลประโยชน์หรือ

สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไม่เป็นตวัเงินเน่ืองจากบุคลากรเจนเนอเรชัน่วายมกัจะค านึงถึงความคุม้ค่า

ของการท างานกบัส่ิงตอบแทน 

2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ควรสนบัสนุนหรือผลกัดนับุคคลากรรุ่น
ใหม่หรือบุคลากรเจนเนอเรชัน่วายใหมี้ความกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจและ
ความทา้ทายใหก้บับุคลากรท่ีตอ้งการความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 

3) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานควรสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีให้เป็นวฒันธรรมสืบต่อกนัเป็นรุ่นๆ เน่ืองจากบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายมกั
ท างานเพียงคนเดียว  แต่หากองค์การสร้างเป็นวฒันธรรมส่ืบทอดกนัมาจะท าให้มีการเคารพ และ
ยอมรับซ่ึงกนั เพื่อให้บุคลากรเจนเนอเรชัน่วายตอ้งการจุดยืนและการยอมรับจากบุคลากรเจนเนอ
เรชัน่อ่ืน 

4) สถานะของอาชีพ ควรสร้างการยอมรับของสังคมและชุมชนในพื้นท่ีเพื่อสร้างความ
ภูมิใจใหก้บับุคลากรเจนเนอเรชัน่วายในการเป็นบุคลากรขององคก์ารเพื่อลดการยา้ยองคก์าร 

5) นโยบายและการบริหาร ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการการติดต่อส่ือสาร 
โดยใชก้ารส่ือสารทั้ง 2 ทางทั้งหวัหนา้งานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผ่านระบบ IT  พื่อให้การส่ือสาร
และการบริหรจดัการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6) สภาพการท างาน ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภูมิทศัน์ สภาพแวดล้อม
ภายในส านักงานเหมาะสมกบัการท างาน และปรับการจดัวางอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆอย่าง
เหมาะสมทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาเน่ืองจาก บุคลากรเจนเนอเรชัน่วายชอบความทนัสมยั 
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7) ชีวติส่วนตวั ควรคดัเลือกบุคลกรเป็นคนในพื้นท่ี เน่ืองจากองคก์ารมกัเจอปัญหาการ
ขอลาออกหรือยยา้ยกลบับา้น  การหากบุคลากรในพื้นท่ีจะท าให้ค่าครองชีพต ่าอีกดว้ย ซ่ึงบุคลากร
เจนเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการมาท างานกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ 

8) ความมัน่คงในงาน ควรปรับในเร่ืองสวสัดิการครอบคลุมถึงสวสัดิการของเงินสะสม
เม่ือเกษียรณอายุ เพื่อให้บุคลากรเจนเนอเรชัน่วายเห็นความส าคญัในเร่ืองความมัน่คงขององค์การ 
ความคุม้ค่าของการท างานในองคก์ารกบัการใชเ้วลาท่ีเหลือมากกวา่การอยา้ยงานไปในองคก์ารอ่ืน
เร่ือยๆ 

9) การปกครองบงัคบับญัชา หรือการนิเทศงาน ควรแจง้ถึงการมีสิทธิของบุคลากรใน
การร้องเรียนกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาทั้งในองคก์ารและหน่วยงานส่วนกลาง 

2. ปัจจัยจูงใจ 

1) ความส าเร็จในการท างาน ควรมีการใหบุ้คลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายร่วมกนัก าหนด

เป้าหมายเพื่อสร้างความท้าทายและจุดมุ่งหมายร่วมกัน และควรมีกระบวนการก ากับติดตาม

ความส าเร็จอยา่งอยา่งใกลชิ้ด  

2) การได้รับการยอมรับนับถือ ควรมีการคงไวส้ าหรับวฒันธรรมการให้การยอมรับ

และการยกยอ่งในดา้นต่างๆรวมไปถึงการเคารพซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายก็

ตอ้งการการยอมรับจากบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่อ่ืนเช่นกนั 

3) ลกัษณะของงาน ควรมีการพฒันาลกัษณะงานให้เหมาะสมกบับุคลากรอ่ืนรวมถึง

บุคลากรเจนเนอเรชัน่วายโดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการออกแบบลกัษณะงานเนน้มีการใชค้วามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์และความทา้ทายในการท างานมากข้ึน 

4) ความรับผิดชอบ ควรมีการมอบหมายงานงานเด่ียวเพิ่มข้ึน เพื่อให้บุคลากรเจนเนอ

เรชัน่วายสามารถเสนองานท่ีมีความโดดเด่นตามแนวคิดใหม่เพื่อให้สามารถระบุผูรั้บผิดชอบได้

ชดัเจนข้ึน รวมถึงควรก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจนเช่นกนั 
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5) ความกา้วหนา้ ควรเพิ่มเกณฑใ์นการเล่ือนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความโดดเด่นใน

การท างานมากกวา่การเล่ือนต าแหน่งตามอายุงาน  รวมถึงเพิ่มการพฒันาความรู้ในหน้าท่ีงานเพื่อ

การเล่ือนต าแหน่งงานอยา่งเหมาะสม 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยทุธ์การธ ารงรักษาบุคลากรและพฒันากล
ยทุธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดั
เชียงใหม่โดยใชท้ฤษฏีสองปัจจยัของ Herberg, Mausner & Snyderman พบวา่ 

1. จากผลการศึกษากลยทุธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององคก์ารภาครัฐ

และเอกชนจ าแนกตามปัจจยัค ้าจุน พบว่า เงินเดือน ทั้ง 2 องค์การแตกต่างกนั คือ องค์การภาครัฐ

ก าหนดระดบัเงินเดือนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและอายุงานสอดคลอ้งกบัอตัรา

เทางราชการก าหนด ส่วนองค์การเอกชนเงินเดือนข้ึนอยู่กบัผลงาน ความสามารถ ความโดดเด่น

โดยไม่ตอ้งรอการประเมินประจ าปี  และมีการจ่ายค่าล่วงเวลาและเงินพิเศษอยา่งเหมาะสม  โอกาส

ท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนัคือมีนโยบายผลกัดนัและสนบัสนุนให้

บุคลากรพฒันาคุณวุฒิทางการศึกษา  อบรมพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพ และสนุนให้สอบหรือ

น าเสนอผลงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน

ฯ ทั้ง 2 องค์การแตกต่างกนัคือองค์การภาครัฐ เสริมสร้างควาสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดี จาก

กิจกรรมภายใน ส่วนองค์การเอกชน สร้างวฒันธรรมในการอยูเ่ป็นครอบครัวไม่เน้นการแบ่งแยก 

โดยไม่ให้มีความคิดท่ีมีในแง่ลบ  สถานะของอาชีพทั้ง 2 องค์การเหมือนกนัคืององค์การท่ีไดรั้บ

การยอมรับในสังคมและมีสวสัดิการดี  นโยบายและการบริหารทั้ง 2 องค์การเหมือนกนัคือการ

ส่ือสารภายในองค์การใช้ระบบ  IT แต่ต่างกัน คือ องค์การภาครัฐ มีระบบการส่ือสารภายใน

องค์การเป็นไปตามล าดบัชั้นตามโครงสร้าง  ส่วนองค์การเอกชน คือ มีระบบการส่ือสารภายใน
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องค์การโดยตรงกับผูท่ี้ต้องการสั่งการ  สภาพการท างานทั้ง 2 องค์การเหมือนกันคือ มีการ

ปรับเปล่ียนห้องท างาน อุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมและทนัสมยั  แตกต่างกนั คือองค์การภาครัฐ มี

การปรับเปล่ียนภูมิทศัน์การท างานทั้งพื้นท่ีโดยรอบ ส่วนองค์การเอกชน คือจดัสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมทั้งแสง  เสียง อากาศ   ชีวติส่วนตวัทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนัคือเนน้คนในพื้นท่ีเพื่อห้อยูก่บั

ครอบครัวลดปัญหาการยา้ยงาน แตกต่างกนั คือ องคก์ารภาครัฐมีการเลือกตามการข้ึนทะเบียน ส่วน

องค์การเอกชน มีนโยบายรับบุคลากรภายใน  ความมัน่คงในงาน ทั้ง 2 องค์การแตกต่างกนัคือ

องคก์ารภาครัฐไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐจึงมีระบบเงินเดือน สวสัดิการต่างๆชดัเจนตามเกณฑ์

ของรัฐบาล  ส่วนองคก์ารเอกชน มีระบบการข้ึนเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพสวสัดิการต่างๆ 

การจ่ายโบนทั ประกนัสังคมเป็นตน้  การปกครองบงัคบับญัชา หรือการนิเทศงาน  ทั้ง 2 องค์การ

เหมือนกันคือ หน่วยงานให้สิทธ์ิร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รับความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชากับ

หน่วยงานกลาง หรือองคก์รภาครัฐ 

2. จากผลการศึกษากลยทุธ์การธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององคก์ารภาครัฐ

และเอกชนจ าแนกตามปัจจยัจูงใจ พบวา่ ความส าเร็จในการท างาน ทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนั คือระบุ

แนวทางในการท างาน และ ก าหนดขอบเขตลกัษณะงานอยา่งชดัเจน แต่จะแตกต่างกนัคือ องคก์าร

ภาครัฐมีการประเมินผลงานประจ าปีตามความส าเร็จของงาน ส่วนองค์การเอกชน มีกิจกรรม

ส่งเสริมการสร้างความส าเร็จในการท างาน และใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  การ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนัคือ การสร้างวฒันธรรมการให้การยอมรับและยก

ย่อง ช่ืนชมจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานแก่บุคลากรท่ีมีผลงานโดดเด่น แต่แตกต่างกนัคือ 

องค์การเอกชนมีการจดักิจกรรมแสดงผลงาน และความช่ืนชมส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานดีเด่น 

หรือ ไดรั้บรางวลั   ลกัษณะของงาน ทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนัคือ การท างานเป็นทีม แต่แตกต่างกนั

คือ องคก์ารภาครัฐ มีการก าหนดแบบแผนงานตามหน่วยงานท่ีปฏิบติังานซ่ึงมีรายระเอียดขั้นตอน

ของงานเพื่อใหง้านเป็นไปตามแผนงาน  ส่วนองคก์ารเอกชนมีการก าหนดแบบแผนงานท่ีเหมาะกบั
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คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน และสร้างความทา้ทายงานและมีการท างานทั้งเป็นทีม และงานเด่ียว  

ความรับผิดชอบทั้ง 2 องคก์ารเหมือนกนัคือมีการประเมินผลการท างาน ประเมินความส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด และมีการให้อ านาจและความรับผิดชอบต่องานอย่างเหมาะสมตามหนา้ท่ีและ

สายงาน   ความก้าวหน้าทั้ง 2 องค์การเหมือนกันคือ มีนโนบาย และการสนับสนุนส่งเสริม

การศึกษาต่อ และมีการพฒันาบุคคลากรโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยา่งสม ่าเสมอ   

3. จากผลการศึกษาพบวา่พฒันากลยทุธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายของ

องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนจะพฒันากลยทุธ์ในหลายดา้น ทั้งการพฒันากลยุทธ์เก่ียวกบัปัจจยัจูง

ใจประกอบด้วยความส าเร็จในการท างานคือให้บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายร่วมกนัก าหนด

เป้าหมายเพื่อสร้างความทา้ทายและจุดมุ่งหมายร่วมกนั การได้รับการยอมรับนับถือคือการคงไว้

ส าหรับวฒันธรรมการให้การยอมรับและการยกย่องรวมไปถึงการเคารพซ่ึงกนัและกนั  ลกัษณะ

ของงานคือมีการพฒันาลกัษณะงานให้เหมาะสมกบับุคลากรเจนเนอเรชัน่วายโดยให้มีส่วนร่วมใน

การออกแบบลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ คือการเพิ่มเกณฑ์ในการเล่ือนต าแหน่งโดยพิจารณาจาก

ความโดดเด่นในการท างานมากกว่าการเ ล่ือนต าแหน่งตามอายุงาน  ส าหรับปัจจัยค ้ าจุน

ประกอบดว้ย เงินเดือน คือการเพิ่มส่ิงตอบแทนในรูปแบบของค่าล่วงเวลา ผลงานท่ีโดดเด่น หรือ

การให้สิทธิประโยชน์อ่ืน โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตคือสนับสนุนหรือผลกัดัน

บุคลากรให้มีความกา้วหน้าอย่างกา้วกระโดด  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนร่วมงานคือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เป็นวฒันธรรมสืบต่อกนัเป็นรุ่นๆ และสร้างจุดยืน

ให้บุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย สอดคล้องกบัแนวคิดการธ ารงรักษาบุคคล แคปเพลลี กล่าวว่าการ

ธ ารงรักษาบุคคล ประกอบไปด้วย  รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทนใหม่  การออกแบบงานใหม่ 

การสร้างงานใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน  การสร้างความเขม้แขง็ในเชิงสังคมเกิดความผกูพนัธ์ในการ

ท างาน  การเปิดโอกาสใหพ้นกังานภายในองคก์าร  
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ข้อเสนอแนะการวจิัย 
1.  กลยุทธ์ในการธ ารง รักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายขององค์การภาครัฐและ

ภาคเอกชนควรตอ้งค านึงถึงผลกระทบในการท างานของบุคลากรในทุกฝ่ายและควรเป็นการวางกล

ยทุธ์ท่ีท  าใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพของบุคลากรเจนเนอเรชัน่วายอยา่งแทจ้ริงในทุกดา้น 

2. ในการพฒันากลยุทธ์ในการธ ารงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายขององค์การภาครัฐ

และภาคเอกชนควรตอ้งค านึงถึงสภาพจิตใจของบุคลากรเป็นส าคญัเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงควรมีการติดตามและประเมินผลอยา่ง

ต่อเน่ืองและน าไปปรับปรุงกลยุทธ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเกิด

การร่วมงานกบับุคลากรเจนเนอเรชัน่อ่ืนจนน าไปสู่ผลส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การมีอ านาจในการต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมของชาวนาที่มีต่อ รัฐ และทุน
ในช่วงระหว่าง และหลงัโครงการรับจ าน าข้าว 

The bargaining power or participation of the farmers with the 
government and the capital between and after the rice pledging scheme 

 
กญัญาภทัร เพชรร่วง (KanyabhatPetchroung)  

นิสิตระดบัปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
Master degree student in political science,Faculty of Political science, Chulalongkorn University 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบาย และเปรียบเทียบการมีอ านาจต่อรอง หรือการมี

ส่วนร่วมกบัภาครัฐ และทุนในช่วงระหวา่ง และหลงัโครงการรับจ าน าขา้วซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ชาวนาท่ีไดท้  าการเพาะปลูกขา้วตั้งแต่ช่วง
จ าน าขา้วจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ซ่ึงจะศึกษาชาวนาท่ีมีการรวมกลุ่มกนัในรูปแบบต่างๆ และชาวนา
รายย่อยในจงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 50 คน โดยครอบคลุมพื้นท่ีทั้ งใน และนอกเขตชลประทาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 ประเภทคือ 1) เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) แบบสัมภาษณ์และ 
3) แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และจากเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency)เพื่อวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม โดยผลวิจยัพบวา่อ านาจในการต่อรอง หรือ
ก าหนดราคาขา้วของชาวนา ค่าเช่าท่ีดิน และราคาปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ชาวนามีอ านาจน้อยทั้งใน
ระหวา่ง และหลงัโครงการรับจ าน าขา้ว ส่วนอ านาจในการตดัสินใจปรับเปล่ียนอาชีพ การเลือกใช้
ปัจจยัการผลิต หรือก าหนดปริมาณการเพาะปลูก ชาวนามีอ านาจมากทั้งในระหว่าง และหลัง
โครงการรับจ าน าข้าว ส่วนอ านาจในการเสนอปัญหา หรือความต้องการของตนเองนั้นกลุ่ม
เกษตรกรมองว่าพวกเขามีอ านาจมาก ทั้งในระหว่าง และหลงัโครงการรับจ าน าข้าว ในขณะท่ี
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เกษตรกรรายยอ่ยมองวา่พวกเขามีอ านาจมากในระหวา่งโครงการรับจ าน าขา้ว แต่อ านาจนั้นลดลง
ไปมากในช่วงหลงัโครงการรับจ าน าขา้ว 
 

ค าส าคญั: การต่อรอง, การมีส่วนร่วม, ชาวนา, จ  าน าขา้ว  
 

Abstract 
 The objectives of this research are explain and compare the bargaining power or 
participation of the farmers with the government and the capital during and after the rice pledge 
program. The mix-method is an essential research methodology of this study. Researcher using 
qualitative information collected by focus group meeting and quantitative information (eg. 
Descriptive Statistic and Frequency) collected by questionnaire to answer the main question 
logically.The sample groupis 50 farmers who has been cultivatingduringpledge program until 
now and they are both in and outside the irrigation area.The result of this research find the 
Farmers have less power to negotiate or determine the price of rice or land rental and other 
production factors both during and afterthe rice pledge program.Farmers have great power to 
decide to change careers Selection of production factors or determine the amount of cultivation 
both during and after the rice pledge scheme. Power to propose problems or their own needs, the 
farmer group sees that they have a lot of power both during and after the rice pledge 
scheme,while Smallholderssee that they have a lot of power during the rice pledge scheme But 
that power was greatly reduced after the rice pledge scheme. 
 

Keywords: bargaining, participation, farmers, the rice pledge program 
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บทน า 
ขา้ว เป็นพืชท่ีมีอิทธิพลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และการเมือง ในประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน 

โดยจะเห็นไดจ้ากการหยิบยกเอาประเด็นในเร่ือง “ราคาขา้ว” และชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้ว หรือท่ีเรียกกนัจนติดปากวา่ “ชาวนา” มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของคณะราษฎร์เป็นตน้ ในทางกลบักนันโยบายเก่ียวกบั “ราคาขา้ว” และ
การพฒันา “วิถีชีวิตของชาวนา” เองก็สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความนิยมให้กบั
รัฐบาล หรือพรรคการเมืองได้เช่นกัน ขณะเดียวกันการเคล่ือนไหวเพื่อต่อรอง เรียกร้อง หรือ
ผลกัดนัประเด็นปัญหา หรือความตอ้งการของตนเองของชาวนาต่อรัฐ และนายทุนก็ไม่ใช่เร่ืองใหม่
เสียทีเดียว เพราะในอดีตชาวนาซ่ึงเป็นผูท่ี้ถูกกดข่ี และจ ากดัให้อยู่ภายนอกวงอ านาจก็มกัก่อการ
ประทว้ง หรือก่อความวุ่นวาย ท าให้ชาวนานั้นกลายเป็นปฏิปักษ์กบัรัฐ และมกัถูกปราบปรามดว้ย
ความรุนแรง  ในขณะท่ีรัฐกับทุน กลับมีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกันมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเร่ิมจาก
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะการอุปถมัภ์ หรือการเอ้ือประโยชน์ให้ แต่ก็ยงัจ  ากัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีสาย
สัมพนัธ์ใกลชิ้ด จนกระทัง่ในสมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่ีเร่ิมมีการก าหนดนโยบาย หรือตรา
กฎหมายท่ีเอ้ือในการสะสมทุนของกลุ่มทุนต่างๆ อยา่งชดัเจนซ่ึงนบัเป็นช่วงท่ีรัฐดึงให้ทุนข้ึนมามี
สถานะ และอ านาจสูงข้ึนกวา่เดิม  

รัฐธรรมนูญฉบบัปีพ.ศ.2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีท าให้เกิดการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ีโดยผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งท าให้
มีความยึดโยงกบัอ านาจของประชาชน และมีการก าหนดให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัการ
จดัท าแผน น าแผนไปปฏิบติั ติดตามประเมินผล และบริหารจดัการงบประมาณเองเพื่อให้ตรงตาม
ความตอ้งการของชุมชน ประกอบกบัความพยายามในการพฒันา และการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
คนในชนบทของรัฐไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ท าใหช้าวนา และชาวบา้นท่ีอยูต่ามชนบทไดเ้ขา้ถึง 
และเรียนรู้ถึงการมีอ านาจของตนเอง นอกจากน้ีการด าเนินนโยบายประชานิยมในยุครัฐบาลของพนั
ต ารวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ก็เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ใน
ชุมชน และเช่ือมต่อชุมชนกบันกัการเมือง และพรรคการเมือง ท าให้ชาวนาในปัจจุบนัไดเ้ขา้ไปมี
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ความสัมพนัธ์ในพื้นท่ีการเมือง การเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง และนกัการเมืองมากข้ึน
กวา่ในอดีต 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นก่อเกิดชาวนากลุ่มใหม่ท่ีไม่ได้ยากจนข้นแค้น และไม่ได้
ตอ้งการจะเป็นปฏิปักษต่์อรัฐ แต่เป็นชาวนาท่ีตอ้งการท่ีจะสร้างสายสัมพนัธ์กบัแหล่งอ านาจท่ีเป็น
ประโยชน์ อีกทั้งท าให้ชาวนาไทยไดพ้ฒันาตนเองจนกา้วขา้มความเป็นสังคมชาวนาดั้งเดิมไปสู่
ความเป็นสังคมหลงัชาวนา (Post Peasant) นัน่คือเป็นชาวนาท่ีมีวิถีชีวิตคลา้ยคนในเมืองมากข้ึน 
โดยได้เข้าไปมีความสัมพนัธ์กับการเมืองอย่างใกล้ชิด และมีมุมมองทางการเมือง หรือการ
แสดงออกทางการเมืองท่ีเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน ซ่ึงขอ้เท็จจริงน้ีถูกพิสูจน์ให้เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั
ภายหลงัการรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 ชาวนาได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองมากกว่า
เม่ือก่อนมาก ท าให้การด าเนินนโยบายในรูปแบบเก่าไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพ ความมัน่คง และ
ความนิยมของรัฐบาล (อิทธิพล โคตะมี, 2552; ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2558;แอนดรู วอล์คเกอร์, 
2559)ดงันั้น ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือนกัการเมืองท่ีตอ้งการจะเขา้สู่อ านาจในฐานะฝ่าย
บริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวชนบท โดยเฉพาะ
ชาวนามากข้ึนเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากชาวนา 

การรัฐประหารในปีพ.ศ. 2557 เป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองให้กลบัมาสู่รูปแบบของ
เผด็จการ โดยอ านาจกลบัมารวมอยู่ท่ีรัฐซ่ึงแตกต่างจากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา อีกทั้งรัฐบาลเกิดจาก
การแต่งตั้ง ไม่ใช่การเลือกตั้ง ซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงกบัพลงัของชาวนาเหมือนเช่นรัฐบาลท่ีผา่นมา ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การเปล่ียนแปลงการปกครอง และการแสดงตวัวา่รัฐให้ความร่วมมือกบั
ทุนอย่างชดัเจนจะส่งผลให้นโยบายของรัฐบาลในช่วงหลงัโครงการรับจ าน าขา้วน้ีจะน าไปสู่การ
ลดทอนอ านาจของชาวนา 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื่ออธิบาย และเปรียบเทียบการมีอ านาจต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ และทุน

ในช่วงระหวา่ง และหลงัโครงการรับจ าน าขา้ว 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 

 โครงการรับจ าน าข้าว  

 การรับจ าน าขา้วคือการดึงอุปทาน (ความตอ้งการขาย) ส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงตน้
ฤดูกาล เพื่อช่วยเหลือชาวนาใหร้อดพน้จากการถูกพ่อคา้กดราคาขา้ว ซ่ึงนายยรรยง พวงราช (2557) 
อธิบายวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีผ่านมา คือการรับจ าน าขา้วโดยผ่าน
ระบบโควตา ท าให้มีการดึงปริมาณข้าวออกมาไม่มากพอท่ีจะท าให้เกิดแรงผลักดันให้ราคา
ขา้วเปลือกสูงข้ึนได ้อีกทั้งการก าหนดโควตาอาจเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความไม่เท่าเทียม หรือ
การเลือกปฏิบติัไดข้องโรงสี หรือพ่อคา้คนกลางท่ีเอ้ือประโยชน์ให้เฉพาะพวกพอ้งของตนเองได ้
ปัญหาต่อมาคือการตั้งราคารับจ าน าขา้วท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดยงัส่งผลให้ชาวนาจะตอ้งแบกรับภาระ
ค่าใชจ่้ายทั้งตอนเขา้ร่วมโครงการ และตอนไถ่ถอนขา้วออกจากโครงการ ซ่ึงเป็นการซ ้ าเติมชาวนา
ท่ีมีภาระหน้ีสินมากอยูแ่ลว้ ประกอบกบัเม่ือไดพ้ิจารณาผลการด าเนินนโยบายท่ีผา่นมาพบวา่ แมจ้ะ
มีการปรับราคารับจ าน าใหสู้งกวา่ราคาตลาดแลว้ แต่จากสภาพการซ้ือขายจริงตามระบบกลไกตลาด
พบวา่ ชาวนาไม่ไดมี้อ านาจในการต่อรองราคากบัพ่อคา้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นเงินทุน และขนาด
ของตลาดท่ีรับซ้ือผลผลิตขา้วซ่ึงค่อนขา้งแคบ ท าให้ชาวนาเป็นฝ่ายเสียเปรียบ และไม่มีสิทธ์ิก าหนด
ราคาขายได ้ดงันั้นชาวนาจึงไม่อาจจะสู้กบัทุนต่างๆ ไดใ้นระบบกลไกตลาดท่ีเสรีแต่ไม่เป็นธรรม 
รัฐบาลเห็นว่าตวัเองควรท่ีจะเป็นผูเ้ขา้มาบริหารจดัการอุปทานขา้ว และบริหารจดัการตลาดเพื่อ
สร้างอ านาจต่อรองใหก้บัชาวนาแทนท่ีจะเป็นเอกชน 
 การท่ีรัฐเปล่ียนบทบาทตวัเองมาเป็นผูรั้บซ้ือและครอบครองขา้วเปลือกรายใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศนั้นสมพร อิศวิลานนท ์(2553) และส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน (2557) มองวา่เป็นการ
ท าลายหน่วยธุรกิจในตลาดข้าวเกือบทั้งหมดเช่น หยง พ่อค้าคนกลาง และท่าข้าว ซ่ึงเคยเป็น
ช่องทางในการขายขา้วของชาวนา การด าเนินนโยบายรับจ าน าขา้วเป็นการบีบช่องทางขายขา้วของ
ชาวนาใหเ้หลือเพียงโรงสีท่ีร่วมโครงการเท่านั้น อีกทั้งโรงสียงัสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีถูกก าหนดไวใ้นเง่ือนไขโครงการ เช่น การวดัความช้ืน การวดัส่ิงเจือปน หรือการ
ใชต้ราชัง่ท่ีไม่ไดม้าตรฐานมาสร้างความไดเ้ปรียบในการก าหนดราคาขา้ว ส่งผลให้โรงสีท่ีเขา้ร่วม
โครงการกลายเป็นคนท่ีมีอ านาจทางการตลาดมากกวา่ชาวนา  
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 การตกเป็นรองของชาวนาไม่ไดมี้เพียงแค่ในความสัมพนัธ์กบัโรงสีเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
ทุนในกลุ่มปัจจยัการผลิตท่ีชาวนาไม่สามารถต่อรองราคาไดไ้ม่วา่จะเป็นเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
ค่าเช่าท่ีนา (ในกรณีเช่าท่ี) ซ่ึงราคาปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีมกัจะปรับข้ึนตามราคาขา้วเปลือก ยิ่งขา้ว
ราคาสูงข้ึน ค่าปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีก็จะยิ่งสูงข้ึนนอกจากน้ี ชาวนาในหลายพื้นท่ียงัมีการขอ้จ ากดั
ในการบริหารจดัการการผลิต เช่น ปริมาณการผลิต หรือแมแ้ต่ปรับเปล่ียนอาชีพไปปลูกพืชอ่ืน
ทดแทนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ยท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน และตอ้งเช่าท่ีเพื่อท านาทั้งหมดยิ่งไม่มี
โอกาสในการต่อรอง ลดปริมาณการผลิต หรือปรับเปล่ียนอาชีพเลย อีกทั้งท่ีผ่านมานั้นรัฐแทบ
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาเร่ืองเหล่าน้ี  
 นโยบายหลงัรับจ าน าข้าว  
 รัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชาไดเ้ร่ิม
เขา้มามีบทบาทในการบริหารประเทศหลงัจากท่ีก่อรัฐประหาร และยึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือน
ของนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอยูใ่นขณะนั้น โดยให้เหตุผลวา่รัฐบาล
ของนางสาวยิ่งลกัษณ์นั้นด าเนินนโยบายรับจ าน าขา้วเปลือกทุกเมล็ดตนัละ 15,000 บาท ซ่ึงเป็น
นโยบาย “ประชานิยม” ท่ีตอ้งใชเ้งินของรัฐเพื่อซ้ือความนิยมจากประชาชนจนท ารัฐขาดเสถียรภาพ
ทางการคลัง และเพิกเฉยต่อค าเตือนจากหลายๆ ฝ่ายจนก่อให้เกิดการทุจริตในแทบทุกขั้นของ
ด าเนินโครงการรับจ าน าขา้ว ท าใหเ้กิดความเสียหายกบัประเทศเป็นอนัมาก  
 ยุครัฐบาล คสช. เป็นช่วงท่ีราคาขา้วตกต ่ามาก โดยภาครัฐให้เหตุผลว่าเป็นผลกระทบจาก
ปริมาณขา้วคา้งสต็อกในช่วงท่ีรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ด าเนินนโยบายรับจ าน าขา้ว และการท่ีราคาขา้วใน
ตลาดโลกต ่ามากเน่ืองจากต่างประเทศรู้ว่าไทยมีข้าวค้างสต็อกในปริมาณมาก ดังนั้นในช่วงน้ี
รัฐบาลตอ้งใหเ้งินอุดหนุนแก่ชาวนาผา่นโครงการช่วยเหลือต่างๆ ซ่ึงเป็นโครงการในลกัษณะท่ีเป็น
การช่วยเหลือในระยะสั้น หรือมีข้ึนตามสถานการณ์เท่านั้น เช่น การช่วยเหลือเพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิต (ไร่ละ 1,000), ลดค่าเช่าท่ีนา และการให้สินเช่ือเพื่อชะลอการขายขา้วเปลือกนาปี (จ าน ายุง้
ฉาง) เป็นตน้ โครงการของ คสช. โดยเฉพาะโครงการจ าน ายุง้ฉางเป็นโครงการท่ีถูกโจมตีวา่มีความ
เป็นประชานิยมเช่นเดียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลก่อน แม้รัฐจะอธิบายว่าเป็นเพียง
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โครงการช่วยเหลือระยะสั้ น แต่โครงการจ าน ายุง้ฉางก็ยงัคงถูกน ามาใช้อย่างต่อเน่ืองจนถึงปีการ
ผลิต 2561/2562  
 รัฐบาล คสช. พยายามผลกัดนัให้ชาวนาไดพ้ฒันาการผลิตของผ่าน “โครงการประชารัฐ” 
ซ่ึงตามค าอธิบายของรัฐบาล คสช. คือการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน (ทุน) และ
ภาคประชาชน เพื่อดึงเอาความรู้ เทคโนโลยี และเงินสนบัสนุนจากภาคเอกชนมาช่วยในการพฒันา 
เช่น เกษตร (นา) แปลงใหญ่, Smart Farmer และ Young Smart Farmer นอกจากน้ีรัฐยงัมีความ
พยายามวางแผนการผลิตในภาคการเกษตรโดยการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning), การ
ใช้ตลาดน าการผลิต และการปรับโครงสร้างการผลิตครบวงจรรวมไปถึงการพยายามตรา
พระราชบัญญัติข้าวเพื่อใช้ในการควบคุม และดูแลชาวนาอีกด้วย โดยวตัถุประสงค์หลักของ
นโยบาย และโครงการในช่วงน้ีคือการผลักดนัให้เกษตรกรทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนาท่ีเป็น
เกษตรกรกลุ่มใหญ่ และเป็นกลุ่มท่ีตกอยู่ใตเ้ส้นความยากจนมากเป็น อนัดบัตน้ๆ ของประเทศได้
พฒันาตวัเองอยา่งเป็นระบบ และมีอ านาจในการต่อรองกบักลุ่มทุน มีความรู้และความเขา้ใจความ
ตอ้งการของตลาด และท่ีส าคญัคือเนน้ให้ชาวนาเพาะปลูกขา้วนอ้ยลง แต่เพิ่มคุณภาพของผลผลิต 
และเปล่ียนมาสู่การท าเกษตรอินทรียใ์หม้ากข้ึน 
 พฒันาการของ “รัฐ”  
 “รัฐ” ก่อนยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ตามแนวคิดสถาบนันิยมเชิงประวติัศาสตร์
อธิบายวา่มีลกัษณะเป็นรัฐท่ีเขม้แขง็มีอ านาจแบบรวมศูนย ์แมจ้ะไม่เขม้แขง็เท่ายคุจอมพลสฤษด์ิ แต่
รัฐในยุคน้ีก็สามารถควบคุมสังคม และกลุ่มคนในสังคมได้ รัฐจึงไม่จ  าเป็นต้องปฏิบติัตามข้อ
เรียกร้องของสังคมมากนกั ท าให้ความสามารถในการน าเสนอ ต่อรอง หรือตรวจสอบนโยบายรัฐ
ของตวัแสดงอ่ืนๆ ทางการเมืองเป็นไปไดย้ากข้ึน  
 ปี พ.ศ.2521 รัฐธรรมนูญไดก่้อให้เกิดการจดัสรรอ านาจใหม่ระหว่างกลุ่มอ านาจในระบบ
ราชการ กับกลุ่มนอกระบบราชการ รัฐบาล    พลเอกเปรมพยายามรักษาสมดุลของโครงสร้าง
อ านาจเช่นน้ีดว้ยการสร้างรัฐแบบเปิด ท าให้กลุ่มคนต่างๆ มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อประนอมอ านาจระหวา่งกลุ่มอ านาจเก่าท่ีเป็นขา้ราชการ และกลุ่มอ านาจ
ใหม่ท่ีเป็นนกัธุรกิจและนกัการเมือง ดงันั้นตวัแสดงทางการเมืองในสมยัพลเอกเปรมอยู่ส่ีกลุ่มคือ 
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ทหาร นกัการเมือง เทคโนแครต และนกัธุรกิจชนชั้นกลาง การเมืองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบก็ได้
ประกอบสร้างความเขม้แข็งของระบบราชการ และท าให้ระบบราชการสามารถขยายขอบเขตเขา้
ไปสู่พื้นท่ีทางเศรษฐกิจ และการเมืองไดแ้มว้า่ในภายหลงัระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบจะเกิดการ
เส่ือมถอย และคลายตวัลงจนน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน 
 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัอีกคร้ังหน่ึงคือ รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.2540 เน่ืองจาก รัฐธรรมนูญฉบบั
น้ีมีการเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มาสู่พื้นท่ีการเมือง และการต่อรองในเชิงนโยบายมากยิ่งข้ึน 
รัฐได้มีการกระจายอ านาจลงไปในท้องถ่ินโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมากจากการ
เลือกตั้ง ท าใหส้ังคม และกลุ่มคนในสังคมสามารถต่อรองเชิงอ านาจกบันกัการเมืองได ้อีกทั้งมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดท าแผน น าแผนไปปฏิบติั และติดตาม
ประเมินผล นอกจากน้ียงัมีการบงัคบัให้รัฐ (ทอ้งถ่ิน) มีการท าประชาคม หรือจดัเวทีการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในทอ้งถ่ินเพื่อจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี ประกอบกบัมีนโยบาย (ประชานิยม) 
บางโครงการท่ีมอบอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณให้กบัชุมชน ซ่ึงสร้างความพึงพอใจ
มาก เน่ืองจากชุมชนสามารถจดัการไดต้รงตามความตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง (ประภาส ป่ิน
ตบแต่ง, 2558; อดินนัท ์พรหมพนัธ์ใจ, 2559; อุเชนทร์ เชียงแสน, 2561) 
 รัฐบาล คสช. ถูกตั้งขอ้สังเกตวา่ เป็นรัฐบาลท่ีตอ้งการน าการปกครองแบบประชาธิปไตย
คร่ึงใบมาใชอี้กคร้ัง เพราะรัฐมีท่าทีท่ีเป็นมิตร และมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบักลุ่มทุน และการ
ท่ีกระบวนการก าหนดนโยบายนั้นกลบัไปสู่ระบบปิด นั่นคือเปิดโอกาสให้เฉพาะรัฐ (คณะผูน้ า
ทหาร) ราชการ ผูเ้ช่ียวชาญ และนายทุนเหมือนในยุคของพลเอกเปรม ส่วนภาคประชาชน ชาวนา 
ชาวบา้นนั้นถูกกีดกนัออกจากกระบวนการต่อรองเชิงนโยบาย แต่เน่ืองจากชาวนา และบริบทของ
สังคมไทยมีการพฒันาไปมากแลว้ ท าใหรั้ฐบาลทหารไม่ไดมี้ความเขม้แขง็ และมีความสามารถมาก
พอท่ีจะควบคุมอ านาจในการก าหนดนโยบายอย่างเด็ดขาด จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ราชการเพื่อเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเอ้ือประโยชน์ให้กบักลุ่ม
ทุน เพื่อท่ีจะดึงดูดใจใหก้ลุ่มทุนมีการลงทุนอนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน ส่วนชาวนาเป็นกลุ่มคนท่ี
ไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยท่ีสุดจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครอง 
เน่ืองจากชาวนาคือกลุ่มแรกท่ีถูกตดัออกจากวงอ านาจในการต่อรองเชิงนโยบาย 
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 การเปล่ียนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยเต็มใบในช่วงรับจ าน าข้าว มาสู่การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบโดย คสช. ท าให้เกิดค าถามท่ีน่าสนใจว่า การมีอ านาจในการ
ต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมของชาวนาท่ีมีต่อ รัฐ และทุนในช่วงระหวา่ง และหลงัโครงการรับจ าน า
ขา้วนั้นมีความเหมือน หรือแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมท าให้
ผูว้จิยัพบวา่แมว้า่รัฐจะใหก้ารช่วยเหลือชาวนาผา่นนโยบาย และการอุดหนุนต่างๆ แต่ก็มกัจะอยูใ่น
รูปแบบของการช่วยเหลือดา้นราคาซ่ึงไม่ไดท้  าให้ชาวนามีอ านาจในการต่อรอง หรือเขา้ไปมีส่วน
ร่วมกบัการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของตนเอง นโยบายของรัฐท่ีผา่นมาทั้งหมดนั้นแมว้า่
หลายนโยบายจะเป็นนโยบายมีประโยชน์และน่าสนใจ แต่เม่ือน ามาปฏิบัติแล้วก็อาจจะไม่
สอดคลอ้ง หรือไม่เอ้ือประโยชน์ใหก้บัชาวนาอยา่งท่ีควรจะเป็น ซ ้ าร้ายนโยบายหลายเร่ืองยงัอาจไป
เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุน ท าให้กลุ่มทุนนั้นมีอ านาจในการต่อรองมากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการ
ศึกษาเพื่ออธิบาย และเปรียบเทียบวา่ชาวนามีอ านาจในการต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมกบัรัฐ และ
ทุนในระหวา่งโครงการรับจ าน าขา้ว กบัหลงัรับจ าน าขา้วเปล่ียนแปลงไปหรือไม่อยา่งไร 
 
วธิีการวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ชาวนาท่ีได้
ท าการเพาะปลูกขา้วตั้งแต่ช่วงจ าน าขา้วจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ซ่ึงจะศึกษาชาวนาท่ีมีการรวมกลุ่มกนั
ในรูปแบบต่างๆ และชาวนารายย่อยในจงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 50 คน โดยครอบคลุมพื้นท่ีทั้งใน 
และนอกเขตชลประทาน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 2 ประเภทคือ  
1) เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารงานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนงัสือ บทความใน

วารสารนิตยสารรายสัปดาห์ เอกสารแถลงการณ์ เอกสารหนังสือราชการ รายงานการประชุม 
เอกสารทางการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวบ็ไซต ์เป็นตน้ เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รัฐ ทุน และชาวนาในอดีตท่ีผ่านมา ทั้งงานในประเทศ และต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และนโยบายเร่ืองขา้วของ คสช.  
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2) แบบสัมภาษณ์ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused interview) (สุรพล พรมกุล, 
2554) เพื่อเก็บขอ้มูล 2 ส่วน คือขอ้มูลทัว่ไปในแง่การผลิต เช่นระดบัการศึกษา การถือครองท่ีดิน 
รายไดต่้อเดือน และขอ้มูลเชิงประเด็น ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสมาชิกกลุ่มรับรู้และมีประสบการณ์ในการ
ร่วมกัน เช่น การต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้ งระหว่างและหลัง
โครงการรับจ าน าขา้ว  
 

ผลการศึกษา 
การวิจยัเร่ืองการมีอ านาจในการต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมของชาวนาท่ีมีต่อ รัฐ และทุน

ในช่วงระหวา่ง และหลงัโครงการรับจ าน าขา้วในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบาย และเปรียบเทียบ
การมีอ านาจต่อรอง หรือการมีส่วนร่วมของชาวนาท่ีมีต่อรัฐ และทุนในช่วงระหว่าง และหลัง
โครงการรับจ าน าขา้วซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาจากกลุ่มชาวนาหมู่บา้นโนนสวา่ง และหมู่บา้นเหล่าโพนงาม 
ต.ภูเขาทองอ.หนองพอก หมู่บา้นโพนทอง และหมู่บา้นดอนย่านาง ต.โพธ์ิทอง อ.โพนทอง และ
หมู่บา้นหนองสองห้อง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 50 คน เป็นสมาชิกในกลุ่ม
เกษตรกรจ านวน 29 คน เป็นเกษตรกรรายย่อยจ านวน 21 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
(Focused interview)  
 ผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พยายาม
เปล่ียนแปลงโครงสร้าง และบทบาทของกลุ่มทุนอย่างโรงสี หรือผูส่้งออก แต่เม่ือศึกษาผลการ
ด าเนินงานจากขนิษฐา สุขสง (2558), ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2559) กลบัพบว่านโยบายรับ
จ าน าข้าวมิได้ท าให้อ านาจในการต่อรอง หรือก าหนดราคาข้าวของชาวนากับกลุ่มทุนเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะชาวนารายย่อยซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีทุนน้อยยิ่งมีอ านาจลดลงไปอีก ส่วนการด าเนินนโยบาย
หลงัโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาล คสช. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มชาวนาหมู่บา้นหนอง
สองหอ้ง อ.หนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ (2562) พบวา่ 
 ชาวนา1: “รวมกลุ่มก็ดีค่ะ แต่มนัติดปัญหาตรงท่ีไม่ไดมี้ตลาดน่ีแหละ พอไม่มีตลาดมนัก็
ขายไม่ได ้อยา่งสมาชิกในกลุ่มเรา เรามีตลาดให้ขาย แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด บางคนเลยตอ้งแบ่งผลผลิต
ไปขายกบัโรงสี แลว้ก็ตายเหมือนเดิม” 
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 ชาวนา 2: “ถา้เราผลิตเอง ขายเองเราก็จะไดร้าคาท่ีสูงกวา่ อนัน้ีก็รู้ แต่ถา้เราท าขา้วถุงเองไป
แข่งกบัขา้วบริษทัใหญ่ๆ ท่ีเขาดงัๆ ถึงเราจะบอกว่าของเราอินทรียแ์ทร้้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ แต่
ความน่าเช่ือถือมนัก็ต่างกนั เราจะไปขายแข่งกบัเขามนัก็ล าบาก” 
 ผลการสัมภาษณ์ท าให้เห็นว่าผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายหลงัการรับจ าน าขา้วต่อ
การมีอ านาจในการต่อรอง หรือก าหนดราคาของชาวนาทั้งในระหว่าง และหลงัรับจ าน าขา้วนั้น
แทบไม่ไดแ้ตกต่างกนั  
 ผูว้ิจยัมีโอกาสไดล้งไปเป็นผูช่้วยเก็บขอ้มูลส าหรับการท าวิจยัในโครงการวิจยัหัวขอ้การ
ควบคุมเชิงนโยบายการผูกขาดตลาดสินคา้เกษตร ความไม่เท่าเทียมเชิงนโยบาย และภาวะด้อย
พฒันาในภาคการเกษตร กรณีศึกษาการด าเนินนโยบายข้าวของไทยโดยได้ลงพื้นท่ีในจงัหวดั
สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, พิจิตร, พทัลุง และนครศรีธรรมราช 
ระหวา่งวนัท่ี 9 กนัยายนพ.ศ.2559 – 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอ านาจใน
การต่อรองเร่ืองการเช่าท่ีดิน ในช่วงรับจ าน าขา้ว รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ไม่ไดมี้นโยบายในการควบคุมค่า
เช่านา ซ่ึงแตกต่างจากรัฐบาล คสช. ท่ีมีการออกนโยบายลดค่าเช่านา โดยให้ภาครัฐเขา้ไปเจรจากบั
เจา้ของท่ีดินเพื่อลดราคาค่าเช่า โดยผลจากการด าเนินมาตรการลดและควบคุมค่าเช่านาในฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 คือสามารถด าเนินการลดค่าเช่านาให้แก่ผูเ้ช่านาไดจ้  านวน 380,965 ราย โดยลด
ค่าเช่านาลงไดเ้ฉล่ียไร่ละ 200-816 บาท (มติชนออนไลน์, 2559)ซ่ึงสวนทางกบัค าอธิบายของชาวนา
จริงๆ ว่ารัฐไม่ไดมี้การด าเนินนโยบาย หรือออกเป็นกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
ท าใหอ้ านาจในการก าหนดราคาอยูท่ี่เจา้ของท่ีดินเช่นเดิมโดยเฉพาะในช่วงท่ีราคาขา้วสูงข้ึนราคาท่ี
นาก็ยิง่เพิ่มข้ึน 
 การต่อรองราคาปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา เมล็ดพนัธ์ุ ทั้ งในสมยัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ และ
รัฐบาล คสช. พบว่าไม่ไดมี้นโยบายในการควบคุมราคาปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ย ยา และเมล็ด
พนัธ์ุ ท าให้ราคาปัจจยัการผลิตนั้นสูงข้ึนตามสถานการณ์ เช่น ราคาขา้วสูงข้ึน หรือการเกิดโรค
ระบาดในขา้ว เป็นตน้แน่นอนวา่เม่ือไม่มีนโยบายช่วยเหลือหรือควบคุมราคา ชาวนาก็ยิ่งไม่สามารถ
ต่อรองหรือขอลดราคาไดย้กเวน้จะมีการซ้ือรวมกนัในปริมาณมากก็จะท าให้ไดร้าคาท่ีถูกลง หรือ
ไดเ้ครดิตในระยะเวลาท่ีนานข้ึน  
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 ประเด็นในการเร่ืองการเลือกใช้ปัจจยัการผลิต การก าหนดปริมาณการผลิต หรือการ
ปรับเปล่ียนอาชีพนั้นในช่วงจ าน าขา้ว และหลงัจ าน าขา้วไม่แตกต่างกนั กล่าวคือชาวนาในจงัหวดั
ร้อยเอ็ดมีอ านาจในการเลือกใช้ปัจจยัการผลิต และก าหนดปริมาณการผลิตของตนเองได้เองทั้ง
ชาวนาท่ีอยูใ่นกลุ่มนาแปลงใหญ่ และเกษตรรายยอ่ย ส่วนการปรับเปล่ียนอาชีพนั้นชาวนามีอ านาจ
ตดัสินใจค่อนขา้งมาก แต่หากตอ้งการเขา้ร่วมโครงการกบัภาครัฐอ านาจในการตดัสินใจก็จะลดลง 
 อ านาจในการเสนอปัญหา หรือความตอ้งการของตนเองโดยภาพรวมชาวนามองวา่ตนเองมี
อ านาจในการเสนอปัญหา หรือความตอ้งการของตนเองในช่วงระหวา่งโครงการรับจ าน าขา้วมี
มากกวา่หลงัรับจ าน าขา้ว โดยเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุ่มมองวา่ตนมีอ านาจในการเสนอปัญหา หรือ
ความตอ้งการของตนเองมากทั้งระหวา่งและหลงัโครงการรับจ าน าขา้ว แมจ้ะลดลงแต่ก็แทบจะไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ีเกษตรกรรายยอ่ยมองวา่ตนเองมีอ านาจอ านาจในการเสนอปัญหา หรือความ
ตอ้งการของตนเองมากในระหวา่งโครงการรับจ าน าขา้ว แต่อ านาจนั้นลดลงไปมากในช่วงหลงั
โครงการรับจ าน าขา้ว 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ผลการศึกษาท าให้มองเห็นภาพรวมในดา้นการมีอ านาจในการต่อรอง หรือการมีส่วนร่วม
ของชาวนาท่ีมีต่อ รัฐ และทุนในช่วงระหวา่ง และหลงัโครงการรับจ าน าขา้วซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า
ท าให้เห็นวา่เราสามารถแบ่งโครงการของรัฐออกเป็น 2 จ าพวก คือ นโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบั
กลุ่มทุน ทั้งกลุ่มทุนท่ีเป็นระดบัชาติ เช่น ผูส่้งออก กลุ่มทุนการเกษตรขนาดใหญ่ กลุ่มผูค้า้อาหาร
สัตว ์ผา่นโครงการนาแปลงใหญ่ การปลูกขา้วโพดหลงันา เป็นตน้  และกลุ่มทุนทอ้งถ่ิน เช่น โรงสี 
ผา่นโครงการสินเช่ือชะลอการขาย (จ าน ายุง้ฉาง) ขณะเดียวกนัรัฐก็ยงัตอ้งคงรักษาความนิยมจาก
ชาวนา ดงันั้นรัฐบาล คสช.จึงยงัจ าเป็นจะตอ้งคงนโยบาย “ประชานิยม” เอาไว ้โดยโครงการใน
กลุ่มน้ี เช่นโครงการลดค่าเช่าท่ีดิน โครงการพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer เป็นตน้  
 การท่ีรัฐนั้นมีนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุน แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัตอ้งจูงใจชาวนา 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะรัฐนั้นไม่ไดมี้ความเขม้แขง็ และไม่ไดมี้อ านาจเด็ดขาดเพียงพอท่ีจะควบคุม 
หรือด าเนินนโยบายต่างๆ โดยไม่ใส่ใจภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม เหมือนเช่นในยคุของจอมพลสฤษด์ิ 
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แต่ก็ยงัไม่สามารถสร้างความชอบธรรม หรือสร้างการยอมรับจากตวัแสดงต่างๆ ในกระบวนการคา้
ขา้ว โดยเฉพาะชาวนา และกลุ่มทุนทอ้งถ่ินอยา่งโรงสี ท าใหรั้ฐจ าเป็นจะตอ้งสร้างสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กลุ่มตวัแสดงเหล่าน้ีผา่นโครงการต่างๆ แต่ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ รัฐบาลจะมีความพยายามอยา่งจริงจงั 
และเขา้ไปมีบทบาทในการควบคุมในโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ ใหก้บักลุ่มทุนผูส้นบัสนุนรัฐบาล
ของ คสช. มากท่ีสุด ขณะท่ีโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บักลุ่มทุนทอ้งถ่ิน เช่น โครงการสินเช่ือ
ชะลอการขาย (จ าน ายุง้ฉาง) ก็เป็นอีกโครงการท่ีรัฐบาลจ าเป็นตอ้งรักษาเอาไว ้และน ามาใชอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง เหตุผลประการแรกคือ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ และกบักลุ่มโรงสี  ประการท่ี
สองคือโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีชาวนาจ านวนมาก โดยเฉพาะในจงัหวดัร้อยเอด็ช่ืนชอบ  ส่วน
โครงการประชานิยมของชาวนา เป็นกลุ่มท่ีรัฐนั้นใหค้วามส าคญั และความจริงจงัในการด าเนิน
โครงการนอ้ยท่ีสุด รัฐมีการออกนโยบายประชานิยมเพื่อเอาใจชาวนาจริง แต่สุดทา้ยแลว้เม่ือถึงการ
น าโครงการไปปฏิบติั กลบัไม่ไดรั้บการเอาใจใส่จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ กล่าวคือ แมมี้นโยบาย แต่ไม่ไดมี้
การน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั และทัว่ถึง ส่วนรัฐบาลเองก็ไม่ไดมี้การติดดามผลการด าเนินการ
อยา่งจริงจงั ท าใหช้าวนานั้นไม่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการประชานิยมของรัฐ  
 ความสัมพนัธ์เช่นน้ีท าใหช้าวนารับรู้ไดว้า่การด าเนินโครงการต่างๆ ของรัฐนั้นไม่ไดส่้งผล
ใหพ้วกเขามีอ านาจในการต่อรองเชิงนโยบายมากข้ึน แมแ้ต่การต่อรองง่ายๆ ในชีวติประจ าวนักบั
กลุ่มทุนทอ้งถ่ิน อยา่งโรงสี ชาวนายงัไม่สามารถท าได ้ทั้งท่ีรัฐไดมี้นโยบาย และมีการวางแนวทาง
ท่ีจะช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มอ านาจใหก้บัชาวนาก็ตาม ส่วนความสัมพนัธ์กบัรัฐ แมรั้ฐจะมีการผลิต
โครงการช่วยเหลือชาวนาข้ึนมา แต่โครงการเหล่าน้ีก็เป็นเพียงโครงการท่ีรัฐ “คิด” วา่เป็นปัญหา
เร่งด่วนของชาวนา โดยมิไดมี้การเปิดโอกาสใหช้าวนาไดแ้สดงความคิดเห็น หรือน าเสนอความ
ตอ้งการของตวัเอง เน่ืองจากรัฐ ทั้งรัฐบาล และรัฐราชการนั้นต่างปิดกั้นช่องทางในการรับขอ้มูล
ยอ้นกลบัจากชาวนา  
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัการวิจยัชาวนาในแต่ละพื้นท่ี ทั้งในพื้นท่ีเดียวกนัและต่างภูมิภาค
กนัจะมีวถีิชีวติ และความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาในพื้นท่ีท่ี
อาจมีปัญหาหนกักวา่ในจงัหวดัร้อยเอ็ด เช่น ในพื้นท่ีท่ีมีการเช่านาจ านวนมาก เพราะจะท าให้เห็น
ภาพรวมของผลการต่อรองไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ
กบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั และ (2) เปรียบเทียบบทบาทของนกัการเมือง
ในช่วงของการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบบเผด็จการ(คสช.) วิธีการศึกษาเป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ เอกสาร รายงาน งานวิจัย ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั นอกจากน้ีแลว้
ใช้วิธีการสัมภาษณ์นายไพศาล ยอดจนัดา ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี 
จ  ากดั และกลุ่มประธานเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชิง
พรรณนา ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั ในช่วงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน่วยงานของภาครัฐมีบทบาท
ส าคญัอยา่งมากในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ
ยงัช่วยในการจดัการด าเนินการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต่างๆของภาครัฐตามนโยบายต่างๆท่ีรัฐ
จดัสรรให ้ส่วนในยคุของการปกครองระบอบเผด็จการ (คสช.) หน่วยงานของภาครัฐให้ความใส่ใจ
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ดูแลเกษตรกรลดน้อยลง ไม่ค่อยเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี และในการ
ด าเนินการต่างๆท่ีเกษตรกรยืน่เร่ืองเสนอข้ึนไปไม่ไดรั้บความสนใจ และบทบาทของนกัการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงในยุคของระบอบเผด็จการ (คสช.) ส่งผลท าให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั เกิดผลกระทบในดา้นของการด าเนินเร่ืองต่างๆต่อหน่วยงานของภาครัฐ เพราะ
ไม่มีช่องทางในการติดต่อ หรือใชอ้  านาจในการต่อรองระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกบัตวัชุมนุม
สหกรณ์เหมือนเช่นเดิม เพราะปราศจากนกัการเมืองท่ีเป็นตวักลางในการใหค้วามช่วยเหลือ 

 
ค าส าคัญ: ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั ; ระบอบประชาธิปไตย; ระบอบ
เผด็จการ  
 

Abstract 
 The purpose of this study is (1) to describe the relationship between the government 
sector and the Federation of Ubon Ratchathani Rubber Fund Cooperative Ltd., and (2) to compare 
the role of the politicians during the democratic regime and the national council for Peace and 
Order (NCPO) dictatorship. The study method is a qualitative research by analyzing documents, 
reports, researches, and publication, which related to relationship between the government sector 
and the Federation of Ubon Ratchathani Rubber Fund Cooperative Ltd. Furthermore, the 
researcher interviewed key informants, Paisan Yodjunda, who are the president of   the Federation 
of Ubon Ratchathani Rubber Fund Cooperative Ltd., including the president of Network of the 
Rubber Fund cooperative group, to obtain important data to analyzed using Descriptive statistics 
was used to analyze data. The results showed that the relationship between the government sector 
and the Federation of Ubon Ratchathani Rubber Fund Cooperative Ltd., during the democratic 
regime, the government played a very important role in providing educational assistance to 
agriculturists in their careers. Moreover, the government agencies also manage to help them to 
proceed the borrowing process of the various government working capital allocation according to 
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various policies that the government. With regard to the NCPO dictatorship, the government 
agencies had less attention to take care of agriculturists in their region. The reports from the 
agriculturists submitted to the government agencies were neglected. However, the changing role 
of politicians in the NCPO dictatorship era affected the operation of the Federation of Ubon 
Ratchathani Rubber Fund Cooperative Ltd., towards the government agencies no connection or 
power in negotiating with the government agencies before. The Federation had without the 
assistance from politicians intermediaries.  
 

Keywords: the Federation of Ubon Ratchathani Rubber Fund Cooperative Ltd.; Democratic 
Regime, Dictatorship 
 

บทน า 
 ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือวา่การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง คือหลกัส าคญัของความเป็นประชาธิปไตยและการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของ
ตนเองและกลุ่มเป็นผลมาจากการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย
เพิ่มมากข้ึน( Choen,Jean L and Arato,Andrew,1992) เช่นเดียวกบัสังคมไทย ท่ีมีการพฒันา และมี
การจดัตั้งกลุ่มต่างๆ เกิดข้ึน เพื่อท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข หรือก าหนดประเด็นปัญหา
ร่วมกบัทางภาครัฐและองคก์รเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ 
 ในประเทศไทยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้ริหาร
ประเทศ มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(ส.ส.) เป็นนกัการเมืองและตวัแทนของประชาชน ท่ีเขา้ไปท า
หนา้ท่ี ออกกฎหมาย และตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ร่วมกบัสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)  จึงกล่าว
ไดว้า่ ส.ส. ถือเป็นตวักลางท่ีส าคญัในการส่ือสารกนัระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน ในดา้นของการท่ี
จะท าใหภ้าครัฐก าหนดนโยบายต่างๆ ออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชน และกลุ่มองคก์รต่างๆ เพื่อส่งผลท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ซ่ึงในช่วงท่ีผา่น
มาจะเห็นไดว้า่การออกมาเรียกร้องความตอ้งการของประชาชน หรือกลุ่มองคก์รต่างๆ รวมถึงกลุ่ม
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ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั นั้นกระท าผ่านตวัแทนนกัการเมือง โดยตรง 
และนกัการเมืองก็จะท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลปัญหาต่างๆ เขา้ไปเสนอกบัหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางอีก
ที เพื่อท าการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน    
 ต่อมาในปี พ.ศ.2557 เกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองข้ึน ส่งผลท าให้เกิดการท า
รัฐประหารในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งผลท าให้
อ านาจทางการเมืองของรัฐบาลชุดนั้นส้ินสุดลง ไม่มีนกัการเมืองในทอ้งท่ี ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทน
ของประชาชนอีกต่อไป จึงส่งผลท าให้การออกมาเรียกร้องความตอ้งการของประชาชนท าไดย้าก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากการไม่มีบทบาท หรือช่องทางในการส่ือสารกบัหน่วยงานของภาครัฐ ส่งผลท าให้
สภาพเศรษฐกิจตกต ่า หรือความเป็นอยูข่องประชาชนเกิดปัญหา เพราะนโยบายท่ีภาครัฐออกมาไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  จึงท าให้ประชาชนตอ้งท าการหัน
กลบัมาพึ่งพาตนเองอีกคร้ัง เน่ืองจากหน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถเขา้ถึงปัญหาของแต่ละพื้นท่ี
ไดอ้ยา่งเดิม 
 จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจตอ้งการศึกษา กรณีของชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั ซ่ึงถือเป็นชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีถูกจดัตั้งข้ึนปี พ.ศ. 
2557 โดยการอาศยัความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสมาชิกในสหกรณ์
กองทุนสวนยาง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูท่ี้ปลูกยางพาราในจงัหวดั
อุบลราชธานี ให้มีตลาด ซ้ือ-ขาย ยางพาราในราคาท่ีเป็นธรรม  โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยงานของภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั ในช่วงท่ีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและยคุของระบบเผด็จการ (คสช.)  และท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงการเขา้มา
มีบทบาทของนกัการเมืองในช่วงของการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบบเผด็จการ(คสช.) ใน
การส่งผลกระทบอยา่งไรต่อชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 (1)  อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั 
 (2)  เปรียบเทียบบทบาทของนกัการเมืองในช่วงของการปกครองแบบประชาธิปไตยและ
ระบบเผด็จการ(คสช.) 
 

แนวคดิและทฤษฎ ี
 แนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมือง 
 แนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมือง เป็นผลมาจากแนวคิดกระบวนการทางการเมือง ท่ีมี
ฐานการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัการเคล่ือนไหวประทว้ง
ทางสังคม ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัมิติทางดา้นการเมือง และสถาบนั เน่ืองจากขบวนการทางสังคมนั้น
ถูกก าหนดรูปแบบโดยชุดขอ้จ ากดัและโอกาสทางการเมือง ขบวนการทางการเมืองสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรคต่อขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมได้ และนอกจากการเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแลว้ ขบวนการทางการเมืองยงัสามารถสร้าง
โอกาสทางการเมืองข้ึนเองได ้จากการต่อสู้เคล่ือนไหวทางการเมือง(ประภาส ป่ินตบแต่ง,2551) 
 การเกิดโครงสร้างทางการเมืองเป็นผลมาจากการท่ีระบบทางการเมืองมีความไร้เสถียรภาพ 
ไม่สามารถบริหารจดัการกบัระบบการเมืองท่ีเป็นอยูน้ี่ได ้ จนน าไปสู่การส้ินสุดของการเมืองระบบ
เดิม และท าใหเ้กิดการเมืองระบบใหม่ข้ึนมา  ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการลดช่องวา่งระยะห่างของอ านาจ จึง
สามารถก่อใหเ้กิดช่องวา่งในการต่อรองของอ านาจ ระหวา่งฝ่ายภาครัฐกบัขบวนการทางสังคม และ
ขนาดเดียวกนัก็ไดเ้พิ่มตน้ทุนส าหรับการปราบปราม ควบคุม ท าลายขบวนการทางสังคมให้กบัฝ่าย
ท่ีเผชิญหนา้ เพราะโอกาสทางการเมืองเปรียบเสมือนทฤษฎีการระดมทรัพยากรท่ีอยูภ่ายนอกของ
ขบวนการทางสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและยากต่อการควบคุม เพราะตอ้งข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองท่ีด ารงอยู ่ซ่ึงแตกต่างไปจากการระดมทรัพยากรท่ีเราสามารถควบคุม
หามาไดจ้ากปัจเจกบุคคลหรือองคก์รต่างๆท่ีใหก้ารสนบัสนุนต่อขบวนการ 
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 ตัวช้ีวดัโครงสร้างโอกาสทางการเมือง 
 Tarrow (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2551) ไดอ้ธิบายตวัช้ีวดัของโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ท่ีมีอิทธิพลต่อขบวนการทางสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
 ช่วงท่ี 1 
 (1) ระดบัการเปิดหรือปิดของระบบการเมือง (degree of openness or closure of polity) ท่ีมี
ส่วนท าใหข้บวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเขา้มามีบทบาทในการออกไปประทว้ง 
 (2) เสถียรภาพหรือความไร้เสถียรภาพของระเบียบทางการเมือง (stability or instability of 
political alignments) ซ่ึงเม่ือไหร่ก็ตามท่ีระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ ก็จะเป็นช่องว่างในการท่ี
กลุ่มขบวนการทางสังคมจะเขา้มามีอ านาจในการแทรกแซงทางการเมืองของระบบ 
 (3) การมีหรือไม่มีพนัธมิตรและกลุ่มสนบัสนุน (presence or absence of allies and support 
groups) เป็นช่องทางของการหาแนวร่วมในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการทางสังคม
เพื่อเขา้มามีบทบาททางการเมือง 
 (4) การแตกแยกในหมู่ชนชั้นน าหรือความอดกลั้นผอ่นปรนหรือไม่ของชนชั้นน าต่อการ
เคล่ือนไหวประทว้ง (divisions within the elite or its tolerance or intolerance of protest) เป็นผลมา
จากความแตกแยกของนักการเมืองหรือรัฐบาลในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ จนน าไปสู่
ช่องวา่งทางการเมืองใหข้บวนการทางสังคมเขา้มามีบทบาทในทางการเมือง 
 ช่วงท่ี 2 
 (1) โอกาสระดบัพื้นฐาน (fundamental opportunity) ซ่ึงค่อนขา้งเปล่ียนแปลงไดย้าก อาทิ 
ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมือง ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของภาครัฐ 
ความสามารถของภาครัฐ  
 (2) โอกาสท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั (immediate opportunity) และเปล่ียนแปลงไดง่้าย อาทิ
การเพิ่มข้ึนของระบบการเข้าถึง ระบบพื้นท่ีในการตดัสินใจทางการเมือง การจดัระเบียบทาง
การเมือง ความขดัแยง้หรือการแตกแยกในหมู่ชนชั้นน าทางการเมืองท่ีท าให้คนจนกลา้ท่ีจะออกมา
แสดงความคิดเห็น กลา้ท่ีจะออกมาเคล่ือนไหวทางการเมือง กลา้ท่ีจะปรากฏตวับนเวทีสาธารณะ 
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เพราะเป็นโอกาสทางการเมืองท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่ม เพิ่มทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหว
ประทว้ง 
 ซ่ึงในงานวจิยัท่ีท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางอุบลราชธานี จ  ากดั ในยุคของระบบเผด็จการ (คสช.) ก็ไดน้ าตวัช้ีวดัของ Tarrow มาใชใ้นการ
อธิบาย โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี 
จ  ากดั แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกก่อนการท ารัฐประหาร ปี พ.ศ.2557 การเขา้ถึงอ านาจของ
ภาครัฐหรือการเรียกร้องผลประโยชน์จากทางภาครัฐ จะเป็นการด าเนินการผ่านทางการขอความ
ช่วยเหลือจากนกัการเมือง พรรคการเมือง ภายในทอ้งถ่ินของตนเอง ในการเป็นตวักลางท่ีจะเขา้ไป
เจรจาต่อรองผลประโยชน์จากทางหน่วยงานของภาครัฐในพื้นท่ี หรือหน่วยงานระดบัประเทศ เพื่อ
สามารถท าให้กลุ่มของตนเองได้รับความสะดวกในการด าเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ
โครงการ หรืการขอกูย้ืมเงินจากหน่วยงานของภาครัฐ ก็จะมีความง่ายข้ึน เน่ืองจากเป็นการพูดคุย
ของผูท่ี้มีอ านาจในพื้นท่ี กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก่อนท่ีเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์ต่างๆจะยื่น
เสนอความตอ้งการของตนเองข้ึนไป ส่งผลท าให้การด าเนินงานก็เกิดข้ึนไดง่้าย ช่วงท่ีสองหลงัจาก
การรัฐประหารปี พ.ศ.2557 ท่ีชนชั้นน าเกิดปัญหา ท าให้การเมืองขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถท่ีจะ
บริหารจดัการกับระบบการเมืองแบบยึดอ านาจจากส่วนกลางท่ีเกิดข้ึนน้ีได้  จึงท าให้ไม่มีใคร
สามารถท่ีจะเขา้มาจดัการให้ความช่วยเหลือ เน่ืองจากนกัการเมืองในพื้นท่ีหมดอ านาจลง เพราะถูก
ยดึอ านาจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 จากการวิเคราะห์แนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมือง จะเห็นได้ว่าผลของการท า
รัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ท่ีนักการเมือง และพรรคการเมืองหมดอ านาจลง การต่ืนตวัของ
เกษตรกรในการลุกข้ึนมาต่อสู้นั้นมีเพิ่มมากข้ึน เช่นการท่ีสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางมีการ
รวมตวักนั เพื่อท่ีจะข้ึนไปประทว้งร่วมกบัเกษตรภูมิภาคอ่ืนในเร่ืองของการท่ีจะให้ภาครัฐจดัมอบ
เงินกองทุน และสร้างโรงงานรมควนัในพื้นท่ี โดยการเขา้ไปรวมตวักนัประทว้งท่ีท าเนียบรัฐบาล 
แต่เน่ืองจากมีการเจรจาต่อรองกบั  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการรับปาก
ว่าจะสนบัสนุนก่อสร้างโรงงานอบยางพารา และมอบเงินหมุนเวียนให้เป็นกองทุน และเงินกูแ้ก่
สมาชิก จึงท าให้สมาชิกยุติท่ีจะไปเขา้ร่วมการชุมนุม (MGR ONLINE,2557) ซ่ึงเป็นขบวนการ
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เรียกร้องของสมาชิกสหกรณ์ท่ีกล้าออกมาแสดงความคิดเห็น และพยายามท่ีจะเขา้ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของเครือข่ายของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี  จ  ากดั เพื่อเป็นแนวร่วมในการมี
ส่วนช่วยในการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับยางพารา  และส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรของตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด แต่ในทางกลบักนั การท่ีพื้นท่ีขาดนกัการเมืองก็ส่งผลท าให้การเจรจาต่อรองกบั
หน่วยงานของภาครัฐเป็นไปในทางท่ียากข้ึน เน่ืองจาก กลุ่มเกษตรกรไม่มีอ านาจพอในการท่ีจะเดิน
เขา้ไปหาหน่วยงานนั้นได ้เพราะขาดผูช้ี้แนวทางในการด าเนินช่องทางการติดต่อ จึงท าให้เกษตรกร
รู้สึกเหมือนถูกปล่อยใหเ้ผชิญปัญหาและตอ้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
 

วธิีการศึกษาวจิัย 
 การศึกษาในงานวจิยัช้ินน้ี ผูศึ้กษาวิจยัจะใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) 
ใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interview) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นวิธีการหลกัในการรวบรวมข้อมูล และน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และด าเนินการ
น าเสนอการวิจัยในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน 
งานวิจยั  และสิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐกับชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั แล้วใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ ากดั ท่ีสามารถให้ขอ้มูลส าคญัไดแ้บบเจาะลึก(In-depth interview)  
ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีสามารถใหข้อ้มูลได ้และก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาคร้ังน้ี คือ
พื้นท่ีท่ีปลูกยางพาราจังหวัดอุบลราชธานีท่ีรวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั 
 

 ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั ในยุคของระบบเผด็จการ (คสช.) จะเห็นไดว้่าลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงานของภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั มีลกัษณะความสัมพนัธ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการปกครองในระบบการเมืองแบบปกติของประเทศ โดยจากผลการศึกษาได้
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ท าการแบ่งรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั ออกเป็น 2 ช่วงดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
ในช่วงก่อนท ารัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557  การท างานของหน่วยงานภาครัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งกับ
ยางพารา ถือเป็นตวัการท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตอ าเภอต่างๆ เกิดข้ึน 
และ ส่งผลท าให้เกิดการรวมตวักนัจดัตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั
เกิดข้ึน โดยหน่วยงานท่ีเป็นหลกัในการให้ความช่วยเหลือในการจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางอุบลราชธานี จ  ากดั คือ การยางแห่งประเทศไทย สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี  และ
ส านกังานการเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีเขา้มามีส่วนช่วยในการหาแนวทางในการให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เห็นไดจ้าก ในปี พ.ศ.2547 ท่ีเร่ิมมีโครงการอีสานเขียว จงัหวดัอุบลราชธานีถือ
วา่มีการต่ืนตวัเป็นอยา่งมาก หน่วยงานของภาครัฐซ่ึงก็คือ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยาง(สกย.) ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นการยางแห่งประเทศไทย เขา้มาท าการสนบัสนุนส่งเสริมให้
เกษตรกรในพื้นท่ีท าการปลูกยางพาราท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ และเขา้มาให้การสนบัสนุนเร่ืองของการ
ท าตลาดยางพาราในลกัษณะของการเขา้มาเป็นตวักลางระหวา่งพอ่คา้คนกลางกบัเกษตรกร เก่ียวกบั
การเร่ิมก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูฝอยลมเกิดข้ึน เพื่อเป็นตลาดกลางในการรับซ้ือยางพาราจาก
เกษตรกร และเป็นตวัแทนในการขายยางพาราให้กบัพ่อคา้คนกลาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย
เป็นผูช่้วยเหลือ และท าการด าเนินเร่ืองให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถไดรั้บ
สิทธิตามนโยบายของภาครัฐ (ประสิทธ์ิ กาญจนา ท่ีปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
อุบลราชธานี จ  ากดั,2560)  นอกจากน้ีการสร้างความสัมพนัธ์ของหน่วยงานของภาครัฐกบัชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยงัเป็นเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของภาครัฐ ใน
ลักษณะของการเข้ามาช้ีแจง และให้ค  าแนะน าชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง เพื่อท่ีจะได้มี
คุณสมบติัตามท่ีภาครัฐก าหนด เช่นในกรณีของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
ท่ีในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2557 ไดมี้การจดัท าสัญญา MOU การคา้กบัประเทศจีนในการส่งออกยางพารา
เกิดข้ึน โดยในการด าเนินการคร้ังน้ีก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย 
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สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี และผูว้า่ราชการจงัหวดัไดเ้ขา้มาให้การสนบัสนุนจนท าให ้
โครงการน้ีประสบความส าเร็จ (ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัอุบลราชธานี,2558)   
 ช่วงท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
ในช่วงหลงัท ารัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 การท างานของหน่วยงานภาครัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบั
ยางพารา มีลกัษณะความสัมพนัธ์ในดา้นของการประสานงานกนั หรือการลงพื้นท่ีให้ความรู้หรือ
รับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของเกษตรกรลดนอ้ยลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีหน่วยงานของภาครัฐ
มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอยา่งฉบัพลนั จนท าให้ระบบงาน หรือนโยบายท่ีทางภาครัฐออกให้
มีการชะลอตวัไม่สามารถท่ีจะท าการอนุมติัโครงการได ้ส่งผลท าให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นท่ีเกิดผลกระทบข้ึนตามมา  เน่ืองจากการขาดการต่อเน่ืองของการด าเนินโครงการ 
ส่งผลท าให้ชุมนุมสหกรณ์เกิดผลกระทบตามมา ซ่ึงนายไพศาล ยอดจนั ประธานชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั กล่าวว่า จากผลกระทบของการท ารัฐประหารในปี พ.ศ.2557 
ส่งผลกระทบอย่างมากแก่ชุมนุมสหกรณ์ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีสหกรณ์ก าลงัสร้างโรงงานผลิตยาง
แท่ง จึงท าใหมี้การจดัท าโครงการของบประมาณสนบัสนุนจากผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี แต่
ก็ไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากประสบปัญหาการเปล่ียนผูว้่าราชการจังหวดับ่อยจึงท าให้
โครงการท่ีเสนอไปไม่ถูกพิจารณาและต่อมาก็ท าการการกูย้ืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตามโครงการสนบัสนุนสินเช่ือสถาบนัเกษตรแปรรูปยางพารา เกิดข้ึน 
แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมติั เน่ืองจากหน่วยงานของภาครัฐให้เหตุผลว่าเป็นสหกรณ์ใหม่และไม่มี
ความสามารถในการบริหารจดัการ จึงไม่สามารถท่ีจะอนุมติัเงินท่ีขอกูย้มืได ้(รักษ ์วมิูลชาติ,2559)    
 ส่วนลักษณะความสัมพนัธ์ของนักการเมืองในการเข้ามามีบทบาทสัมพนัธ์กับชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานีจ ากดั จะเห็นไดว้า่ การสร้างความสัมพนัธ์ของนกัการเมืองกบั
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นลกัษณะการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีมายาวนาน  เน่ืองจากการสร้างฐานอ านาจ
ทางการเมืองของตวันกัการเมืองในเขตพื้นท่ี อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอบุณฑริก และอ าเภอสิรินธร  
เป็นการสร้างอ านาจท่ีสืบทอดกนัจากรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้ระบบของอ านาจทางการเมืองยงัคงมีอยูแ่ละ
สามารถท่ีจะครองอ านาจทางการเมืองในเขตนั้นได ้เน่ืองจากนกัการเมืองเป็นคนท่ีมีถ่ินฐานก าเนิด
ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นคนในพื้นท่ี ประกอบกบัครอบครัวก็มีฐานอ านาจท่ีส่งผลท าให้จงัหวดั
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เกิดการพฒันา จึงเป็นผลท าใหฐ้านอ านาจทางการเมืองถูกผกูขาดและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  โดย
จากผลการศึกษาได้ท าการแบ่งรูปแบบลกัษณะความสัมพนัธ์ของนักการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาท
สัมพนัธ์กบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานีจ ากดั ออกเป็น 2 ช่วงดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1  ความสัมพนัธ์ของนกัการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทสัมพนัธ์กบัชุมนุมสหกรณ์กองทุน
สวนยางอุบลราชธานีจ ากดัในช่วงก่อนท ารัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 นกัการเมืองถือวา่มีบทบาทอยา่ง
มากในการช่วยสนบัสนุนกลุ่มชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั นายไพศาล ยอด
จนัดา  ประธานชุมนุมสหกรณ์ กล่าวว่า นักการเมืองถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการให้ความ
ช่วยเหลือชุมนุมสหกรณ์ ในรูปแบบของการอ านวยความสะดวก ในส่วนของการช่วยติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐในการยื่นเสนอขออนุมัติโครงการต่างๆ นอกจากน้ี
นักการเมืองย ังเป็นตัวแทนในการต่อรองอ านาจจากภาครัฐส่วนกลาง ในเร่ืองของการดึง
งบประมาณเงินทุนกู้ยืมต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐท่ีจดัสรรลงมา  ให้เขา้มาในเขตพื้นท่ีของ
ตนเอง จึงท าใหช่้วงท่ีมีนกัการเมือง การด าเนินโครงการต่างๆ ไดรั้บการพิจารณาจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ นอกจากน้ี นายไพศาล ยอดจนัดา กล่าวต่อวา่ ตนเองกบันกัการเมืองในเขตน้ีมีความสัมพนัธ์
ท่ีสามารถขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นบางกรณีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ หรือต่อรองกบั
หน่วยงานภาครัฐ  และตวัของนักการเมืองเองก็ให้ความใส่ใจในเวลาท่ีชุมนุมสหกรณ์ ขอความ
ช่วยเหลือไป เช่นในกรณีของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปท่ีดินฮกัล าโดมใหญ่ จ ากดั ซ่ึง
เป็นสหกรณ์เครือข่าย นายสมาน โตนนัท์ ประธานสหกรณ์สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูป
ท่ีดินฮกัล าโดมใหญ่ จ ากดั กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์ไดท้  าโครงการกูย้ืมเงินทุนหมุนเวียน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จ  านวน 2.7 ล้านบาท ก็ได้ความ
ช่วยเหลือจากนกัการเมืองในดา้นของการเจรจาเพื่อเป็นช่องทางในการด าเนินโครงการกูย้ืมไดง่้าย
ข้ึน  
 ช่วงท่ี 2  ความสัมพนัธ์ของนกัการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทสัมพนัธ์กบัชุมนุมสหกรณ์กองทุน
สวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั ในช่วงหลงัท ารัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 ผลของการถูกยึดอ านาจจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ส่งผลท าให้อ านาจของนกัการเมืองหมดลง และไม่สามารถท่ี
จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ จึงเป็นผลท าให้ชุมนุมสหกรณ์ได้รับผลกระทบไปด้วยใน
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รูปแบบของการขาดผูส้นับสนุน หรือขาดตวัแทนในการเข้าไปเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของ
ภาครัฐ นายสมพิศ  ศรประสิทธิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูฝอยลม วิสาหกิจยางพารา กล่าวว่า 
“การมีระบบการเมืองเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับประเทศ” เม่ือประเทศขาดระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย เราก็ไม่สามารถท่ีจะไปต่อรองกบันกัการเมืองได้ เพราะนักการเมืองตอ้งการฐาน
เสียงจากประชาชน จึงท าใหมี้การแข่งขนักนัในการสร้างผลงาน หาแนวทางช่วยเกษตรกร เพื่อหวงั
เป็นฐานเสียงคะแนนในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปให้กบัพรรค  ส่งผลท าให้เศรษฐกิจในพื้นท่ีเกิดการ
พฒันา แต่ปัจจุบนัท่ีระบบการเมืองถูกควบคุมอ านาจจาก คสช. ผลท่ีตามมากคือไม่มีตวัแทนท่ีมี
อ านาจทางการเมืองท่ีรับรู้ถึงปัญหาของเกษตรกร เพื่อเขา้ไปเจรจาต่อรองกบัทางหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลท าให้โครงการต่างๆท่ียื่นเสนอต่อภาครัฐไปไม่ได้รับการพิจารณาและในท่ีสุดเร่ืองก็เงียบ
หายไป 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางอุบลราชธานี  จ  ากดั จะช้ีเห็นถึงความแตกต่างในการท างานของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราวา่ในช่วงก่อนและหลงัการท ารัฐประหารปี พ.ศ. 2557 ส่งผลกระทบอยา่ง
มากต่อชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานีจ ากัด  เพราะระบบการเมืองท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการด าเนินชีวิต  เน่ืองจากการท่ีระบบการเมืองขาด
เสถียรภาพ ส่งผลท าให้เกิดความแตกแยกของชนชั้นน า รัฐบาลไม่สามารถท่ีจะบริหารจดัการกบั
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้ จึงท าให้เกิดช่องว่างในทางการเมือง และเป็นผลท าให้โครงการท่ีก าลัง
ด าเนินการอยูเ่กิดความชะงกั และส่งผลไปสู่หน่วยงานขนาดยอ่ยท่ีไม่สามารถด าเนินการต่อได ้และ
เหตุผลน้ีจึงน าไปสู่ภาวะความล้มเหลวในการท างานของหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีไม่สามารถจดัสรร
งบประมาณให้กบัเกษตรกร หรือชุมนุมสหกรณ์ได ้จึงเป็นผลท าให้ชุมนุมสหกรณ์ประสบปัญหา
การขาดเงินทุนหมุนเวยีน และตอ้งท าการช่วยเหลือตวัเองในสภาวการณ์เช่นน้ีต่อไป โดยท่ีขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐในการเข้ามาช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุน
หมุนเวยีนภายในชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
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 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของนักการเมืองในการเขา้มามีบทบาทสัมพนัธ์กบัชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี  จ  ากดั ในช่วงก่อนการท ารัฐประหารปี 2557 การเข้าถึง
อ านาจของรัฐหรือการเรียกร้องผลประโยชน์จากทางภาครัฐ จะเป็นการด าเนินการผ่านทางการขอ
ความช่วยเหลือจากนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองในเขตพื้นท่ีของตนเอง ในการเป็นตวักลางท่ีจะ
เขา้ไปเจรจาต่อรองผลประโยชน์จากทางหน่วยงานในพื้นท่ีหรือภาครัฐส่วนกลาง ส่วนในช่วงหลงั
การท ารัฐประหารปี 2557 ท่ีชนชั้นน าเกิดปัญหาส่งผลให้การเมืองขาดเสถียรภาพ เป็นผลท าให้
โครงการกูย้มืเงินต่างๆ ถูกยกเลิก จนเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกษตรกรตอ้งลุกข้ึนมาสู้เพื่อหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  โดยในปี พ.ศ.2558 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
ไดส่้งนาย สมาน โตนนัท์ ตวัแทนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่ง
ประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์จากทางภาครัฐนัน่ก็คือการขอกู้
เงินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 5,000 ลา้น โดยทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางท า
การยื่นกู้ ไป 25 ล้าน เพื่อท่ีจะน ามาลงทุนในการซ้ือวตัถุดิบยางพาราและซ้ือโรงงานแปรรูป
ยางพาราคืน แต่ก็ไม่ไดรั้บการอนุมติัจาก ธ.ก.ส.  เน่ืองจากปัญหาท่ีแทจ้ริงไม่ไดอ้ยูต่รงท่ีส่วนกลาง
ของภาครัฐ แต่อยูต่รงท่ีหน่วยงานในระดบัจงัหวดัท่ีไม่มีการสั่งการลงมา  จึงกล่าวไดว้า่ การท่ีพื้นท่ี
ขาดนกัการเมืองส่งผลกระทบท าใหก้ารเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานของภาครัฐเป็นไปในระดบัท่ียาก
ข้ึน เม่ือเทียบกับการมีนักการเมือง เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีอ านาจพอในการท่ีจะเดินเข้าไปหา
หน่วยงานของรัฐได ้เพราะขาดผูช้ี้น าแนวทางในการด าเนินช่องทางการติดต่อ จึงท าให้เกษตรกร
รู้สึกเหมือนถูกปล่อยใหเ้ผชิญกบัปัญหา  และตอ้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นดว้ยตนเอง 
และท าให้ตอ้งขายโรงงานแปรรูปยางพาราให้กบัสหกรณ์การเกษตรเบญจลกัษณ์จงัหวดัศรีสะเกษ 
ในกลางปี พ.ศ.2560 เพื่อน าเงินมาใชห้น้ีสหกรณ์เครือข่ายท่ียมืไปลงทุนสร้างโรงงานแปรรูป  

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ผลจากความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอุบลราชธานี จ  ากดั 
ในยุคของระบบเผด็จการ (คสช.)  พบว่า เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
ประชาธิปไตยมาสู่ระบอบเผด็จการ(คสช.) ส่งผลท าให้ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ ไม่มีความ
มัน่คง เน่ืองจากเกิดความขดัแยง้ระหว่างชนชั้นน าด้วยกนัเอง จนน าไปสู่ปัญหาการท างานของ
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หน่วยงานของภาครัฐขนาดยอ่ย ท่ีตอ้งคอยรับค าสั่งจากรัฐบาลชุดน้ี เป็นผลท าให้โครงการต่างๆ ท่ี
เกษตรกรท าการยื่นเสนอข้ึนไปเกิดความชะงัก และไม่ได้รับการพิจารณา เน่ืองมาจากเกิดการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลอย่างฉลบัพลนั จนน าไปสู่ผลกระทบขนาดใหญ่ของเกษตรกร ท่ีไม่ไดรั้บเงิน
สนับสนุนจากทางภาครัฐ ส่งผลท าให้ชุมนุมสหกรณ์เกิดสภาวะของการขาดเงินทุนหมุนเวียน
ภายในชุมนุมสหกรณ์ และเป็นเหตุให้ต้องมีการขายโรงงานแปรรูปยางพาราให้กับสหกรณ์
การเกษตรเบญจลกัษณ์จงัหวดัศรีสะเกษ  เพราะเงินทุนท่ีท าการกู้ยืมไปไม่ได้รับการอนุมติัจาก
หน่วยงานของรัฐ ทั้งๆท่ีมีการด าเนินเร่ืองและคาดวา่จะไดรั้บการอนุมติั   
 ดงันั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ทุกฝ่ายควรร่วมมือกนัจดัการกับ
ปัญหา โดยหน่วยงานของภาครัฐตอ้งลงมารับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ของ
ชุมนุมสหกรณ์คืออะไร เพื่อท่ีจะไดช่้วยแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด เพราะในปัจจุบนันโยบายของภาครัฐ
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีได ้ เพราะการตั้งเง่ือนไขต่างๆ ในการขอกูย้ืมเงินจาก
ภาครัฐไม่เป็นไปตามคุณสมบติัของชุมนุมสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่ จึงส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถท าการ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากภาครัฐได้  ท าให้นโยบายการกู้ยืมเงินต่างๆ ท่ีภาครัฐสร้างข้ึนมาไม่
สามารถเขา้ถึงและช่วยเหลือเกษตรกรไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะภาครัฐเกิดความกลวัวา่ถา้ปล่อยเงินกู้
ไปแลว้จะไม่สามารถได้เงินคืน แต่ในทางกลบักนัเกษตรกรมีแนวคิดท่ีว่าสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ี
ราคายางตกต ่าทุกวนัน้ีเพราะภาครัฐไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการในการส่งออกยางพารา 
เพราะถา้เกษตรกรมีเงินทุนในการสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราและเงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือ-
ส่งออก ยางพาราไปสู่ต่างประเทศได ้ยางพาราก็จะมีราคาท่ีสูงข้ึน   
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บทคดัย่อ 
บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปา

ตานี ท่ีขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพ มีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างสันติภาพและมีแนวทางการ
ท างานแตกต่างกนัอย่างไร ของเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในการสร้างสันติภาพ 
และกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน/ท ากิจกรรม ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงเน้นการศึกษา
ภาคสนาม เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยให้
ความส าคญักบักิจกรรมแสดงบทบาทท่ีขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพ  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้/ปาตานี ในขบัเคล่ือนประเด็น
สันติภาพ มีแนวทางการท างานดา้นการจดักิจกรรมในลกัษณะคลา้ยกนั แต่จะมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของขนาดและลกัษณะของกลุ่ม คือ มีทั้งองคก์รหลกัท่ีเช่ือมโยงเป็นลกัษณะองคก์รสมาชิกหรือ
องค์กรเครือข่ายและองค์กรท่ีไม่องค์กรสมาชิกหรือองค์กรเครือข่าย เร่ืองอุดมการณ์ทางการเมือง
แตกต่างกัน และวตัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีลักษณะแตกต่างเน่ืองจากปัจจัยทุนและ
สถานการณ์ทางการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ด้านบทบาทการท างาน(การท ากิจกรรม)ของเยาวชน
จงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในการสร้างสันติภาพ สามารถแบ่งระยะการด าเนินงานในประเด็น
หลกั ดงัน้ี ก่อนปี 2547 ท างานประเด็นอตัลกัษณ์ทางศาสนา งานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ งานดา้น
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แกไ้ขปัญหายาเสพติดและดา้นสุขภาพ ช่วงหลงัปี 2547 ท างานประเด็นการเยียวยา ปี 2551-2554 
ท างานประเด็นกฎหมาย ความยุติธรรม ปี 2555 -2559 ท างานประเด็นสันติภาพ ประเด็นสิทธิ
มนุษยชน และ ปี 2560 - ปัจจุบนั ท างานประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยท่ีมีส่วนในการ
สร้างสันติภาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี องค์กรสมาชิกและองคก์รเครือข่ายมีการท างาน
ตามความถนดัของกลุ่ม มีประเด็นการท างานในดา้นสันติภาพ ดา้นกฎหมาย/สิทธิมนุษยชน ดา้น
การศึกษา ดา้นวฒันธรรมและดา้นส่ือ มีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการปิดกั้นสิทธิ ถูกขดัขวาง ถูก
ติดตามในการท ากิจกรรม/ท างาน จากเจา้หนา้ท่ีรัฐ นกักิจกรรมถูกคุกคามและเร่ืองงบประมาณ  
 
 

ค าส าคญั : สันติภาพ, กลุ่มเยาวชน, สามจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี 
 
 

Abstract  
This research aimed to study The Role of Youth Groups in Southern Border Provinces of 

Thailand/Patani in Advocating Peace Agendas. The researches studies for the role and how it 
activities differently in peacebuilding. This Study  was a qualitative research, collected by Group 
interview and Semi - Structure interview Youth groups, Study only in 3 southern border 
provinces Pattani, Yala and Narathiwat. In this study was analyzed data using Content Analysis 
and Descriptive Analysis 
 The result of research found that The Role of Youth Groups in Southern Border 
Provinces of Thailand/Patani. There are working in similar activities but there will be differences 
in the size and characteristics of the group. political ideologies, objectives of organizing activities 
are different Important contextual factors include : capital and political situation involved  

activities of youth In peacebuilding Can divide the operating distance into the main 
points before 2004 work on religious identity issues, Natural resource, health. After 2004 work on 
remedial issues. 2008-2011 working on legal issues and justice. 2012-2016 work on Peace and 
Human rights issues and 2017 - present work on human rights and democracy issues that 
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contribute to peace in southern border provinces / Patani and member organizations and network 
organizations work according to the group's aptitude. work issues in Peace, Legal / Human 
Rights, Education, Culture and Media. There are problems in blocking the rights being blocked, 
being tracked in the activity(work) from government officials. Activists were threatened and 
budget. 
 

Keywords :  Peace, Youth Groups, Three Southern Border Province of Thailand/Patani 
 

บทน า 
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ก่อตวัมานานหลาย

ทศวรรษ เกิดจากสาเหตุท่ีซบัซ้อนหลากหลายมิติ ทั้งดา้นประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม และ
ศาสนา ประกอบกบัปัจจยัแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น เร่ืองอิทธิพลและผลประโยชน์ การเมืองทอ้งถ่ิน 
ฯลฯ ท าให้ปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้คลุมเครือ ไม่มีความชัดเจน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากเหตุการณ์ปลน้ปืนท่ีค่ายกองพนัพฒันาท่ี 4 
บา้นปิเหล็ง อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2547 เป็นหมุดหมายส าคญั
ของความรุนแรง และมีเหตุการณ์รุนแรงอ่ืนๆเกิดข้ึนรายวนัอย่างต่อเน่ืองในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้/ปาตานี เช่นการวางระเบิด การฆ่ารายวนั การชุมนุมประท้วงท่ีหน้า สภ.อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส จนถึงปัจจุบนั มีเหตุรุนแรงทุกประเภท ทั้งลอบยิง ลอบวางระเบิด วางเพลิง และอ่ืนๆ 
เกิดข้ึนโดยเป็นเหตุท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงและมาจากเหตุปัจจยัอ่ืน เช่น ความขดัแยง้ส่วนตวั, ความ
ขดัแยง้ทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน  

ในระหว่างท่ีเกิดเหตุการณ์ต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่ามีการรวมตวัของประชาชน 
นิสิตนกัศึกษา ข้ึนมาเป็นกลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรอิสระโดยเหตุผลในการรวมกลุ่มเรียกร้อง
หรือปกป้องสิทธิของตวัเองในเร่ืองต่างๆมากข้ึน บทบาทของภาคประชาสังคมในช่วงแรกมี 2 
ลกัษณะ ลกัษณะแรก เป็นการรวมตวักนัเพื่อเคล่ือนไหวในประเด็นท่ีวางอยูบ่นฐานของอตัลกัษณ์
ทางศาสนา และในลกัษณะท่ีสอง ภาคประชาสังคมมีบทบาทประหน่ึงเป็นตวัแทนของประชาชน
ในการเช่ือมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นการเคล่ือนไหวร่วมกันของผูค้นในชุมชน เช่น
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ประเด็นดา้นการจดัการทรัพยากร เป็นตน้ ในอีกดา้นหน่ึง เป็นการรวมกลุ่มอาชีพของชาวบา้นใน
พื้นท่ี ซ่ึงมีบทบาทในการเคล่ือนไหวไม่มากนกั (ชลิต ถาวรนุกิจกุล, 2551: 2-3) 

หลงัเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในปี 2547 หลายกลุ่มหันไป
เนน้หนกัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของความรุนแรง ไดแ้ก่ งานเยียวยา งานช่วยเหลือและป้องกนั
เหตุร้าย บางกลุ่มมีการปรับเปล่ียนบทบาทหลักท่ีเน้นไวก่้อนหน้าน้ีหันมาทางานท่ีเก่ียวข้อง
เหตุการณ์ความไม่สงบมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็พบวา่การจดัการของภาครัฐต่อปัญหาความไม่สงบ
ก็ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐและกลุ่มประชาสังคมและส่งผลอย่างส าคญัต่อ
ปัญหาความไม่ไวว้างใจต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ อยา่งไรก็ตาม ความรุนแรงในพื้นท่ียงัเป็นตวัเร่งเร้าให้มีการ
รวมตวักนัจดัตั้งองคก์รภาคประชาสังคมเพิ่มมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นการจดัตั้งข้ึนจากแกนน าประชาชนใน
พื้นท่ีและการสนบัสนุนหรือเขา้มามีบทบาทจากองคก์รต่างพื้นท่ี กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนมาหลายกลุ่มท่ีเห็น
ไดช้ดัคือกลุ่มเยาวชน ท่ีแบ่งการท างานออกไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม การรวมกลุ่มท ากิจกรรม
หรือเคล่ือนไหวของกลุ่มองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐนั้นไม่ใช่เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีจะสามารถช้ีบ่งระดับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปได ้พวกเขายงัคงเดินหนา้ท างานตามวาระและเป้าหมายของแต่ละกลุ่มอยา่ง
ต่อเน่ืองและหลากหลาย ภาคประชาสังคมตามความเขา้ใจของคนในพื้นท่ี หมายถึง กลุ่ม องค์กร 
สมาคม ชมรม ชุมนุม เครือข่าย คณะท างาน หรือคณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีการรวมตวัของสมาชิกโดยความสมคัรใจเพื่อท ากิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
บรรลุร่วมกัน โดยมุ่งประเด็นการขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพเป็นเป้าหมายหลัก ท่ีส าคญัการ
รวมกลุ่มและการท างานของพวกเขาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการบงัคบัขู่เข็น การรวมกลุ่มและ
ปฏิบติัการขององคก์รประชาสังคมในท่ีน้ีอาจวางอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมของกลุ่มนั้นๆ ตวัอยา่ง
ของกลุ่มท่ีมีอยู่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มสิทธิมนุษยชน กลุ่มเยียวยา กลุ่มส่ือสาร
สาธารณะ กลุ่มการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มวิชาการ กลุ่ม
เศรษฐกิจ กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มพฒันาชุมชน กลุ่มผูห้ญิง กลุ่มเครือข่าย และกลุ่มเยาวชนท่ีมี
บทบาทในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือและขบัเคล่ือนรณรงคใ์นประเด็นต่างๆ (มูฮ  ามดัอายุบ 
ปาทาน และคณะ, 2555: 23-24)  เน่ืองจากกลุ่มเยาวชนมีความส าคญัและมีบทบาทของสังคมในการ
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ท าหน้าท่ีต่างๆต่อไปในอนาคต และการเลือกเยาวชนท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มี
ความขดัแยง้ในการศึกษาน้ีจะสามารถท าความเขา้ใจบริบทสังคมของตวัเองไดง่้าย 

ส าหรับกลุ่มเยาวชนในช่วงปี 2547-2549 ยงัไม่มีการเคล่ือนไหวมากเท่าไหร่ เน่ืองจากเป็น
ช่วงท่ีเร่ิมมีเหตุการณ์เกิดข้ึน มีความกลวัและไม่มีอิสระในการแสดงออกทางความเห็น ตั้งแต่ปี 
2550 มีกิจกรรมท่ีรวมกลุ่มจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการต่อสู้กบัความ อยุติธรรมดว้ยสันติวิธี แต่การเคล่ือนไหวของนกัศึกษาก็ตอ้งเป็นท่ี
สงสัย และหวาดระแวงของเจา้หนา้ท่ีรัฐอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้มีนกัศึกษาจากส่วนกลางและในพื้นท่ี
ออกมาเคล่ือนไหวทางการเมือง แต่ก็ตอ้งถูกจบัตามองจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ และนกัศึกษาท่ีท างานดา้น
สิทธิมนุษยชนตอ้งถูกเชิญตวัไปสอบสวน จุดเร่ิมตน้ของการเคล่ือนไหวซ่ึงเร่ิมมาจากกลุ่มเยาวชนท่ี
เรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ชุมนุมท่ีมสัยิดกลางอย่าง
สันติของนกัศึกษาและประชาชน ระหว่างวนัท่ี 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2550 นกัศึกษาจาก
ส่วนกลางมีนายตูแวดานียา ตูแวแมแง เป็นแกนน า กล่าวว่า ...“เหตุท่ีพวกเขาต้องเคล่ือนไหว 
เน่ืองจากมีเพื่อนจากกรุงเทพฯ บอกวา่ ท าไมนกัศึกษาจากภาคใต ้ไม่มีการเคล่ือนไหวเพื่อแกปั้ญหา
ภาคใตเ้ลย ทั้งท่ีมีการยิงทุกวนั ในขณะนั้นไดล้งพื้นท่ีและเห็นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกบัชาวบา้นมาก
ข้ึน จึงตอ้งการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนท่ีน่ี”... (ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธี , 
มหาวทิยาลยัมหิดล, ออนไลน์)   

หลงัจากมีการเคล่ือนไหวของกลุ่มเยาวชนคร้ังน้ี กลุ่มเยาวชนเร่ิมมีอิสระในการแสดงออก
ทางความเห็นมากข้ึน และเกิดเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มดงัเช่นปัจจุบนั ซ่ึงผูว้จิยัสนใจศึกษาประเด็นกลุ่ม
ท่ีเป็นเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในการขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพ เน่ืองจากเป็น
เยาวชนในพื้นท่ีท่ีมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพื่อรวบรวมขอ้มูลกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ท่ีขบัเคล่ือนประเด็น

สันติภาพ 
2. เพื่อประเมินบทบาทการท างานของเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในการ

สร้างสันติภาพ 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน/ท ากิจกรรมของเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปา
ตานี ท่ีขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพ 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
เยาวชน ค าว่า “เยาวชน” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2555 ไดใ้หค้วามหมายไว ้คือ บุคคลอายเุกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่เป็นผู ้
บรรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส องคก์ารสหประชาชาติไดใ้ห้ความหมายไวคื้อ คนในวยัหนุ่มสาว 
คือ ผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 15-25 ปี อาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ได้
ระบุอายขุองเยาวชน คือ อายรุะหวา่ง 15-34 ปี  
การเสริมสร้างสันติภาพและกระบวนการสร้างสันติภาพ 

ในปี ค.ศ. 1992 การเสริมสร้างสันติภาพไดรั้บการยอมรับกวา้งขวา้งมากข้ึน เม่ือเลขาธิการ
สหประชาชาติไดมี้ขอ้เรียกร้อง “วาระสันติภาพ” (An Agenda for Peace) ท่ีระบุวา่สหประชาชาติ
และประชาคมนานาชาติมีความรับผิดชอบต่อการจดัการความขดัแยง้ร่วมสมยัในรูปแบบของ
มาตรการทางการทูตในเชิงป้องกนั (preventive diplomacy) การท าให้เกิดสันติภาพ (Peacemaking) 
และการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping) ส่งผลให้แนวคิดการเสริมสร้างสันติภาพเป็นท่ีรู้จกัและ
น ามาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวยและคณะ, 2555 
: 20) 

ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์กล่าววา่ การศึกษา “สันติภาพ” จะตอ้งไม่ค  านึงถึงเร่ืองการยุติสงคราม 
และการลดความรุนแรง เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องค านึงถึงความเป็นสหวิทยาการของทฤษฎี
สันติภาพ ตอ้งมีทศันคติท่ีเปิดกวา้งและไม่ยดึติดอยูก่บัศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงเป็นการเฉพาะ ท่ีส าคญั
จะตอ้งเปล่ียนแปลงความคิด เร่ืองความขดัแยง้ใหม่ คือ ตอ้งเขา้วา่ความขดัแยง้ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีควร
หลีกเล่ียง แต่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของทุกสังคม ดงันั้นเม่ือทุกสังคมตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้ 
จึงไม่สามารถขจดัให้หมดส้ินไปได้ และทฤษฎีสันติภาพ ก็ไม่ได้เป็นทฤษฎีท่ีก าเนิดข้ึนเพื่อขจดั
ความขดัแยง้ให้หมด แต่เป็นทฤษฎีท่ีพยายามคิดคน้ข้ึนเพื่อจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติ
วธีิ หรือจดัการโดยไม่ใชค้วามรุนแรง (ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ 2539) 
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จุฑารัตน์ ศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพ โดยอ้างถึง Schirch ให้นิยามไวว้่า การ
เสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) เป็นแนวทางการในป้องกนั ลด เปล่ียนแปลงขบัเคล่ือน และ
เยียวยาบุคคล ชุมชน และสังคม จากความขัดแย้งในทุกรูปแบบ โดยการสร้างและพัฒนา
ความสัมพนัธ์ในสังคมทุกระดบั สรุปไดว้่า การเสริมสร้างสันติภาพ เป็นกระบวนการจดัการกบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมทุกระดบั โดยผา่น
กิจกรรมท่ีมีบทบาทในการป้องกนั ส่งเสริม และสนบัสนุน มิให้เกิดความรุนแรง เพื่อผสานความ
แตกร้าว เปล่ียนแปลงความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิเพื่อน าไปสู่สันติภาพคร้ังใหม่ท่ีย ัง่ยนื 
และ Schirch ไดท้  าการศึกษากระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ โดยกล่าววา่วิถีทางในการเสริมสร้าง
สันติภาพสามารถแบ่งได ้4 ประเภท หน่ึง การต่อสู้ความขัดแย้งโดยปราศจากความรุนแรง(waging 
conflict nonviolently) ผูด้  าเนินการด้านสันติภาพแสวงหาแนวทางในการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ใชค้วามรุนแรง ดว้ยการคน้หากลุ่มอ านาจท่ีสามารถเขา้ถึงสถานการณ์
ความขดัแยง้เพื่อเปล่ียนแปลงระบบความสัมพนัธ์ สอง การลดความรุนแรงทางตรง (reducing direct 
violence) พยายามลดความรุนแรงทางตนรงโดยมีเป้าหมายเพื่อยบัย ั้งตวัผูก้ระท าความรุนแรง 
ป้องกนัและเยียวยาเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรง จดัหาสถานท่ีปลอดภยัเพื่อด าเนินกิจกรรมการ
สร้างสันติภาพ ซ่ึงกระท าต่างๆ เหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการคน้หารากเหงา้ของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
สาม การเปล่ียนความสัมพนัธ์ (transforming relationship) แทนท่ีความรุนแรงดว้ยสันติภาพตอ้ง
เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการในการเข้าถึงความเจ็บปวด 
เปล่ียนแปลงความขดัแยง้ให้ความยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สร้างแนวทางแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 
ส่ี การสร้างศักยภาพ (building capacity) เสริมสร้างสันติภาพในระยะยาวให้ความส าคญัในเร่ือง
ของความต้องการและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน สร้างวิธีการป้องกันความรุนแรงผ่าน
การศึกษาและอบรม การเจรจาทางทหาร การวิจยัและประเมินผล เพื่อก่อรูปโครงสร้างท่ีสามารถ
ส่งเสริมใหเ้กิดสันติภาพท่ีย ัง่ยนื (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวยและคณะ 2555: 21-23) 

โยฮนั กลัตุง ไดเ้สนอแนวคิดการสร้างสันติภาพ (Peace building) เป็นกระบวนการเพื่อ 
เป็นหนทางในการป้องกนัความขดัแยง้ และสร้างสันติ โดยประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่  
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หน่ีง การรักษาสันติภาพ (Peace keeping) คือ การควบคุมผูก้ระท าการ ไม่ให้ท าลายส่ิงตามๆหรือ
ชีวติผูอ่ื้นๆ การรักษาสันติภาพเนน้การป้องกนั เช่น การมีขอ้ตกหยุดยิงทัง่สองฝ่าย การตั้งทีมในการ
ติดตามการการปฏิบติัทางการทหาร เป็นตน้ สอง การก่อร่างสันติภาพ (Peace making) คือ รูปแบบ
ของการแกไ้ขปัญหาในแบบของขอ้ตกลง สัญญาหรือขอ้หยุดยิงในระหวา่งความขดัแยง้แต่เพื่อท่ีจะ
บรรลุไดก้ารก่อร่างสันติภาพอาจตอ้งการด าเนินการต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของคู่ขดัแยง้ใน
การบรรลุขอ้ตกลงขอ้ตกลงเพื่อสันติภาพ และสาม การสร้างสันติภาพ (Peace building) คือ 
ยทุธศาสตร์หน่ึงท่ีเนน้การท าให้สังคม เศรษฐกิจและการพฒันาในดา้นต่างๆเป็นไปอยา่งเหมาะสม
ในการปฏิรูปเพื่อก่อใหเ้กิดวฒันธรรมสร้างลงสันติภาพท่ีย ัง่ยนื (ภคัวดี วรีะภาสพงษ,์ 2559 : 80-86) 
บทความและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ในบทความ “บทบาทประชาสังคมและอนาคต
ประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้”  Role of Civil Society and the Future of 
Islamic Civil Society in Solving the Southern Border Provinces) เขียนโดย อบัดุลรอนิง สือแต 
สามารถสรุปได้ว่า มีบทบาทในการจัดการองค์ความรู้ เช่น องค์ความรู้ในเร่ืองกระบวนการ
สันติภาพ องคค์วามรู้ในการจดัการความขดัแยง้ท่ีน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงและน าสันติวิธีเขา้มา
เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อสันติภาพท่ีถาวร องค์ความรู้ในเร่ืองของ
การด าเนินชีวติในวถีิของศาสนา อบรมจริยธรรม เช่น ค่ายอบรมเยาวชน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ี
ดีในทางสังคม บทบาทในการสร้างพื้นท่ีกลาง เช่น สร้างพื้นท่ีกลางในการพูดคุยเก่ียวกบัสันติภาพ 
เป็นเวทีในการแบ่งปันขอ้มูลของคนทุกกลุ่ม ท างานอย่างหลวมๆ โดยมีทิศทางร่วมกนั ในขณะท่ี
ภารกิจประจ าของกลุ่มก็สามารถด าเนินไปตามวตัถุประสงคเ์ดิมโดยอิสระ บทบาทในการผลกัดนั
ในระดบันโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี เช่น ก าหนดประเด็นร่วมและขบัเคล่ือนร่วมกนัให้เกิด
การขยายผลออกไปในวงกวา้งต่อไป เช่น เร่ืองยาเสพติด บทบาทท างานอาสาช่วยเหลือผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ เช่น การช่วยเหลือในการต่อสู้ในทางกฎหมาย ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุความรุนแรง  (อบัดุลรอนิง สือแต, 2557 : ออนไลน์) 

การศึกษาบทบาทประชาสังคมในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน พบในงาน
ดา้นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยติุธรรม หลงัจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีท่ีด าเนินมา
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อย่างต่อเน่ือง ปัญหาท่ีตามมาซ่ึงนอกจากจะเป็นความรุนแรงและความสูญเสียจากการท าร้าย
เจา้หน้าท่ีรัฐแลว้ การท าร้ายและซ้อมทรมานประชาชนท่ีถูกเจา้หนา้ท่ีรัฐจดัอยูใ่นข่ายตอ้งสงสัยว่า
เป็นแนวร่วมของฝ่ายก่อความไม่สงบก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีท าให้เกิดองคก์รท่ีเขา้ไปท างานดา้นการ
พิทกัษสิ์ทธิและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะ โดยองคก์รท่ีท างานดา้นน้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ี 
เช่น องค์กรยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยซ่ึงท างานควบคู่กับองค์กรนอกพื้นท่ีอย่างคณะท างาน
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ นอกจากกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้ว ยงัมีกลุ่มเคล่ือนไหวท่ี
จดัตั้งจากนักศึกษาซ่ึงเป็นการรวมตวักนัในลกัษณะของเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งจากนกัศึกษา
ส่วนกลางและในพื้นท่ีเอง เห็นไดจ้ากการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องและรณรงคก์ารละเมิดสิทธิจาก
เจา้หน้าท่ีของรัฐในหลายกรณี เช่น การชุมนุมหนา้มสัยิดกลางปัตตานีเม่ือปีพ.ศ.2550 องสหพนัธ์
นิสิตนกัศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้สมทบร่วมโดยเครือข่ายนกัศึกษาจากส่วนกลาง หรือการ
รวมตวัเพื่อชุมนุมของสหพนัธ์นิสิตนักศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้หน้าค่ายอิงคยุทธบริหาร 
จงัหวดัปัตตานีเม่ือตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2551 (ชลิต ถาวรนุกิจกุล, 2551: 8-9) 

ในงานวิจยัของธาเนีย พฟัเฟนฮอฟ (Thania Paffenholz,2009) ท าการศึกษาวิจัยบทบาท
ของภาคประชาสังคมกับกระบวนการสร้างสันติภาพใน 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกวัเตมาลา 
ไอร์แลนด์เหนือ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตุรกี ไซปรัส อิสราเอล ปาเลสไตน์ อฟักานิสถาน 
เนปาล ศรีลงักา โซมาเลีย ไนจีเรีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยเล็งเห็นบทบาทของ
ประชาสังคมถึงการมีส่วนร่วมลดความขดัแยง้และสร้างสันติภาพท่ีย ัง่ยืน ท าการศึกษาเร่ือง Civil 
Society and Peacebuilding : A Critical Assessment พบวา่ประชาสังคมมีบทบาทส าคญัในการสร้าง
สันติภาพ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพทุกขั้นตอนและสนับสนุนได้หลายกรณี 
สร้างความแตกต่างเม่ือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาท่ีเหมาะสม กลุ่มประชาสังคมให้
ความส าคัญกับการลดความรุนแรง การเจรจาการตั้ ง ถ่ินฐานและการสร้างสันติภาพใน
สภาพแวดลอ้มหลงัเกิดคามขดัแยง้ บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้
และการสร้างสันติภาพ ประกอบดว้ย 7 บทบาท ดงัน้ี หน่ึง บทบาทการป้องกนัประชาชนจากการใช้
ความรุนแรงจากทุกฝ่าย (Protection) มีความส าคญัในช่วงท่ีมีความขดัแยง้และช่วงท่ีมีการใชค้วาม
รุนแรง หลงัจากความรุนแรงลดลงความก็จะลดลงดว้ย ระดบัความรุนแรงจะเป็นตวัก าหนดการ
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ป้องกนัมากวา่การมีขอ้ตกลงสันติภาพ สอง บทบาทการติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงสันติภาพ (Monitoring) เป็นการเฝ้าติดตามความขดัแยง้และความรุนแรง 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน เม่ือเกิดการตรวจสอบท าให้เกิดบทบาทการป้องกนัและบทบาทการ
สนบัสนุน การตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนยิ่งเม่ือส่ือมีการน าเสนอข่าว สาม บทบาทการ
สนบัสนุนสันติภาพและสิทธิมนุษยชน (Advocacy) การสนบัสนุนมีความส าคญัในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการสร้างสันติภาพ การสนบัสนุนจะมีประสิทธิภาพเม่ือการระดมมวลชนเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในสังคม ส่ี บทบาทการสร้างคุณค่าแห่งสันติภาพและประชาธิปไตยรวมทั้งการ
พฒันาอตัลกัษณ์ในกลุ่มของกลุ่มคนชายขอบ (Socialization) บทบาทน้ีจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีไม่มีการ
ใช้ความรุนแรง หากเกิดในช่วงท่ีมีความรุนแรงจะเกิดการต่อตา้น รูปแบบกิจกรรมมีลกัษณะเป็น
การฝึกอบรม สัมมนาในรูปแบบสาธารณะ หรือการผลิตส่ือสันติภาพห้า บทบาทการร่วมมือกนัทาง
สังคมระหวา่งกลุ่มโดยการน าคนท่ีมีความเห็นคิดต่างกนัหรือคู่ขดัแยง้แยกออกจากประเด็นปัญหา
หลกั (Social Cohesion) การแสดงบทบาทน้ีในการท างานเชิงบวก จะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็น
รูปธรรม และเป็นการริเร่ิมท างานร่วมกนั หก บทบาทการอ านวยความสะดวกในการเจรจาในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติระหวา่งคู่ขดัแยง้ (Facilitation) การอ านวยความสะดวกมกัจะเกิดข้ึนในระดบั
ทอ้งถ่ิน โดยผูน้ าทอ้งถ่ินหรือภาคประชาสังคม โดยท่ีจะมีการอ านวยความสะดวกในการเจรจา
ระหวา่งคู่ขดัแยง้ การอ านวยความสะดวกในระดบัชาตินั้นจะท าให้บทบาทของภาคประชาสังคมลด
น้อยลง จะแทนท่ีด้วยบทบาทของนักการเมือง นกัธุรกิจ และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เจ็ด บทบาทการ
ให้บริการ (Service Delivery) เพื่อสร้างจุดเร่ิมตน้ส าหรับการสร้างสันติภาพ ใน 6 บทบาทขา้งตน้ 
ในระยะสงครามและความขัดแยง้ทางอาวุธ จะมีโครงการช่วยเหลือเกิดข้ึนในพื้นท่ี กล่าวคือ
ช่วยเหลือเยียวยาผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากรุนแรง โครงการดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มการ
ป้องกัน บทบาทการให้บริการ มีประสิทธิภาพมากในการสร้างสันติภาพหลังจากความรุนแรง
ส้ินสุดลงหรือมีความรุนแรงในระดบัต ่า น ามาวิเคราะห์ใน 4 ระยะของความขดัแยง้ คือ ระยะของ
ความขดัแยง้ออกเป็น 4 ช่วง คือ ระยะสงคราม ระยะความขดัแยง้ท่ีใช้อาวุธ ระยะโอกาสในการ
พูดคุยสันติภาพ และระยะความรุนแรงในวงกวา้งจบลงโดยประชาสังคมในแต่ละบริบทนั้นท า
หนา้ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส าคญัท่ีอาจจ ากดัความสามารถของภาคประชาสังคมในการตอบสนองต่อ
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บทบาทของการสันติภาคตามบริบท ไดแ้ก่ พฤติกรรมของรัฐ ระดบัความรุนแรง ส่ือ องคป์ระกอบ
ของภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของนกัการเมือง และการใหทุ้น 

จากงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อเป็นกรอบในการวิจยั 
โดยท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกบทบาททั้ง 7 ประการ มาวิเคราะห์ และเลือกระยะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี คือสองระยะ ไดแ้ก่ ระยะความขดัแยง้ท่ีใชอ้าวุธ ระยะโอกาสในการ
พดูคุยสันติภาพ 

 
 

วธิีการวจิัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาบทบาทของกลุ่มเยาวชนจังหวดัชายแดนภาคใต้/ปาตานี  ในการขบัเคล่ือน
ประเด็นสันติภาพ ศึกษาดว้ยระเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงเนน้การศึกษาภาคสนาม (field 
research) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) และการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi - Structure interview) โดยให้ความส าคญักบักิจกรรมแสดงบทบาทท่ีขบัเคล่ือน
ประเด็นสันติภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล : คน้ควา้จากเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม : ใชแ้นวค าถามซ่ึงมีความครอบคลุมตามขอบเขตของ

การศึกษาและวตัถุประสงค ์โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure interview) เก็บ
ขอ้มูลในลกัษณะของการสนทนาพูดคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลและการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวัโดยเป็นการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยการก าหนดประเด็นลกัษณะปลายเปิดท่ีเอ้ือให้ผูว้ิจยัสามารถ
ยืดหยุน่การถามไดอ้ยา่ง เหมาะสม สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนผูท่ี้เคยร่วมงานหรือให้ทุนในการท างาน 
การสนทนากลุ่ม(Group-interview) ค  าถามเป็นแบบปลายเปิด การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non participatory observation) จากการท ากิจกรรม การท างาน การเขา้ร่วม เช่น งานสัมมนาต่างๆ 
เหตุการณ์ทางสังคม เช่น การประทว้ง และการเขา้ร่วม กิจกรรมของเครือข่ายอ่ืนๆ 

4) บนัทึกภาคสนาม (Field notes) ถอดเทปสัมภาษณ์ 
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ผลการวจิัย 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในขบัเคล่ือนประเด็น
สันติภาพ มีแนวทางการท างานดา้นการจดักิจกรรมในลกัษณะคลา้ยกนั แต่จะมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของขนาดกลุ่มและลกัษณะของกลุ่ม คือ มีทั้งองคก์รหลกัท่ีเช่ือมโยงเป็นลกัษณะองคก์รสมาชิก
หรือองค์กรเครือข่ายและองค์กรท่ีไม่องค์กรสมาชิกหรือองค์กรเครือข่าย เร่ืองอุดมการณ์ทาง
การเมืองแตกต่างกนั และวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมมีลกัษณะแตกต่างเน่ืองจากปัจจยัทุนและ
สถานการณ์ทางการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

บทบาทการท างาน(การท ากิจกรรม)ของเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในการ
สร้างสันติภาพ สามารถแบ่งระยะการด าเนินงานในประเด็นหลัก ดังน้ี ก่อนปี 2547 ท างาน
ประเด็นอตัลกัษณ์ทางศาสนา งานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ งานดา้นแกไ้ขปัญหายาเสพติดและดา้น
สุขภาพ ช่วงหลงัปี 2547 ท างานประเด็นการเยียวยา ปี 2551-2554 ท างานประเด็นกฎหมาย ความ
ยุติธรรม ปี 2555-2559 ท างานประเด็นสันติภาพ ประเด็นสิทธิมนุษยชน และ ปี 2560 - ปัจจุบนั 
ท างานประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยท่ีมีส่วนในการสร้างสันติภาพในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต/้ปาตานี องคก์รสมาชิกและองคก์รเครือข่ายมีการท างานตามความถนดัของกลุ่ม มีประเด็น
การท างานในดา้นสันติภาพ ดา้นกฎหมาย/สิทธิมนุษยชน ดา้นการศึกษา ดา้นวฒันธรรมและดา้นส่ือ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน พบว่า หน่ึง การท ากิจกรรม ถูกขดัขวางและถูกติดตาม
จากเจา้หน้าท่ีรัฐ ซ่ึงเป็นการปิดกั้นสิทธิ ท าให้เกิดความไม่เขา้ใจกนัระหว่ารัฐและนกัท ากิจกรรม 
ส่งผลให้เกิดคดีความมัน่คง และเกิดปัญหานกักิจกรรมของกลุ่มเยาวชนหลายกลุ่มถูกคุกคาม สอง 
ส่ือไดนิ้ยาม กลุ่มเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ท่ีท างาน/ท ากิจกรรม ในดา้นสันติภาพ 
ว่า “โจรใต้” ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ซ่ึงส่วนน้อยท่ีจะรับรู้และเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง สาม งบประมาณไม่
เพียงพอและไม่แน่นอน ในการท ากิจกรรมนั้นแน่นอนวา่มีประโยชน์เก่ียวกบัเยาวชนและประชาชน 
ส่งผลใหพ้ลาดโอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีกลุ่มเยาวชนตอ้งการน าเสนอ ส่ี มีปัญหากบัมหาวิทยาลยั
ตน้สังกดั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่สนบัสนุนให้เก่ียวขอ้งกบัการท างาน/ท ากิจกรรมดา้นสันติภาพ
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และความรุนแรง ปัญหาหลกัของมหาวิทยาลัยคือการโดนรัฐควบคุมในการเปิดกวา้งในการ
แสดงออกทางความคิดของนกัศึกษา 
 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

จากการวจิยัเร่ืองบทบาทของกลุ่มเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ในการขบัเคล่ือน
ประเด็นสันติภาพ มีขอ้คน้พบท่ีน าเสนอการอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี  

1.กลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้/ปาตานี ในการขบัเคล่ือนประเด็น
สันติภาพ มีขอ้คน้พบดงัน้ี หน่ึง การรวมตวัข้ึนมาเป็นกลุ่มส่วนใหญ่เกิดข้ึนหลงัปี พ.ศ.2547 เป็น
กลุ่มภาคประชาสังคม ซ่ึงท างานประเด็นเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี สอดคล้องกบับทความประชาสังคมกบักระบวนการ
สันติภาพ ของมูฮ ามดัอายุบ ปาทาน และคณะ (2555) ท่ีกล่าววา่ ในปี 2547 หลายกลุ่มของประชา
สังคมหนัไปเนน้หนกัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของความรุนแรง ไดแ้ก่ งานเยียวยา งานช่วยเหลือ
และป้องกนัเหตุร้าย บางกลุ่มมีการปรับเปล่ียนบทบาทหลกัท่ีเน้นไวก่้อนหน้าน้ีหันมาทางานท่ี
เก่ียวขอ้งเหตุการณ์ความไม่สงบมากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี นั้น
รวมตวัข้ึนมาปี 2550 หลงัจากการชุมนุมใหญ่ท่ีมสัยิดจุดเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่มเยาวชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือการชุมนุมของนกัศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ณ 
มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2550 สอง  มีกิจกรรมท่ีขบัเคล่ือน
ประเด็นสันติภาพ ในลกัษณะคลา้ยๆกนัทุกกลุ่ม แต่มีความแตกต่างกนัในขนาด,ลกัษณะของกลุ่ม,
วตัถุประสงคข์องการจดักิจจกรม, อุดมการณ์ทางการเมืองและการไดรั้บทุน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผล
ต่อบทบาทการสร้างสันติภาพของกลุ่ม สอดคล้องกบัผลการศึกษาของของธาเนีย พฟัเฟนฮอฟ 
(2009) ท่ีกล่าวว่าความสามารถของภาคประชาสังคมในการตอบสนองต่อบทบาทของการสร้าง
สันติภาพตามบริบท ไดแ้ก่พฤติกรรมติของรัฐ ระดบัความรุนแรง ส่ือ องคป์ระกอบของภาคประชา
สังคม การมีส่วนร่วมของนกัการเมืองและการใหทุ้น  
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2.การท ากิจกรรมประเด็นต่างท่ีขบัเคล่ือนประเด็นสันติภาพ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปา
ตานี ในระยะความขดัแยง้ท่ีมีการพูดคุยสันติภาพ สามารถสรุปออกเป็น  4 บทบาทส าคญั คือ การ
ขดัเกลาทางสังคม การสนับสนุน การติดตามและการให้บริการ โดยการขดัเกลาทางสังคมมี
กิจกรรมในระดบัท่ีสูง ซ่ึงตรงกบับทบาทผลการศึกษาของของธาเนีย พฟัเฟนฮอฟอยู ่สองบทบาท 
คือ บทบาทการสนบัสนุนและบทบาทการติดตาม และต่างกนัสองบทบาท คือ บทบาทการขดัเกลา
ทางสังคมและบทบาทการใหบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรสร้างความเขา้ใจระหวา่งรัฐและประชาชน ในพื้นท่ีรวมถึงประชาชนทัว่ประเทศ 
2.ควรเปิดโอกาสและรับฟังประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหรือความตอ้งการของ

ประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี 
3.ควรจดัใหมี้แบบเรียนประวติัศาสตร์อธิบายอตัลกัษณ์และชาติพนัธ์ุท่ีมีอยูทุ่กภูมิภาคใน

ประเทศไทย  
4.สนบัสนุน ส่งเสริม วฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต/้ปาตานี ใหมี้เสรีภาพอยา่ง

แทจ้ริง 
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บทคดัย่อ  
ประเด็นนโยบายค่าจา้งขั้นต ่านั้นจึงเป็นขอ้ขดัแยง้ท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยประเด็นน้ีนั้นจึงเป็นประเด็นท่ีมีมิติทางการเมืองอย่างชดัเจนผ่านการกดดนัจากกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะไดใ้นส่ิงท่ีตนตอ้งการผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางพรรคการเมืองหรือกลุ่ม
คณะต่าง ๆ ท่ีมีผลได้ผลเสียกับนโยบายท่ีจะก าหนดลงไป ซ่ึงหลาย ๆ คร้ังนั้นผลท่ีออกมานั้น            
ก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตอ้งการทุกอยา่งแต่ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มนั้นผา่นการ
น ามาโต้เถียงและผลักดันกันไปมาท าให้ส่ิงท่ีออกมานั้ นเป็นในรูปแบบท่ีแสดงถึงภาพของ
ผลประโยชน์ท่ีทั้งสองฝ่ายนั้นพอท่ีจะยอมรับได ้ถึงอยา่งไรก็ตามก็ไม่เสมอไปท่ีกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
จะสามารถผลกัดนัความตอ้งการของตนไดอ้ย่างเท่าเทียมและเต็มท่ีเพราะอ านาจทางการเมืองนั้น
เป็นปัจจยัส าคญัของอ านาจในการตดัสินใจ แต่ถึงอย่างนั้นผูท่ี้มีอ านาจทางการเมืองก็ยงัถูกจ ากดั
ภายใตก้รอบของบริบททางการเมืองท่ีบีบให้ไม่สามารถท าตามนโยบายท่ีฝ่ายตนตอ้งการไดอ้ย่าง
เตม็ท่ีเพราะอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของตนในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

โดยในกรณีท่ีศึกษาของนโยบายค่าจ้างขั้นต ่า300บาทนั้นจะแสดงภาพพลวตัรของการ
ก าหนดนโยบายภายใตข้อ้แมท้างการเมืองท่ีต่างออกไปให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน โดยจะท าการ
วิเคราะห์นโยบายกระบวนการการก าหนดนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ตั้งแต่การเร่ิมหาเสียงไป
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จนถึงการส้ินสุดกระบวนการของนโยบายเพื่อแสดงให้เห็นพลวตัรของการออกนโยบายค่าจา้งขั้น
ต ่าคร้ังน้ีว่าแต่ละช่วงนั้นมีข้อแม้ท่ีส่งผลกับการตัดสินใจของตัวแสดงต่างๆอย่างไรเพื่อแสวง
ประโยชน์สูงสุดใหก้บัตนเองไม่วา่จะเป็นประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ 

 

ค าส าคญั:  ค่าแรงขั้นต ่า, แรงงาน, ผูป้ระกอบการ, รัฐบาล, การเลือกตั้ง, นโยบาย, เศรษฐกิจ, 
การเมือง 
 

Abstract  
 The issue of the minimum wage policy is a conflict that has a huge impact on the economy 

of the country. Therefore, this issue poses clear political issue through pressure from various 
groups in order to get what they want through many ways, whether it is a political party or 
various groups that have a stake in the policy. Most times the result is not according to what one 
group wanted in every way, but the needs of each group were brought up to argue and push each 
other to make things out in the form that benefits and is acceptable to all parties involved. 
However, it is not always the case that the relevant groups will be able to push their needs equally 
and fully because the political power is an important factor in the power of decision making but 
even those who have political power are still restricted under the conditions of a political context 
that allows them to not be able to fully realize with their own needs because it may affect their 
stability in political positions. In the case of 300 bath policy, it will show the dynamic of policy 
formulation under different political conditions. 

In the case of the study of the minimum wage policy of 300 baht, it will show the dynamics 
of the policy formulation under different political conditions. By analyzing the process of policy 
formulation of minimum wage of 300 baht from the start of the campaign until the end of the 
policy process to show the dynamics of this minimum wage policy that each period had 
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conditions that affect how the decisions of various actors were made in order to maximize the 
benefits for themselves, whether they are political or economic benefits.  

 

Keywords: Minimum Wage, Labor, Entrepreneur, Government, Election, Policy, Economy, 
Politics 

 
บทน า 
           แรงงานในรูปแบบของลูกจา้งนั้นเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ
เพราะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิต ซ่ึงท าให้ส่ิงท่ีเป็นค่าตอบแทนของกลุ่มคนเหล่าน้ีท่ี
เรียกวา่เป็น “ค่าจา้ง” นั้นถือเป็นเร่ืองส าคญัในเศรษฐกิจ ค่าจา้งท่ีแรงงานนั้นไดรั้บนั้นส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อทั้งแรงงานและผูป้ระกอบการท าใหก้ารก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่านั้นกลายเป็นจุดขดัแยง้
อยู่เสมอมาระหว่างกลุ่มผูท่ี้จะต้องจ่ายค่าจ้างท่ีจะไปเพิ่มต้นทุนส่งผลให้เสียก าไรกับกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานผูซ่ึ้งตอ้งการค่าจา้งท่ีมากข้ึนเพื่อไปพฒันาคุณภาพชีวิตของตน ประเทศต่างๆทัว่โลกนั้น
ประสบปัญหากบัการท่ีค่าจา้งขั้นต ่านั้นไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนก่อให้เกิดปัญหาความ
เหล่ือมล ้าในสังคม แรงงานนั้นมีคุณภาพชีวติท่ีย  ่าแยล่งก่อใหเ้กิดปัญหาความยากจนตามมา 
          นโยบายค่างจา้งข้ึนต ่า300บาทนั้นเป็นนโยบายท่ีเกิดข้ึนในสมยัของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีน า
โดย ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในตอนนั้น โดยนโยบายน้ี
นั้นมีเน้ือหาเก่ียวกบัการข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าทัว่ประเทศไทยใหเ้ป็น300บาทซ่ึงนบัเป็นการข้ึนท่ีมีจ านวน
ค่อนขา้งสูงและกลายเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกนัอยา่งมากถึงผลดีและผลเสียท่ีนโยบายน้ีนั้นจะน ามา
สู่ประเทศโดยรวม กระบวนการการออกนโยบายน่ีนั้ นเป็นไปด้วยความขัดแย้งจากกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่มการเมืองต่างๆท่ีมีแนวคิดและผลประโยชน์ท่ีไม่รงรอยกนัท าให้นโยบายน้ี
นั้นมีกระบวนการออกนโยบายท่ีไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีพรรคเพื่อไทยนั้นได้หาเสียงไวใ้น
ตอนแรก โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็คือนโยบายน้ีนั้นไดถู้กแบ่งออกเป็นสองช่วงในการจดัให้บงัคบัใชคื้อ
ช่วงแรกนั้นคือใหใ้ชใ้น 7 จงัหวดัก่อน หลงัจากนั้นช่วงท่ีสองนั้นจึงมีการใหใ้ชท้ั้งประเทศ 
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              งานช้ินน้ีนั้นมุ่งท่ีจะอธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการจดัท านโยบายน้ีข้ึนโดยเร่ิมตั้งแต่
การหาเสียงของพรรคเพื่อไทย การไดรั้บการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย จนไปถึงการตดัสินใจแบ่ง
นโยบายเป็นสองช่วงว่ามีการด าเนินไปอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของตัวแสดงต่าง ๆ ในแต่ละช่วง โดยงานน้ีนั้ นมีข้อโต้แย ้งหลักว่า รูปแบบของ
กระบวนการการออกนโยบายค่าแรง300บาทท่ีออกมาให้เห็นนั้นเป็นผลจากการท่ีตวัแสดงต่าง ๆ 
นั้นพยายามท่ีจะแสวงประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ตนเองภายใตก้รอบของบริบททางการเมืองในตอนนั้น
มีสร้างขอ้จ ากดัต่าง ๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การหาเสียงผ่านนโยบายไปจนถึงการออกนโยบายในช่วง
สุดทา้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อวเิคราะห์และอธิบายกระบวนการการก าหนดนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท 
2. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของปัจจยัทางการเมืองต่อการก าหนดนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า  

300 บาท 
 

กรอบการวเิคราะห์ 
งานช้ินน้ีนั้นจุดประสงค์ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ช่วงกระบวนการออกนโยบาย (Policy 

Formulation) ของนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทของพรรคเพื่อไทย ซ่ึงจะศึกษาภายในช่วงการ       
หาเสียงดว้ยนโยบายจนไปถึงการออกนโยบายขั้นสุดทา้ยโดยวิเคราะห์แนวทางการตดัสินใจของตวั
แสดงต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของกระบวนการออกนโยบายวา่ไดรั้บอิทธิพลและมีปัจจยัอยา่งไรท่ีท าให้
การตดัสินใจต่าง ๆ นั้นเป็นไปในแนวทางอยา่งท่ีปรากฏข้ึนให้เห็น ทั้งน้ีจะมีการแสดงหลกัฐานเชิง
ประจกัษท่ี์จะสนบัสนุนการอธิบายวา่มีน ้ าหนกัเพียงพอ โดยตวัแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายค่าจา้ง
ขั้นต ่า 300 บาท นั้นมีจ านวนยิบยอ่ยจ านวนมากแต่สามารถจ ากดัลงมาให้เหลือเป็นตวัแสดงหลกัๆ
ไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มนายทุน ผูป้ระกอบการธุรกิจทั้งรายเล็ก รายใหญ่ และธุรกิจขนาดกลาง เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาหอการคา้, และอ่ืนๆ 
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2. กลุ่มลูกจา้ง เช่น  กลุ่มแรงงานยานยนต,์ สภาองคก์ารแรงงาน, คณะกรรมการสมานฉนัท์
แรงงานไทย, สภาองคก์ารลูกจา้งสภาศูนยก์ลางแรงงานแห่งประเทศไทย, และอ่ืน ๆ 

3. ฝ่ายรัฐบาล เช่น รัฐมนตรี, คณะกรรมการค่าจา้ง, สภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย 
4. พรรคประชาธิปปัตย ์

              ทฤษฎีท่ีจะน ามาใชใ้นการอธิบายนั้นคือทฤษฎี Public Choice ซ่ึงเป็นหน่ึงในอีกรูปแบบ
หน่ึงของทฤษฎี Rational Choice โดยเป็นทฤษฎีท่ีเป็นแนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมืองหรือปรากฏการณ์ต่างๆโดยอยูบ่นฐานแนวคิดท่ีวา่คนทุกคนนั้นจะเลือกส่ิงท่ีให้ประโยชน์กบั
ตนมากท่ีสุดเสมอ ซ่ึงประโยชน์ในท่ีน้ีนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคมก็ได้ข้ึนอยู่กับการชั่งน ้ าหนักของผูเ้ลือกว่ามีความเข้าใจต่อผลประโยชน์ของตนอย่างไร 
(Buchanan and Tullock, 1962) อยา่งเช่นนกัการเมืองก็ตอ้งการผลประโยชน์ทางการเมือง พ่อคา้ก็
ตอ้งการก าไร ลูกจา้งก็ตอ้งการค่าจา้งท่ีสูงข้ึน โดยแนวทางน้ีนั้นจะถูกน ามาปรับใชก้บักระบวนการ
ออกนโยบายของนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท  
                แนวทางการอธิบายแบบ Public Choice เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายการ
ตดัสินใจของตวัแสดงต่างๆไดอ้ยา่งมีน ้ าหนกัเพราะถึงตวัแสดงต่างๆนั้นจะมีการตดัสินใจในแต่ละ
ขั้นตอนท่ีพยายามจะแสวงประโยชน์สุดให้ตนเองแต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่าตวัแสดงแต่ละคนนั้น
จะสามารถเลือกไดอ้ยา่งอิสระตามใจตนเองเพราะส่ิงท่ีเรียกวา่บริบทนั้นเป็นส่ิงส าคญั บริบทน้ีไม่วา่
จะเป็นในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมจะเป็นกรอบท่ีสร้างขอ้จ ากดัท่ีจะท าให้ผูท่ี้จะตดัสินใจ
ภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนัไปมีทิศทางการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไปเพราะจ านวนทางเลือกท่ีไม่
เท่ากนัหรือบริบทนั้นก าหนดวา่ทางเลือกไหนจะเป็นประโยชน์สูงสุด การใชแ้นวทางแบบ Public 
Choice ในงานน้ีนั้นจึงพยายามท่ีจะน าบริบทเขา้มาโดยท าหนา้ท่ีเป็นขอ้จ ากดัท่ีส่งอิทธิพลและจ ากดั
ตวัแสดงในการตดัสินใจ 
               แนวทางวิธีศึกษาของงานน้ีนั้นจะใชก้ารดูพฤติกรรมของตวัแสดงจากฝ่ายต่างๆท่ีออกมา
แสดงความเห็นของตนผา่นส่ือต่างๆ เช่น การใหส้ัมภาษณ์ หรือการแถลงการณ์ต่างๆ และยงัมีการดู
เร่ืองของการเคล่ือนไหวกดดนัของกลุ่มต่างๆท่ีพยายามส่งแรงกดดนัไปสู่สังคมและรัฐบาล รวมไป
ถึงปฏิกิริยาของพรรคเพื่อไทยในการตอบสนองกบัแรงกดดนัของกลุ่มต่างๆ ทั้งหมดคือการพยายาม
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แสดงให้เห็นการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายแต่ละฝ่ายต่อกันและกันเพื่อผลักดันแนวทางของตนเอง        
โดยทั้งหมดน้ีจะอยูใ่นช่วงของเวลาท่ีจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ 

1. ช่วงการหาเสียงผา่นนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท 
2. ช่วงท่ีพรรคเพื่อไทยแน่นอนแลว้ว่าเป็นผูช้นะจนไปถึงการออกประกาศคณะกรรมการ

ค่าจา้งฉบบัท่ี 6 คือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 
3. ช่วงระลอกสองท่ีจะออกนโยบายค่าจา้ง 300 บาท 70 จงัหวดัท่ีเหลือ ซ่ึงก็คือช่วงหลกั       

2 พฤศจิกายน 2554 จนไปถึงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2555 
 

การหาเสียงผ่านนโยบายค่าจ้างขั้นต า่ 300 บาท 
นโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทนั้นเป็นนโยบายท่ีเป็นนโยบายหลกัในการหาเสียงของพรรค

เพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยนั้นชูนโยบายน้ีวา่จะเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีจะไดรั้บการด าเนินการอยา่ง
รวดเร็วและจะมีการข้ึนค่าจา้งเป็น 300 บาทพร้อมกนัทั้งประเทศ  
           ในแง่ของการแข่งขนันั้นพรรคประชาธิปัตยน์ั้นในด้านของนโยบายท่ีเก่ียวกับค่าจ้างได้
น าเสนอนโยบายข้ึนค่าจา้งข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าร้อยละ 25 ภายในสองปีโดยเช่ือว่าเป็นนโยบายท่ีท าได้
จริงและไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบการมากเกินไป ในแง่ของการเมืองแลว้นั้นพรรคประชาธิปัตยน์ั้น
มีฐานเสียงเป็นคนในภาคกลาง และภาคใตเ้ป็นหลกัซ่ึงจากสถิติในปี พ .ศ. 2553 แสดงให้เห็นวา่ทั้ง
สองภาคน้ีนั้นเป็นภาคท่ีมีอตัราความยากจนท่ีต ่ากวา่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ และถา้เราดู
จากสถิติเร่ืองอตัรารายไดน้ั้นจ านวนรายไดข้องคนในภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นก็ต ่า
กวา่ภาคกลางและภาคใตอ้ยูพ่อสมควร ซ่ึงถา้เรามองในแง่ของประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากนโยบายในมุม
ของลูกจา้งท่ีมีรายไดต้  ่านั้นการเพิ่มค่าจา้งขั้นต ่าร้อยละ 25 นั้นพวกเขาจะตอ้งมีค่าจา้งเดิมอยูแ่ลว้ท่ี 
250 บาทถึงจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์เท่ากบัการได ้300 บาทเต็ม ๆ จากพรรคเพื่อไทย  แลว้ท่ีเห็นไดอี้ก
คือการเพิ่มเป็นร้อยละนั้นให้ผลดีกว่ากับจงัหวดัท่ีมีค่าจ้างสูงกว่า ซ่ึงจงัหวดัโดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นเป็นจงัหวดักลุ่มท่ีมีค่าจา้งต ่า ทั้งหมดน้ีถา้มองผูท่ี้ลงคะแนนในฐานะคนท่ี
แสวงประโยชน์สูงสุดให้ตนนั้นจึงเป็นท่ีแน่นอนว่าการเลือกตั้งท่ีออกมานั้นคะแนนเสียงในส่วน
ของภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นจะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งไปดว้ย
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คะแนนเสียงจ านวนมาก โดยคะแนนท่ีออกมาผา่นการประกาศของ กกต. นั้นแบ่งไดเ้ป็น (ประกาศ 
กกต., 2554) 

ภาคเหนือ: พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 49.69, พรรคประชาธิปัตย ์ ร้อยละ 29.67 พรรคชาติไทย
พัฒ น า  ร้ อ ย ล ะ  3.60, พ ร ร ค ภู มิ ใ จ ไ ท ย  ร้ อ ย ล ะ  2.00, พ ร ร ค รั ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร้ อ ย
ละ 1.86, พรรคชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน ร้อยละ 0.93, พรรคมหาชน ร้อยละ 0.57, พรรครักษ์สันติ 
ร้อยละ 0.50, พรรคอ่ืน ๆ อีก ร้อยละ 11.18 
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พรรคเพื่อไทยร้อยละ 63.49, พรรคประชาธิปัตย  ์ ร้อยละ
13.45, พรรคชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน ร้อยละ 3.32, พรรคชาติไทยพฒันา ร้อยละ 2.08, พรรครัก
ประเทศไทย ร้อยละ 1.34, พรรครักษ์สันติ ร้อยละ 0.42, พรรคกิจสังคม ร้อยละ 0.34, พรรคอ่ืน ๆ 
อีก ร้อยละ 15.56                  
               ภาคกลาง: พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 38.8, พรรคประชาธิปัตย ์ร้อยละ 35.14, พรรคชาติไทย
พฒันา ร้อยละ 4.12, พรรครักประเทศไทย ร้อยละ 4.1, พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.36, พรรคพลงัชล 
ร้อยละ 1.67, พรรครักษส์ันติ ร้อยละ 0.99, พรรคชาติพฒันาเพื่อแผน่ดิน ร้อยละ 0.55, พรรคมาตุภูมิ 
ร้อยละ 0.50, พรรคอ่ืน ๆ อีก ร้อยละ 10.77 
               ภาคใต้: พรรคประชาธิปัตย ์ร้อยละ 70.42, พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 7.63, พรรคมาตุภูมิ ร้อย
ละ 3.3, พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.94, พรรครักประเทศไทย ร้อยละ 2.07, พรรคชาติไทยพฒันา ร้อย
ละ 1.03, พรรคแทนคุณแผ่นดิน ร้อยละ 0.91, พรรคมหาชน ร้อยละ 0.72, พรรคประชาธรรม ร้อย
ละ 0.57, พรรคประชาธิปไตยใหม่ ร้อยละ 0.50, พรรคอ่ืน ๆ อีก ร้อยละ 9.91 
               กรุงเทพมหานคร: พรรคประชาธิปัตย ์ร้อยละ 41.62, พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 39.69, พรรค
รั ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร้ อ ย ล ะ  6.89, พ ร ร ค รั ก ษ์ สั น ติ  ร้ อ ย ล ะ  2.66, พ ร ร ค ม า ตุ ภู มิ                                      
ร้อยละ 0.39, พรรคชาติไทยพฒันา ร้อยละ 0.34, พรรคกิจสังคม ร้อยละ 0.27, พรรคภูมิใจไทย           
ร้อยละ 0.26, พรรคอ่ืน ๆ อีก ร้อยละ 7.88 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียของจ านวนลูกจ้างและค่าจ้างต่อเดือนในแต่ละภาคในประเทศไทยรวม 4          
ไตรมาสในปี พ.ศ. 2553             
 
ภูมิภาค จ านวนลูกจ้าง ค่าจ้าง 
เหนือ 2,783,000 7,483 
อีสาน 4,065,500 7,739 
กลาง 5,229,500 8,915 
ใต ้ 2,272,500 7,885 
กรุงเทพมหานคร 2,465,750 15,827 
 
แหล่งขอ้ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ: จ านวนลูกจา้ง ค่าจา้งเฉล่ีย จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2548 – 
2557 
           นโยบายการเพิ่มค่าจา้งขั้นต ่าของพรรคประชาธิปัตยน์ั้นท่ีมีความระมดัระวงัในการท่ีจะสร้าง
ภาระใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบการรวมทั้งการเพิ่มค่าจา้งขั้นต ่าเพียงแค่ 25% นั้นมีความเป็นไปไดม้ากท่ี
จะมีจุดประสงคท์างการเมืองเพราะแน่นอนวา่ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตยน์ั้นอยูท่ี่ภาคใตแ้ละ
ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครเป็นหลกัซ่ึงถา้ดูจากตารางดา้นบนนั้นก็จะค่อนขา้งเห็นไดช้ดัเจน
วา่ภาคอยา่งภาคอีสานท่ีเป็นฐานเสียงของฝ่ังเพื่อไทยนั้นมีจ านวนลูกจา้งท่ีสูงและมีค่าจา้งเฉล่ียท่ีต ่า
เป็นอนัดบัรองสุดทา้ยซ่ึงอนัดบัสุดทา้ยก็คือภาคเหนือซ่ึงก็เป็นฐานเสียงของเพื่อไทย ภาคใตน้ั้นเป็น
ภาคท่ีถึงจะมีค่าจา้งเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัภาคอีสานแต่ก็มีจ  านวนลูกจา้งท่ีต ่าท่ีสุดในทุกภาค ส่วนภาค
กลางนั้นถึงแม้จะมีจ านวนลูกจ้างมากท่ีสุดแต่จ านวนค่าจ้างเฉล่ียนั้นสูงเป็นอนัดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการดูจากตารางน้ีนั้นเราสามารถพอท่ีจะบอกไดว้่าแรงงานท่ีมีค่าจา้งต ่านั้น
ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานเพราะนอกจากค่าจา้งเฉล่ียต่อเดือนจะต ่าแล้วนั้นยงัมี
จ  านวนลูกจา้งท่ีค่อนขา้งสูงพร้อมกนัไปดว้ย ทั้งน้ีจึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนผ่านนโยบายของทั้งพรรค
เพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตยว์่าทั้งสองพรรคนั้นออกแบนโยบายของพรรคเพื่อประโยชน์ทาง
การเมือง ไม่มากก็นอ้ย 
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ชัยชนะของพรรคเพือ่ไทย – การก าหนดแนวทางนโยบาย 
การเลือกตั้งนั้นไดด้ าเนินไปตามท่ีหลายๆฝ่ายไดค้าดการณ์ไวก้็คือ พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายท่ีมี

ท่าทีว่าจะชนะไดอ้ย่างไม่มีท่าทีวา่จะมีอะไรเปล่ียนแปลงและหน่ึงในนโยบายท่ีคนให้ความสนใจ
มากท่ีสุดนั้นก็คือนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ซ่ึงพอการเลือกตั้งด าเนินมาถึงช่วงสุดทา้ยท่ีมีความ
แน่นอนค่อนขา้งมากแลว้วา่พรรคเพื่อไทยนั้นจะเป็นฝ่ายท่ีจะไดรั้บชยัชนะและจะไดข้ึ้นเป็นรัฐบาล
นั้นกลุ่มของผูป้ระกอบการและนายทุนนั้นก็ไดเ้ร่ิมเคล่ือนไหวแสดงความไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย
ค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทในทนัทีและมีการพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นถึงขอ้เสียต่างๆท่ีนโยบายน้ีท่ีจะมี
ต่อเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบอยา่งหนกัท่ีอา้งวา่จะมีต่อผูป้ระกอบการ การออกมาต่อตา้น
ของกลุ่มผูป้ระกอบการนั้นมีตวัอย่างเช่นเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ประชุมคณะกรรมการบริหารนดัพิเศษ เพื่อประมวลผลขอ้เสนอแนะ และ
ยุทธศาสตร์เก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจของวา่ท่ีรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่าเป็น
วนัละ 300 บาท โดยทางสภาอุตสาหกรรมจึง ไดอ้อกแถลงการณ์ (Mthai, 2554, ออนไลน์)  4 ขอ้
ดงัน้ี 

1. ทางสภาอุตสาหกรรมแสดงจุดยนืไม่เห็นดว้ยกบัการข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท 
2. การข้ึนค่าจา้งควรเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีคณะกรรมการไตรภาคีเป็นผูพ้ิจารณา

ตามกฎหมาย และการเมืองจะตอ้งไม่มากา้วก่ายและกดดนั 
3. ถา้การเมืองตอ้งการจ่ายคา้จา้งขั้นต ่า 300 บาท ให้รัฐบาลไปหาค่าจา้ง 300 บาท มาจ่ายเอง 

โดยยกตวัอยา่งใหฟั้งวา่ ถา้เลือกตั้งใหม่รัฐบาลหนา้ หาเสียงให้ 500 บาท ทางผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รับผดิชอบเองหรือ ดงันั้นทางเราจะไม่รับผดิชอบ ใหรั้ฐบาลไปหามาจ่ายเอง 

4. การจะข้ึนค่าแรงขั้นต ่า ควรจะข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป และทางสภาอุตสาหกรรม พร้อมท่ี
จะประชุมหารือร่วมกบัรัฐบาลเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหา 
          ซ่ึงน่ีก็เป็นหน่ึงในการเคล่ือนไหวหลักๆของอีกหลายๆการเคล่ือนไหวแสดงความเห็นท่ี
คดัคา้นนโยบายน้ีเน่ืองจากเป็นนโยบายท่ีส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการโดยตรงการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มผูป้ระกอบการนั้นก็มีอิทธิพลท่ีเห็นไดช้ดักบัพรรคเพื่อไทยเพราะไม่นานหลงัจากนั้นก็ไดมี้
ปฏิกิริยาท่ีตอบสนองมาจากพรรคเพื่อไทยท่ีดูเหมือนจะยอมประนีประนอมกบัฝ่ายผูป้ระกอบการ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

443 
 
 

โดยมีความพยาพยามท่ีจะเปล่ียนแนวทางการออกนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทซ่ึงจากเดิมนั้นได้
หาเสียงไวว้า่จะข้ึนพร้อมกนัทั้งประเทศ แต่ท่าทีนั้นกลบัเปล่ียนไปเป็นวา่จะไม่ท าแบบท่ีหาเสียงไว้
ทั้งหมดโดยจะไม่ได้ข้ึนพร้อมกนัทั้งประเทศ ซ่ึงหลกัฐานน้ีเห็นได้จากค าสัมภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2554 ของนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหวัหนา้พรรคเพื่อไทยวา่ 
              "ท่ีเราหาเสียงไว้ว่า จะท าท่ัวประเทศ และท าทันทีนั้น ในความเป็นจริงแล้ว คงท าไม่ได้ 
เพราะต้องเข้าใจด้วยว่านั่นเป็นการพูดเพ่ือหาเสียง แต่ท้ังหมดนั้นกเ็ป็นส่ิงท่ีเราตั้งใจจะท าให้ได้ โดย
เบือ้งต้นท่ีท าได้แน่นอน หลังจากได้เป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วคือ ภายในระยะเวลาไม่ก่ีเดือน จะมี
บางจังหวดัท่ีได้ขึน้ค่าแรงขัน้ต า่เป็น 300 บาทแน่นอน" (Sanook, 2554, ออนไลน์) 
             แน่นอนวา่ท่าทีของพรรคเพื่อไทยนั้นตอ้งสร้างความไม่พอใจให้กบักลุ่มแรงงานท่ีเป็นฐาน
เสียงท่ีลงคะแนนเสียงให้ทางพรรคเพื่อไทยไดเ้ขา้มาเป็นรัฐบาลเพราะฝ่ายแรงงานนั้นตั้งความหวงั
ไวก้บันโยบายน้ีมากเพราะเป็นนโยบายหลกัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองปากทอ้งและพรรคเพื่อไทยก็ไดชู้เป็น
นโยบายเร่งด่วน การเคล่ือนไหวกดดนัของกลุ่มแรงงานนั้นจึงไดเ้ร่ิมข้ึนจากหลายๆกลุ่มท่ีเห็นว่า
พรรคเพื่อไทยนั้นท าผิดสัญญาท่ีให้กบัพวกเขาไวใ้นตอนหาเสียง เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2554 นั้น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ไดเ้ดินทางเขา้ยื่นหนงัสือเรียกร้องให้ รัฐบาลชุด
ใหม่ตอ้งเดินหนา้ดว้ยสัจจะประชาธิปไตย โดยค่าแรงขั้นต ่าจะตอ้งได ้300 บาทเท่ากนัทัว่ประเทศ 
โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายจิรายุ ห่วงทรัพย ์รองโฆษก
พรรคเพื่อไทย เป็นตวัแทนของพรรคในการรับเร่ือง ซ่ึงเน้ือหาหลกัของการยื่นหนงัสือนั้นเป็นการ
เรียกร้องทวงสัญญาท่ีพรรคเพื่อไทยใหเ้อาไวใ้นตอนหาเสียงเพราะส่ิงท่ีหาเสียงไวน้ั้นถือเป็นสัญญา
ประชาคมท่ีตอ้งท าตามเม่ือมาเป็นรัฐบาลแลว้ (Kapook, 2554, ออนไลน)์ 
               การตดัสินใจของพรรคเพื่อไทยท่ีจะตามมานั้นข้ึนอยูก่บัการชัง่น ้ าหนกัวา่การตดัสินใจไป
ในทางไหนจะไดป้ระโยชน์สูงสุดในทางการเมือง รัฐบาลทุกรัฐบาลนั้นมีความจ าเป็นตอ้งพึ่งกลุ่ม
ทุนเพราะพวกนายทุนและผูป้ระกอบการนั้นเป็นหน่ึงในกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และในยุคสมยัปัจจุบนันั้นส่ิงท่ีจะท าให้รัฐบาลมัน่คงและมีเสถียรภาพได้อย่างมากคือ
ผลงานดา้นเศรษฐกิจ รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยท่ีอยูใ่นบริบทของการเมืองท่ีก่อนหนา้นั้นเป็นกลุ่ม
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เ ดียวกันกับรัฐบาลท่ีโดนรัฐประหารไปนั้ นก็ต้องการสร้างความชอบธรรมจากผลงาน                            
(Performance Legitimacy)  
                ในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 นั้นคณะกรรมการค่าจา้งชุดท่ี 18 ไดมี้มติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์
ให้ปรับอตัราค่าจา้งขั้นต ่า ปี 2555-2558  เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมี การปรับ
อตัราค่าจา้งขั้นต ่าให้เป็นสองช่วงคือช่วงแรก 7 จงัหวดัและช่วงท่ีสองอีก 70 จงัหวดัท่ีเหลือ ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่เป็นแนวทางท่ีไม่เป็นไปตามการหาเสียงแต่ก็ยงัคงนโยบายอยูโ่ดยเพื่อรักษาผลประโยชน์
ทางการเมืองเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด 

ช่วงระลอกทีส่องก่อนประกาศใช้ 70 จังหวดัทีเ่หลอื  
การลงมติของของคณะกรรมการค่าจ้างและการประกาศใช้ค่าจ้างขั้นต ่า 300 บาท ใน                

7 จงัหวดั ผ่านประกาศคณะกรรมการค่าจา้งฉบบัท่ี 6 นั้นก็ได้ก็ได้ถูกด าเนินการไปแต่ว่าจงัหวดั     
ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นก็ยงัคงรอการปรับข้ึนจากรัฐบาลอยู่ซ่ึงตามมติแล้วนั้ นการปรับข้ึน           
ทัว่ประเทศนั้นจะเกิดข้ึนในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงในช่วงน้ีนั้นก็ยงัมีการกดดนัจากทั้งสองฝ่ายทั้ง
ฝ่ายของกลุ่มผูป้ระกอบการและฝ่ายของแรงงาน ในทางด้านฝ่ายของกลุ่มผูป้ระกอบการนั้นก็
พยายามผลกัดนัให้รัฐบาลนั้นไดเ้ล่ือนก าหนดการการข้ึนค่าจา้งทัว่ประเทศออกไปโดยเม่ือ วนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จากจังหวดัต่าง ๆ                  
ทัว่ประเทศ ประมาณ 100 คน  น าโดย นายธนิต โสรัตน์  รองประธาน ส.อ.ท. และนายทวีกิจ จตุร
เจริญคุณ รองประธาน ส.อ.ท. ได้เข้าพบ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (รมว.รง.) เพื่อขอให้ชะลอการปรับข้ึนค่าจา้ง 300 บาท ใน 70 จงัหวดัท่ีเหลือ ในวนัท่ี 1 
ม.ค. 2556 โดยนายเผดิมชยั กล่าวภายหลงัการหารือวา่ ตนยืนยนัว่าจะเดินหน้าปรับข้ึนค่าจา้งโดย    
ไม่มีการชะลอการปรับข้ึนค่าจา้งเน่ืองจากเร่ืองน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีไปก่อนหนา้น้ีแลว้ และคาดวา่
จะเขา้สู่ ครม.วนัน้ี (6 พ.ย.) ซ่ึงหลงัจากน้ีจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกนัประกอบดว้ยตวัแทน        
ส .อ .ท .  กระทรวงแรงงาน  และกระทรวง ท่ี เ ก่ี ย วข้อง  เ ช่น  ก ระทรวง อุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลงั  กระทรวงพาณิชย ์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและหามาตรการช่วยเหลือ โดยฝ่าย
ของ ส.อ.ท. นั้นไดย้ืน่ขอ้เสนอ 6 ขอ้ (Thaichamber, 2554, ออนไลน)์ 
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1. ขอให้กระทรวงแรงงานช่วยชะลอการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ออกไปจนถึงปี 
2558 และขอใหก้ระทรวงแรงงานชะลอเร่ืองการปรับค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทยงัไม่ให้เขา้ สู่ท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวนัท่ี 6 พ.ย.น้ี ซ่ึงนายสมมาต ขนุเศษฐ เลขาธิการ ส.อ.ท.จะไปประสานกบั
เลขาธิการครม. เพื่อใหช้ะลอการน าประกาศคณะกรรมการค่าจา้งกลางเร่ืองการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า
เป็นวนัละ 300 บาทใน 70 จงัหวดัซ่ึงมีผลในวนัท่ี 1 ม.ค. 2556 เขา้ ครม.ไวก่้อน แต่หากไม่สามารถ
ชะลอได ้ทางรัฐบาลก็ตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือเยยีวยา 

2. กระทรวงแรงงานจะต้องเป็นเจา้ภาพหลักในการร่วมกบักระทรวงอ่ืนๆ เพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

3. การปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือ 27 ขอ้ท่ีมีอยูเ่ดิมให้ภาคธุรกิจต่างๆ ไดรั้บการช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากมาตรการท่ีมีอยูเ่ดิมไม่สามารถเยยีวยาผลกระทบได ้

4. มีมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินโดยปรับหลกัเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือและ
ใหกู้ด้อกเบ้ียต ่าโดยปลอดดอกเบ้ีย 3 ปี ซ่ึงควรออกเป็นมติครม.  

5. จะตอ้งมีการชดเชยเงินส่วนต่างของค่าจา้งท่ีปรับเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากการส ารวจขอ้มูลของ     
ส.อ.ท.พบวา่ การปรับค่าจา้งเพิ่มข้ึนเป็นวนัละ 300 บาท ท าให้อุตสาหกรรมต่างๆ มีตน้ทุนเพิ่มข้ึน
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 18% ของราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในปัจจุบนั 

6. จะตอ้งช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม 
             ในฝ่ายของแรงงานนั้นจะมีการออกมากดดนัเพื่อผลกัดนัเพื่อเป้าหมายในการท่ีจะให้ข้ึน
ค่าจ้างขั้นต ่า 300 บาททัว่ประเทศตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างนั้นได้เป็นไปตามเป้าหมาย       
โดยในวนัเดียวกบัการเขา้พบกบัรัฐมนตรีของตวัแทนสภาอุตสาหกรรมนั้นองค์การแรงงานแห่ง
ประเทศไทย (อรท.) ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนสภาองคก์ารลูกจา้ง 6 สภา ไดแ้ก่ สภาองคก์ารลูกจา้ง
พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย,สภาองคก์ารลูกจา้งสภาศูนยก์ลางแรงงานแห่งประเทศไทย, สภา
องคก์ารลูกจา้งองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย, สภา องค์การลูกจา้งยานยนตแ์ห่งประเทศไทย, 
สภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ และ สภาองค์การลูกจ้างเสรีแห่งชาติ พร้อมด้วย
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และกลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ รวมกวา่ 30 คน น า
โดย นายมนสั โกศล ประธานสภาองคก์ารลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย เขา้ยื่นหนงัสือต่อ 
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รมว.แรงงาน เพื่อสนบัสนุนนโยบายปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาททัว่ประเทศ โดยนายมนสั โกศล 
นั้นก็ไดพ้ดูกดดนัรัฐบาลวา่ 

" การปรับขึน้ค่าจ้างขั้นต า่ 300 บาท จะท าให้ผู้ใช้แรงงานท่ัวประเทศได้รับอานิสงส์เป็น
จ านวน 80% ของผู้ ใช้แรงงานท้ังหมด รวมถึงจะท าให้ผลิตภาพด้านแรงงานดีขึน้ และสภาพ
เศรษฐกิจขยายตัวมากขึน้ การท่ีผู้ประกอบการออกมาบอกว่าได้รับผลกระทบ มองว่าผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบไม่มาก และรัฐบาลกมี็มาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลืออยู่แล้ว เช่ือมั่นว่ารัฐบาลจะ
เดินหน้าการปรับขึน้ค่าจ้างต่อ อย่างไรกต็าม หากรัฐบาลไม่ขึน้ค่าจ้าง 300 บาทในวันท่ี 1 มกราคม 
2556 คาดว่าผู้ใช้แรงงานท่ัวประเทศกค็งจะออกมารวมตัวกันผลักดันให้เกิดการปรับขึน้ค่าจ้างขั้นต า่ 
300 บาท ”(Thaichamber, 2554, ออนไลน)์ 
               การตดัสินใจของพรรคเพื่อไทยในคร้ังน้ีนั้นอยู่บนความเส่ียงท่ีว่าจะสูญเสียทางเสียงไป
เป็นจ านวนมากถา้ยงัผิดสัญญาคร้ังท่ีสองอีกกบักลุ่มแรงงานท่ีไดผ้ิดสัญญาไปแลว้ในคร้ังแรกท่ีไม่
ท าตามท่ีหาเสียงไวว้่าจะข้ึนค่าจา้งเป็น 300 พร้อมกนัทั้งประเทศ แรงบีบท่ีมาต่อพรรคเพื่อไทยนั้น
จึงมีค่อนขา้งมากจากฝ่ังของแรงงาน และถา้เราดูวา่ในปี 2556 นั้นพรรคเพื่อไทยมีการผลกัดนัเร่ือง
พรบ.นิรโทษกรรมนั้นเราก็อาจจะสามารถเห็นไดว้่าพรรคเพื่อไทยนั้นตอ้งการแรงสนบัสนุนอยา่ง
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดใ้นการท่ีจะผลกัดนัเร่ืองน้ีดงันั้นการท่ีจะท าลายฐานเสียงของตนในการผิด
สัญญากบักลุ่มลูกจา้งแรงงานอีกนั้นเป็นส่ิงท่ีจะผลกระทบกบัผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรค
ในการท่ีจะผลักดนักฎหมายท่ีแน่นอนว่าจะต้องมีความขดัแยง้สูงและตอ้งใช้แรงสนับสนุนสูง 
ภายใตบ้ริบทน้ีนั้นแรงกดดนัจากกลุ่มทุนนั้นจึงไม่มีน ้าหนกัพอท่ีจะส่งผลใหพ้รรคเพื่อไทยตดัสินใจ
ผดิสัญญากบักลุ่มแรงงาน 

 
สรุป  
              งานช้ินน้ีนั้นไดแ้สดงให้เห็นการวา่การเคล่ือนไหว แสดงออก และตดัสินใจของตวัแสดง
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท นั้นเป็นไปบนหลกัของการแสวงประโยชน์
สูงสุดให้กบัตนไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการและกลุ่มแรงงาน
ลูกจา้งหรือจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงการ
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เคล่ือนไหวเหล่านั้นยอ่มถูกก าหนดโดยบริบททางการเมืองท่ีต่างกบัออกไปท าให้ในเวลาและบริบท
ท่ีต่างกนันั้นตวัแสดงแต่ละตวันั้นมีการตดัสินใจท่ีต่างกนัออกไปและยงัมีอิทธิพลกบัตวัแสดงอ่ืน ๆ
นั้นแตกต่างกนัไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
                การวิจยัในเร่ืองของค่าจา้งขั้นต ่าในแง่ของการเมืองท่ีมีผลต่อการก าหนดนโยบายนั้นยงัมี
อยูค่่อนขา้งจ ากดัซ่ึงส่วนท่ียงัสามารถท่ีจะท าการศึกษาต่อไดน้ั้นคือการศึกษาประวติัศาสตร์ของการ
ก าหนดนโยบายค่าจา้งขั้นต ่าในประเทศไทยเพื่อให้เห็นแนวทางทัว่ไปของการก าหนดค่าจา้งขั้นต ่า
ในประวติัศาสตร์และสามารถน ามาเปรียบเทียบกบัการปรับค่าจา้งขั้นต ่าคร้ังส าคญัอย่างเช่นการ
ปรับข้ึนเป็น 300 บาทเพื่อให้เห็นปัจจยัเชิงสาเหตุในการเปล่ียนแปลงในแต่ช่วงช่วงว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งไร ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการเปรียบเทียบกบัการก าหนดนโยบายน้ีในต่างประเทศท่ีมี
การใชแ้นวทางค่าจา้งขั้นต ่าดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม การ
เปล่ียนแปลงใดๆของการเมืองและสังคมยอ่มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในพุทธศาสนาเช่นกนั เพื่อ
รักษาความสัมพนัธ์และผลประโยชน์ของวดัจึงตอ้งมีการปรับและเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั
กบัรัฐให้เท่าทนักบัความเปล่ียนแปลงของบริบทการเมืองไทยในฐานะท่ีวดัและพุทธศาสนาเป็น
กลไกอุดมการณ์แห่งรัฐ 
 ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐข้ึนอยูก่บับริบททางการเมืองและสังคมไทย การศึกษา
จึงมองไปยงัความสัมพนัธ์ของวดัพระธรรมกายกบัรัฐในช่วงปี  2540-2557 เป็นกรณีศึกษาท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐภายใตบ้ริบทการเมืองตามช่วงเวลาต่างๆของไทย โดย
วธีิการเก็บขอ้มูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวจิยัเอกสาร   

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงในงานวทิยานพนธ์เร่ือง วดักบัรัฐ ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจและการต่อรอง กรณีศึกษา 
โครงการความร่วมมือระหวา่งวดัพระธรรมกายกบักระทรวงศึกษาธิการในโครงการ เด็กดี V-STAR 
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 ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐในบริบททางการเมืองไทยนั้น วดัอยู่
ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจของรัฐผา่นการมองในกรอบของกฎหมาย และไดรั้บการดูแลจากรัฐภายใต้
ขอบงัคบัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อีกทั้งบทบาทของวดัในช่วง 2540 เป็นตน้มา วดั
เร่ิมมีบทบาทในฐานะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเร่ิมเขา้มาต่อรองผลประโยชน์กบัรัฐอีกทั้งยงัมีมิติใน
ดา้นความร่วมมือกบัรัฐในทางเศรษฐกิจและการศึกษาในส่วนการด าเนินโครงการเด็กดี V-STAR ท่ี
เป็นร่วมมือกบัรัฐกบัวดัพระธรรมกายนั้นเพบว่าเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงอุปถมัภ์ในฐานะท่ีวดัถือ
เป็นกลไกอุดมการณ์รัฐอยา่งหน่ึงเพื่อปลูกฝ่ังอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาไปสู่พลเมืองโดยเนน้หนกั
ไปท่ีเยาวชนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 
 

ค าส าคญั: วดั, รัฐ, พุทธศาสนา 
 
Abstract 
 The relationship between Thai Buddhist monasteries and Thai state is dependent upon 
socio-political changes. These changes, in turn, result in the existence of Buddhism in the 
country. To maintain their status and even for benefits, Thai monasteries need to adjust or even 
change their relationship with the government under the context of political changes, whereby 
monasteries and Buddhism are regarded as the mechanism that ideology turns into practice.  
 This study focuses on the relationship between Dhammakaya Temple and Thai 
government from 1997 to 2014. It is a case study that reflects the relationship between Thai 
Buddhist monasteries and Thai political contexts in different periods. The data were collected 
from in-depth interview and the documentary research was implemented.  
 The findings showed that Dhammakaya Temple was under Thai political structure and 
legislation. That is, the temple was protected under the Thai constitution. From the period of 1997 
onward, the temple had played a part as the interest group starting to negotiate with the 
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government. The temple also worked in cooperation with the government regarding economics 
and education.  

As for the V-STAR project, it was the temple’s work with the government in educating 
Buddhism to people, especially the youngsters studying in school. This reflected the patron-client 
relationship between the temple and the government. With regard to this, the temple helped the 
government to maintain Buddhism ideology. 
 
 

Keywords: State, Temple, Buddhism  
 

บทน า 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐในสังคมไทยนั้นมีมาอยา่งยาวนาน โดยพุทธศาสนาถือเป็น
กลไกทางอุดมการณ์หน่ึงของรัฐไทยมาโดยตลอด โดยพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้นมีไวเ้พื่อสร้าง
อุดมการณ์ความชอบธรรมในการปกครองให้กบัชนชั้นน าของสังคมไทยนับแต่โบราณมาอีกทั้ง
เป็นไปเพื่อรักษาประเพณีแบบแผนในการปกครอง ในทางกลบักนัผูป้กครองของไทยก็มีหนา้ท่ีท านุ
บ ารุงดูแลพระพุทธศาสนาดว้ยเช่นเดียวกนัเพื่อให้ตนยงัคงรักษาความชอบธรรมในการปกครองไว้
ได ้พุทธศาสนาและรัฐไทยจึงมีลกัษณความสัมพนัธ์ไปในเชิงอุปถมัภ์ซ่ึงกนัและกนั (สมบูรณ์ สุข
ส าราญ,2528) 

พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อคนไทยทั้งในความคิดความเช่ือและวิถีปฏิบติัต่อคนในสังคมไทย 
รวมถึงเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีความส าคญัและคงอยูคู่่สังคมมาอยา่งยาวนาน และดว้ยความเป็นสถาบนั
หลกัสถาบนัหน่ึงท่ีส าคญัของชาติไทย รัฐจึงพยายามส่งเสริมการเรียนการสอนเก่ียวกบัพุทธศาสนา
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาในฐานะท่ีพุทธศาสนาเป็นสถาบนัประจ า
ชาติรวมไปถึงการท่ีรัฐเขา้มาควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
 แต่ดว้ยบริบทการเมืองท่ีแปรเปล่ียนไปตามยุคตามสมยัของสังคมไทยท าให้พุทธศาสนา
จ าเป็นตอ้งปรับตวัเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของบริบทสังคมการเมืองท่ีเปล่ียนไป วดัเร่ิมเขา้มามี
บทบาทมากข้ึนในทางการเมืองจากเดิมท่ีวดัเป็นเพียงกลไกหน่ึงของรัฐ วดักลายมาเป็นกลุ่ม
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ผลประโยชน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรัฐทั้งในทางร่วมมือและขดัแยง้ ส่งผลให้บทบาทของวดัในทาง
พระพุทธศาสนาเร่ิมเปล่ียนจากกลไกหน่ึงของรัฐกลายมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีบทบาทมากข้ึน 
 โดยเฉพาะบทบาทของวดัพระธรรมกายท่ีเร่ิมเด่นชดัข้ึนมาในความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบั
รัฐตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา วดัพระธรรมกายถือเป็นท่ีสนใจต่อสาธารณะเป็นอยา่งมากทั้งในเร่ือง
บทบาทค าสอน ส่ิงเหนือธรรมชาติ และ บทบาทของตวัเจา้อาวาสเอง ท าให้สังคมเกิดการวิพากษณ์
วจิารณ์ตลอดมาในบทบาทของวดัพระธรรมกายท่ีมีต่อสังคมไทย 
 ในบทความช้ินน้ีตอ้งการจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐโดยเฉพาะบทบาท
ของวดัพระธรรมกายเป็นอยา่งไร โดยในงานน้ีจะกรอบคิดแบบโครงสร้างหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ซ่ึง
เป็นบทบาทหนา้ท่ีของพุทธศาสนาของสถาบนัทางสังคมสถาบนัหน่ึงเพื่อรักษาสภาพสังคมให้คง
อยูไ่ดแ้ละปรับระเบียบสังคม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสถาบนัระหวา่งวดักบัรัฐในบริบทการเมืองไทย 
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัพระธรรมกายกบัรัฐผา่นกรณีศึกษาจากโครงการ                 

วสีตาร์ (V-STAR)  
 2. เพื่ออภิปรายความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและการต่อรองผลประโยชน์ระหวา่งรัฐกบัวดัผา่น
โครงการของวดัพระธรรมกาย 
  

กรอบแนวคดิในการท าวจิัย 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐ ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาในหัวขอ้ วดักบัรัฐ 
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและการต่อรอง กรณีศึกษา โครงการความร่วมมือระหวา่งวดัพระธรรมกาย
กับกระทรวงศึกษาธิการในโครงการ เด็กดี V-STAR โดยได้ใช้แนวคิดของ Parson ในเร่ือง 
โครงสร้างหนา้ท่ี และแนวคิดเร่ือง อุดมการณ์และศาสนา ไดน้ าแนวคิดของ Louis Althusser มาใช้
ในการศึกษา 
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 โดยผูว้จิยัเห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐเป็นไปในเชิง ควบคุมและอุปถมัภก์นั โดย
รัฐใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือเพื่อการปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐผา่นค าสอนในทางพุทธศาสนา โดยรัฐมี
อ านาจอยูเ่หนือศาสนา  
 ในกรณีของรัฐไทย พุทธศาสนามีความสัมพนัธ์กระแสหลกักบัรัฐ โดยรัฐเป็นฝ่ายควบคุม
พุทธศาสนาผา่นระบบกฎหมายและระบบราชการ 
 ซ่ึงจะเห็นไดใ้นกรณีท่ีรัฐเห็นวา่ตวัพระท่ีเป็นผูน้ าทางความเช่ือและความศรัทธามีแนวโนม้
ท่ีจะเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ หรือทา้ทายอ านาจรัฐ เช่น สันติอโศก วดัพระธรรมกาย พระ
พิมลธรรม รัฐก็จะเขา้ไปก าจดัเพื่อมิใหเ้ป็นภยัต่อรัฐในระยะยยาว 
 หรือบางกรณีท่ี รัฐกบัผูน้ าทางศาสนาพุทธท างานร่วมกนัตวัอย่างในกรณีเช่น วดัจิตภาวณั 
ของ พระกิตติวุฒฺโท ท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานอบรมให้กับพระสงฆ์ในการเข้าไปปฏิบัติการ
จิตวทิยากบัชาวบา้นในท่ีต่างๆเพื่อต่อสู้กบัภยัคอมมิวนิสต ์หรือ กรณีหลวงตาบวัท่ีท าผา้ป่าช่วยชาติ
ในช่วงท่ีประเทศไทยเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 
 แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐก็มิใช่ความสัมพนัธ์วดัถูกครอบง าโดยรัฐเสมอไป  วดัยงั
มีการต่อรอง เจรจาและต่อสู้จนสามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากรัฐได ้ตวัอย่างเช่นในกรณี ให้
จดัตั้งกระทรวงพุทธข้ึนมาดูแลคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะ ซ่ึงต่อมาเป็นส านกัพุทธศาสนาแห่งชาติ
สังกดัส านกันายกมีหนา้ท่ีดูแลคณะสงฆไ์ทยโดยตรง 
 ในความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัศาสนา ในมุมมองของ Louis Althusser รัฐในยุโรปใช้
ศาสนาจกัรเพื่อการปลูกฝังอุดมการณ์รัฐผ่านการเทศสอนตามเทศกาลต่างๆ โดยศาสนาคริสใน
ยุโรปมีหน้าท่ีรับใช้รัฐโดยตรง แต่หลงัจากนั้นศาสนาถูกลดบทบาทลงโดยรัฐจากการท่ีรัฐสร้าง
โรงเรียนเพื่อปลูกฝังกลไกอุดมการณ์รัฐโดยตรงแทนท่ีวดั 
 แต่ในกรณีของไทยแมว้ดัจะถูกลดบทบาทลงโดยรัฐเช่นเดียวกบัในยุโรป แต่ดว้ยวดัท่ีเป็น
สถาบนัหลกัสถาบนัหน่ึงของชาติไทยและอยูคู่่สังคมไทยมายาวนาน บทบาทของวดัในพุทธศาสนา
ไดเ้ปล่ียนไปเป็นกลไกอุดมการณ์รัฐท่ีมีหนา้ท่ีตอบสนองรัฐและปลูกฝังอุดมการณ์ใหก้บัพลเมืองใน
รัฐผา่นค าสอน ค าเทศ และโครงการเรียนรู้พุทธศาสนาท่ีเป็นนโยบายของรัฐ รัฐจึงร่วมมือกบัวดัใน
การด าเนินโครงการน้ี 
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 ในประวติัศาสตร์การเมืองไทยการควบคุมพุทธศาสนาเกิดข้ึนด้วยเหตุผลของการปฏิรูป
ระบบการบริหารประเทศเพื่อการรวมศูนยก์ารปกครองมาไวท่ี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีช่วงเวลาใน
การเปล่ียนแปลงตั้งแต่สมยั รัชกาลท่ี 5 เม่ือปี 2445 2485 และ 2505 ตามล าดบั 
 ในปัจจุบนัรัฐไทยก ากบัดูแลพุทธศาสนาโดยผา่นกลไกระบบราชการและกฎหมาย โดยวดั
พระธรรมกายก็เป็นวดัท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของมหาเถรสมาคมสังกดัมหานิกายซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลและควบคุมของรัฐ 
 โดยทัว่ไปแล้วรัฐจะใช้วดัเป็นกลไกอุดมการณ์ของรัฐโดยผ่านความร่วมมือเพื่อให้วดั
ปฏิบติัตามท่ีรัฐตอ้งการ 
 ผูว้ิจยัเห็นว่าวดัพระธรรมกายเป็นส่วนหน่ึงของรัฐโดยมีวตัถุประสงค์ในแง่การปลูกฝัง
อุดมการณ์และความศรัทธาต่อพุทธศาสนา วดัพระธรรมกายจึงยอมรับอ านาจรัฐเพื่อให้ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของรัฐโดยท าให้วดัพระธรรมกายสามารถเจรจาต่อรองผลประโยชน์กบัรัฐได ้โดยเห็นไดจ้าก
โครงการเด็กดี V-STAR ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างวดัพระธรรมกายกบัรัฐ แมจ้ะมิใช่โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนาท่ีมาจากนโยบายรัฐแต่ก็เป็นส่วนหน่ึงของการปลูกฝังอุดมการณ์
พุทธศาสนาท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐ 
 ทั้งน้ีในมุมมองของ Parson วดัพระธรรมกายท าหน้าท่ีเพื่อเป็นระบบปฏิบติัการสังคม อีก
ทั้งเพื่อเป็นระบบปฏิบติัการวฒันธรรมระบบความไวว้างใจ และเป็นระบบปฏิบติัการบุคลิภาพของ
พลเมือง  
 พุทธศาสนาจึงนับเป็นระบบท่ีจรรโลงสังคมโดยท าหน้าท่ีรักษาระเบียบแบบแผนของ
สังคมในการขับเคล่ือนสังคมโดยเป็นแรงจูงในให้กับพลเมืองเพื่อให้ปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีระบบตอ้งการจนไปสู่เป้าหมายท่ีสังคมก าหนดไว ้
 วดัพระธรรมกายหากมองในมุมของ Louis Althusser จะเห็นวา่วดัพระธรรมกายเป็นหน่ึง
ในกลไกทางอุดมการณ์รัฐท่ีคอยผลิตอุดมการณ์เหมือนกบัรัฐมิไดแ้ตกต่างจากวดัอ่ืนแต่อยา่งไร 
 สรุป วทิยานิพนธ์น้ีมองความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐในฐานะวดัเป็นกลไกอุดมการณ์รัฐ
และระบบสังคมระบบหน่ึงในโครงสร้างของรัฐ ซ่ึงวิทยานิพนธ์น้ีมีค าถามคือ ความสัมพนัธ์เชิง
สถาบนัระหวา่งวดักบัรัฐในบริบทการเมืองไทยเป็นอยา่งไร และกรณีวดัพระธรรมกายแสดงให้เห็น
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ถึงความพยายามในการจดัความสัมพนัธ์การเมืองอย่างไรและมีลกัษณะพิเศษแสดงถึงนัยส าคญั
อยา่งไร 

 
  
  

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี  
 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐผูว้ิจยัไดใ้ช้ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโครงสร้าง
หนา้ท่ีของ Talcos Parson (สุภางค์ จนัทวานิช, 2554) และ ทฤษฎีกลไกอุดมการณ์รัฐ ของ Louis 
Althusser (2557)       ในการวเิคราะห์ 
 ในความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐ ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีของ Talcos Parson 
และแนวคิดกลไกอุดมการณ์รัฐของ Louis Althusser ในการศึกษาทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี เป็น
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แนวทางท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งในทางการศึกษารัฐศาสตร์และสังคมวิทยา โดยแนวคิดน้ี มีนกัคิดคน
ส าคญัคือ ทลัคอตต ์      พาร์สันส์ (Talcott Parson)  เป็นนกัทฤษฎีสังคมวทิยาชาวอเมริกา 
 พาร์สันส์ กล่าวถึง ระบบสังคมและหน้าท่ี ว่าหนา้ท่ีคือกลุ่มของกิจกรรมท่ีด าเนินไปเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของระบบสังคม พาร์สันส์ เห็นว่าสังคมเป็นระบบ ในสังคมมีหน้าท่ีคือมี
การท ากิจกรรม แต่กิจกรรมน้ีท าเป็นกลุ่มๆ และท าเพื่อสนองความตอ้งการของระบบ  
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีของ พาร์สันส์ แบ่งเป็น 4 ประเภทในการสร้างกรอบความคิดส าหรับ
วเิคราะห์สถาบนัหลกั ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในสังคม แต่ละสถาบนัท าหนา้ท่ีสนองตอบความตอ้งการ
ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงอยูข่องสังคมโดยรวมทั้งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การปรับตวัAdaptation  คือการท่ีสังคมจดัให้มีการปรับตวัให้เขา้กบัทุกสถานการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการของระบบ หากส่ิงต่างๆท่ีมีอยูใ่นสังคมไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
ระบบก็ตอ้งมีการปรับตวั 
 2. การบรรลุเป้าหมาย Goal attainmentสังคมตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและระบบต่างๆก็  
จะตอ้งท าหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหลกั 
 3. บูรณาการIntegrationดคลอ้งกนัของระบบคือหนา้ท่ีในการท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีสอ  
  ต่างๆ เน่ืองจากสังคมประกอบดว้ยระบบย่อยท่ีมีความแตกต่างกนั และมีกลุ่มกิจกรรมเฉพาะของ
ตน จ าเป็นตอ้งดูแลใหเ้กิดความประสานสอดคลอ้งระหวา่งระบบยอ่ยต่างๆ  
 4. การรักษาแบบแผน Latency / Pattern Maintenance คือการธ ารงและฟ้ืนฟูแรงจูงใจของ  (
ระบบแผนของสังคม ในการขบัเคล่ือนสังคม จ าเป็นตอ้งมีแรงจูงใจร่วมกนั ถา้มีบางปัจเจกชนและ
กลุ่มเกิดแตกต่างจนไม่อาจจะขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ร่วมกนัไดก้็เป็นหนา้ท่ีของระบบสังคมท่ีจะเขา้
มาฟ้ืนฟู เพื่อให้กลบัเขา้มายึดถือเป้าหมายหลกัร่วมกนัใหม่ให้ได ้นอกจากจะฟ้ืนฟูแลว้ แบบแผน
ของสังคมก็จะตอ้งธ ารงไวด้้วย คือลกัษณะของสังคมไม่เปล่ียนแบบถอนรากหรือเป็นแบบแผน
แบบอนุรักษนิยม 
 แนวคิดอุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ  
 แนวคิดอุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐถูกพฒันาข้ึนโดย Louis Althusser ซ่ึง
เป็นนกัปรัชญาความคิดแบบมาร์กซ์สายโครงสร้างนิยม  แนวคิดส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก กรัม
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ซี โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัโครงสร้างส่วนบน และความคิดว่าดว้ยการครองความเป็นใหญ่ทาง
วฒันธรรมและอุดมการณ์ของชนชั้นปกครอง 
 อยา่งไรก็ตามเพื่อท าความเขา้ใจต่อโครงสร้างอ านาจรัฐ Louis Althusser จึงไดแ้บ่งกลไก
ของรัฐออกมาเป็น 2 แบบไดแ้ก่ กลไกดา้นการปราบปรามของรัฐและกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ 
 กลไกดา้นการปราบปรามของรัฐ กลไกประกอบดว้ย รัฐบาล ฝ่ายบริหาร กองทพั ต ารวจ 
ค่าย คุก หรืออีกนยัหน่ึงคือ กลไกท่ีท าหน้าท่ีใช้ความรุนแรง  และส่วนท่ีท าหนา้ท่ีหลกัดา้นระบบ
ความคิดหรือกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐไดแ้ก่ ศาสนา การศึกษา ครอบครัว ระบบการเมือง พรรค
การเมือง การส่ือสาร วฒันธรรม วรรณกรรม ศิลปะ และ กีฬา  Louis Althusser มองวา่โรงเรียนเป็น
กลไกทางการศึกษาในฐานะ “กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ” แบบหน่ึง ยิง่ในสังคมทุนนิยม ชนชั้นน า
มองเห็นความส าคญัของสถาบนัโรงเรียนอยา่งมาก ซ่ึงโรงเรียนถูกน ามาแทนท่ี กลไกอุดมการณ์รัฐ
อนัเก่า 
 อย่างไรก็ตามฐานะท่ีวดันั้นถือเป็นกลไกรัฐรูปแบบหน่ึงเพื่อสร้างกลไกอุดมการณ์กล่อม
เกลาประชาชน แมว้า่ในมุมของ Louis Althusser นั้นบทบาทของวดัจะถูกแทนท่ีดว้ยโรงเรียนท่ีเป็น
กลไกอุดมการณ์รัฐชนิดใหม่แล้วก็ตาม แต่ในสังคมไทยวดันั้นก็ยงัถือว่ามีบทบาทในการเป็นตวั
สร้างกลไกอุดมการณ์รัฐอยู่ อีกทั้งวดัในบริบทสังคมไทยนั้นได้ปรับตวัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
กลไกรัฐท าหนา้ท่ีควบคู่ไปกบัโรงเรียนในเร่ืองการสอนศีลธรรมโดยพระซ่ึงเขา้ไปสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนโดยเขา้ไปผ่านโครงการต่างๆ ท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้วดัไดส่้งพระสงฆ์เขา้ไปมี
ส่วนในการปลูกฝ่ังอุดมการณ์ทางศาสนาในโรงเรียน  
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 ขอบเขตการวจัิย 

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นกรณีศึกษาจากโครงการโครงการศึกษาโครงการวีสตาร์ (V-STAR) และ
อาสาสมคัรค่ายพฒันาเยาวชนภายใตว้ดัพระธรรมกาย ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่าโครงการดงักล่าวน้ีมีการ
ร่วมมือกบัรัฐบาลมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบักระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 
ภายใตค้วามร่วมมือกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) และอุดมศึกษา จนถึงปีพ.ศ. 2558 ซ่ึงมี
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การวางหลกัสูตรเขม้ขน้ท่ีประกอบดว้ยโครงการยอ่ย ไดแ้ก่ (1) โครงการครูผูน้ าบุญ (2) โครงการ 
V-STAR อาสาสมาร์ท (3) โครงการ Change the world speech content (4) โครงการประกวดสวด
สรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (5) โครงการกฐินสัมฤทธ์ิเด็กดี V-STAR และ (6) โครงการ V-
STAR Quality Award ซ่ึงรวมระดบัมธัยมไปจนถึงระดบัมหาวทิยาลยั 
 วธีิการเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

(1) เก็บขอ้มูลจากเอกสารชั้นตน้ไดแ้ก่ งานเขียน วารสารส่ิงตีพิมพ ์ส่วนเอกสารชั้นรอง 
ไดแ้ก่ บทความและวทิยานิพนธ์ 

(2) เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก ได้แก่ ขา้ราชการครู ขา้ราชการกระทรวง
ศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา นกัการเมือง พระเถระท่ีเห็นดว้ยและคดัคา้นวดัพระธรรมกาย สัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีวดัพระธรรมกาย นกัข่าว โดยค านึงถึงความเห็นท่ีสนบัสนุนและคดัคา้นแนวทางค าสอน
ของวดัพระธรรมกายดว้ย 
 กรณศึีกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัวดัพระธรรมกาย 
 วดัพระธรรมกายถูกจบัจอ้งการเคล่ือนไหวการกิจกรรมจากมหาเถรสมาคมและฝ่ายรัฐมา
โดยตลอด ซ่ึง มกัจะจบัจอ้งในเร่ืองวตัรปฏิบติัของพระ การตีความค าสอน และพิธีกรรมท่ีมีความ
ยิ่งใหญ่อลังการกว่าวดัทัว่ไป  ส่วนฝ่ายรัฐโดยเฉพาะฝ่ายความมัน่คงนั้นจะดูในเร่ืองการระดม
มวลชนจ านวนมหาศาล เพราะความสามารถดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีฝ่ายความมัน่คงมองวา่เป็นภยัต่อความ
มัน่คงของรัฐ(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล,2541) 
 ความสามารถของวดัพระธรรมกายท่ีสามารถระดมมวลชนจ านวนมหาศาลน้ีเองเป็นอ านาจ
ต่อรองอย่างหน่ึงกบัรัฐให้รัฐมีทีท่าโอนอ่อนต่อวดัพระธรรมกาย ยงัจะเห็นไดใ้นการใช้มวลชน
กดดนัคดีความของพระธมัมชโยให้รัฐมีท่าทีอ่อนลงโดยการระดมมวลชนกดดนัจะเห็นไดจ้ากงาน
ของ Dana Marie Cook 
(2009) ท่ีพูดถึงการใช้มวลชนจ านวนมากในการเขา้ไปกดดนัมหาเถระสมาคมให้มีท่าท่ีและการ
ตดัสินท่ีเป็นประโยชน์ต่อวดัพระธรรมกายและตวัพระธัมมชโย ในคดีความช่วงปี 2541 อีกทั้งยงั
ส่งผลใหรั้ฐลดท่าทีคุกคาม 
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 ซ่ึงในช่วงการลอ้มวดัพระธรรมกายเพื่อจบัตวัพระธมัมชโยในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ ปี 2560 
นั้นก็ปฎิเสธไม่ไดว้่ามวลชนท่ีมีจ านวนมหาศาลของวดัพระธรรมกายก็มีส่วนท าให้รัฐไม่มีท่าทีท่ี
รุนแรงเหมือนกบักลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองกลุ่มอ่ืน ท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองมาก่อนหนา้น้ี แม้
รัฐในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีอ านาจเหลือลน้ในการจดัการการมวลชนจ านวนมากขนาดน้ีไดอ้ย่าง
ง่ายดายดว้ยอ านาจทางกฎหมายอยา่งมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญและเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีเป็นจ านวนมาก 
แต่ก็ไม่สามารถท าอะไรรุนแรงไดเ้หมือนกลุ่มการเมืองอ่ืน และยงัตอ้งกลบัไปมือเปล่าคือไม่ไดต้วั
พระธมัมชโยไปเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 
 ในความสัมพนัธ์ระหว่างวดัพระธรรมกายกับรัฐนั้นจะออกเป็นไปในทางขดัแยง้ท่ีรัฐ
หวาดระแวงการเติบโตของวดัพระธรรมกายและความสามารถในการระดมคนไดจ้ านวนมากใน
พิธีกรรมของวดัในแต่ละคร้ัง และเม่ือวดัพระธรรมกายต้องเผชิญหน้ากับรัฐมวลชนของวดั
พระธรรมกายก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นตวัช่วยกดดันรัฐไม่ให้มีท่าทีท่ีรุนแรงกับเจ้าอาวาสและวดั
พระธรรมกาย  
 อาจกล่าวไดว้า่มวลชนของวดัพระธรรมกายและความสามารถในการระดมคนจ านวนมาก

ของวดัพระธรรมกายนั้นแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวัดพระธรรมกายและยงัเป็นทั้งเคร่ืองมือ
ต่อรองกบัอ านาจรัฐไดดี้ในเวลาท่ีวดัตอ้งเผชิญหนา้กบัอ านาจรัฐ 
 

ผลการวจิัย 
 ในการศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างวดัพระธรรมกายกบัรัฐในโครงการ เด็กดี V-
STAR สะทอ้นให้ความสัมพนัธ์ในฐานะท่ีวดัพระธรรมกายอยู่ในฐานะกลไกรัฐในฐานะท่ีเป็น
กลไกท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างของสังคมพบวา่ความสัมพนัธ์ของวดัพระธรรมกายกบัรัฐมีลกัษณะเป็น
ความร่วมมือระหว่างวดักบัรัฐในฐานะท่ีวดัพระธรรมกายเป็นกลไกหน่ึงของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีเป็น
กลไกรัฐองค์กรท่ีเป็นฝ่ายผลิตอุดมการณ์พุทธศาสนาไปสู่พลเมืองโดยเน้นไปท่ีเยาวชนเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของรัฐ  
 การแสวงหาความร่วมมือกับรัฐของวดัพระธรรมกายท าโดยวดัพระธรรมกายซ่ึงอาศยั
ทรัพยากรของวัดเองมิได้อาศัยทรัพยากรของรัฐเน่ืองด้วยโครงการ เด็กดี V-STAR ของ
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พระธรรมกาย นั้นไม่ได้เป็นโครงการท่ีมาจากนโยบายส่งเสริมพุทธศาสนาท่ีมาจากรัฐเหมือน
โครงการ ครูพระ โรงเรียนวิถีพุทธ หรือ โครงการค่ายคุณธรรม แต่มีวตัถุประสงค์เดียวกันกับ
โครงการท่ีมาจากนโยบายรัฐคือตอ้งการปลูกฝังอุดมการณ์พุทธศาสนา หากแต่แตกต่างดว้ยเน้ือหา
รายละเอียดและรูปแบบของโครงการ อีกทั้งความร่วมมืออ่ืนๆของโครงการ V-STAR ไม่ไดรั้บรับ
การประสานงานจากหน่วยงานรัฐท่ีดูและองคก์รพุทธเหมือนกบัโครงการท่ีมาจากนโยบายรัฐ  
 วธีิการเขา้หาเขา้หารัฐของวดัพระธรรมกายเป็นการแสวงหาความร่วมมือกบัรัฐโดยการเขา้
หาทั้งโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการคือฝ่ายนโยบาย ผูบ้ริหารระดบักระทรวง กรม เขต และ
โรงเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างวดัพระธรรมกายกบัรัฐในกรณีดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ในเชิง
ร่วมมือระหวา่งวดักบัรัฐโดยรัฐในองคก์รศาสนาอยา่งวดัพระธรรมกายมาเป็นกลไกในการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางพุทธศาสนาใหก้บัรัฐ ส่วนวดัไดอ้าศยัประโยชน์จากการท่ีรัฐเปิดโอกาสให้วกัวดัเพื่อ
เผยแผพุ่ทธศาสนาในโรงเรียนสู่พลเมือง เป็นการขยายฐานผูศ้รัทธาต่อวดัพระธรรมกายโดยอาศยั
ความร่วมมือระหวา่งวดักบัรัฐในโครงการ V-STAR 
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ซ่ึงต่างจากโครงการความร่วมมือของวดัอ่ืนในกรณีของความร่วมมือทางการศึกษา คือ
โครงการพุทธศาสนาท่ีท ากบัสถานศึกษานั้นเป็นการท่ีรัฐใช้หน่วยงานและงบประมาณรวมถึงมี
นโยบายจากส่วนกลางให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับวดัอ่ืนโดยมี
เป้าหมายเดียวกนัคือการปลูกฝังอุดมการณ์พุทธศาสนาสู่พลเมืองในโรงเรียน 
  
  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัรัฐในความร่วมมือทางการศึกษา 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัพระธรรมกายกบัรัฐแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ี
มีลักษณะของการร่วมมือในฐานะท่ีวดัพระธรรมกายเป็นกลไกหน่ึงของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้กบัพลเมืองของรัฐ สะทอ้นให้เห็นถึงกลไกของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของรัฐเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจรรโลงสังคม 
 จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีช้ีให้เห็นถึงการแสวงหาการพึ่งพาและการอุปถมัภข์องวดัจาก
รัฐเพื่อต่างตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างกนัคือวดัท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการปลูกฝังอุดมการณ์
ใหก้บัพลเมืองส่วนรัฐให้การสนบัสนุนคุม้ครองแก่วดั ซ่ึงเป็นลกัษณะในความสัมพนัธ์ท่ีเป็นความ
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ร่วมมือและมาอย่างยาวนานในความสัมพนัธ์ภายใต้บริบทของรัฐไทย และด้วยการท่ีวดัต้อง
แสวงหาความอยูร่อดภายใตบ้ริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมือง วดัไม่สามารถ
อยูไ่ดด้ว้ยตนเองภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนไปการพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการอยู่
รอดของวดัภาย 
 การท่ีวดัแสวงหาการอุปถมัภ์จากรัฐและการเขา้ไปเป็นกลไกหน่ึงของรัฐนั้นเป็นไปเพื่อ
ความอยูร่อดปลอดภยัของวดัซ่ึงเป็นความมัน่คงของตวัวดัเองท่ีจะสามารถอยู่รอดไดใ้นบริบททาง
สังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 จากผลการวจิยัพบวา่วดัพระธรรมกายถือเป็นหน่ึงในกลไกของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีปลูกอุดมการณ์
ทางพุทธศาสนาให้กบัพลเมืองอีกทั้งยงัถือเป็นกลไกหน่ึงในโครงสร้างของรัฐท่ีมีหน้าท่ีจรรโลง
สังคมและอนุรักไวซ่ึ้งระเบียบแบบแผนดั้งเดิมของสังคม อีกทั้งเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีขบัเคล่ือน
สังคมผา่นการเผยแผพุ่ทธศาสนาใหก้บัพลเมือง โดยงานวจิยัช้ินน้ีสอดคลอ้งกบั สมบูรณ์ สุขส าราญ
(2527), สมบติั จนัทรวงศ ์ (2548) และ ปฐม ตาคะนานนัท์ (2549)ในบทบาทของพุทธศาสนาท่ีมี
หน้าท่ีเป็นกลไกหน่ึงของสังคม อีกทั้ งค  าสอนในทางพุทธศาสนายงัมีบทบาทเพื่อท่ีจะท าให้
ประชาชนในสังคมยอมรับถึงความชอบธรรมในการปกครองของรัฐ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัรัฐผูว้ิจยัมีความเห็นว่ายงัมีมิติในการศึกษาอีกมากท่ี
เป็นความร่วมมือกบัรัฐทั้งในเชิงบวกและลบ การศึกษาวดักบัรัฐยงัสามารถศึกษาในมิติของความ
มัน่คง เศรษฐกิจการเมือง และในมิติความเคล่ือนไหวทางสังคม โดยใชก้รณีขององคก์รสงฆข์นาด
เล็กหรือสถาบนัสงฆ์ท่ีมีบทบาทในแสวงหาความร่วมมือหรือขดัแยง้กบัรัฐ ปฐม ตาคะนานันท์ 
(2549) สมบูรณ์ สุขส าราญ(2527),   สมบติั จนัทรวงศ ์ (2548)  Louis Althusser (2557) รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน โครงการครูครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ (2548) และ
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2541) 
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การศึกษาปัจจยัเปลีย่นผ่านไปสู่การเมืองระดบัชาตใินระบอบรัฐสภาของนัก
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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์หลักคือ การแสวงหาค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ท่ีนัก
กิจกรรมนักศึกษา (Student Activists) ท่ีมีบทบาทในการเคล่ือนไหวทางการเมือง และได้
ปรับเปล่ียนบทบาท    ผนัตัวเข้าสู่การเมืองระดับชาติในระบอบรัฐสภา ทั้ งในฐานะผูส้มัคร
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมือง และในฐานะผูอ้ยู่เบ้ืองหลังหรือเจ้าหน้าท่ีองค์กร
พฒันาเอกชน (NGOs) ผูผ้ลกัดนัประเด็นท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัพรรคการเมือง วา่เป็นไปดว้ยปัจจยั
ใดบา้ง 
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจยัคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั โดยใช้
การสุ่มตวัอย่างเพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยขอบเขตการวิจยัอยู่ท่ีนัก
กิจกรรมนกัศึกษาท่ีมีบทบาทตั้งแต่ช่วงการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปี 
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2557 และไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกบัพรรคการเมืองท่ีท าการลงรับสมคัรเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 
2562 ในทางใด     ทางหน่ึง โดยการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลนั้นเกิดข้ึนก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งวนัท่ี 
24 มีนาคม 2562 
 จากการวิจยัและเก็บขอ้มูลพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้นกักิจกรรมนกัศึกษาไดเ้ขา้ไปมี
บทบาทในพรรคการเมืองในการเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภาไดแ้ก่ 1. การเกิดข้ึนของพรรค
การเมืองใหม่ท่ีพร้อมเปิดรับพลงัของนกักิจกรรมนกัศึกษาเหล่านั้นเขา้ไปในพรรค 2. การเติบโต
และมีช่ือเสียงของนกักิจกรรมนกัศึกษาในช่วงท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองก่อนจะเขา้พรรคการเมือง 
ซ่ึงส่งผลดีต่อเส้นทางการเป็นนกัการเมือง 3. การท่ีนกักิจกรรมนกัศึกษามองเห็นโอกาสในการ
ผลกัดนัประเด็นท่ีตวัเองเรียกร้อง โดยผา่นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

ค าส าคญั: นกักิจกรรมนกัศึกษา, พรรคการเมือง, การเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภา, 
นกัการเมือง 
 

Abstract 
 The main purpose of this research article is to find the explanation and to find what are 
the factors about the phenomenon that several student activists which were active in political 
movement, then they changed their roles and took part participated into national parliamentary 
politics, either as political party’s candidates of the House of Representatives, political party 
staffs and members of Non-Government Organizations who work on their mutual issues with 
political parties. 
 This research article is a qualitative research by conducting a documentary research and 
and using an in-depth interview with several key informants at most to collect the information and 
using purposive sampling technique to select the key informants by researcher. The scope of this 
research is focused on the student activists that played a big role in political campaign and 
political movement since the coup d'etat by the National Council for Peace and Order (NCPO) 
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took place in 2014, then they participated in with some political parties that get involved in the 
2019 national election. All in-depth interview and collecting information from key informants is 
finished before the election day on 24 March 2019. 
 The results from this research and collecting information suggest that the important 
factors which consequently lead student activists into national politics are comprised of 1. The 
occurrence of the new political parties that ready to adopt the power of those student activists into 
their parties 2. The growth and notability of some student activists during their time of managing 
political campaign and political movement before they get into political parties which is good for 
them as a politician in the future 3. Those student activists see the opportunity to push forward or 
raise the issues they concern about by using political parties in democracy system. 
 

Keywords: Student Activists, Political Parties, National Parliamentary Politics, Politicians 
 
บทน า 
 การจะกล่าวถึงพฒันาการของระบอบประชาธิปไตยในประวติัศาสตร์การเมืองไทยนั้นยอ่ม
ท่ีจะตอ้งกล่าวถึงบทบาทของนิสิตนักศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากนิสิตนกัศึกษาไทยนั้น 
เป็นหน่ึงในตวัแสดงส าคญัในหลายช่วงเวลาของประวติัศาสตร์การเมืองไทย 
 ถึงแมว้า่จะมีพฒันาการท่ีชา้ในช่วงแรก เน่ืองดว้ยการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเร่ิมอยา่ง
จริงจงัในยุคหลงัการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรไดไ้ม่นาน แต่นิสิตนกัศึกษา
ไทยก็ไดเ้ร่ิมแสดงออกถึงความต่ืนตวัทางการเมืองอยา่งรวดเร็ว โดยการแสดงออกทางการเมืองคร้ัง
แรกของนิสิตนักศึกษาไทยคือ การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคือจากอินโดจีนฝร่ังเศสในปี
พุทธศกัราช 2483 (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2538) ในทศวรรษถดัมาก็มีเกตุการรณ์กบฏวงัหลวง ท่ีมี
นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จ านวนหน่ึงเขา้ร่วมก่อการกบันายปรีดี พนมยงค ์(สุธาชยั ยิม้
ประเสริฐ, 2550)  
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 ดูเหมือนบทบาทของนิสิตนักศึกษาไทยในทางการเมืองได้ลดลงอีกคร้ังในช่วงการเขา้สู่
อ านาจของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตแ์ละสืบทอดอ านาจต่อโดยจอมพลถนอม กิตติขจร แต่อยา่งไรก็
ตาม พลงัของนิสิตนกัศึกษาท่ีดูเหมือนจะหลบัไหลอยูก่็ไดป้ะทุข้ึนมาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
ซ่ึงถือเป็นชยัชนะท่ียิ่งใหญ่ของประชาชนต่อรัฐบาลเผด็จการทหารท่ีปกครองประเทศไทยมาอยา่ง
ยาวนาน โดยมีนิสิตนกัศึกษาเป็นก าลงัหลกัท่ีขาดไม่ได ้(ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2556) แต่บทบาททาง
การเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยก็ตอ้งพบกบัความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ภายหลงัเหตุการณ์ล้อม
ปราบนิสิตนักศึกษาท่ีชุมนุมกนัอยู่ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 จนมี
ผูเ้สียชีวติจ านวนมากและส่งผลใหนิ้สิตนกัศึกษาจ านวนมากตอ้งหลบหนีและเขา้ร่วมต่อสู้กบัพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในท่ีสุด เหตุการณ์ดังกล่าวยงัคงเป็นประวติัศาสตร์ท่ีด ามืดมาจน
ปัจจุบนั (Thongchai Winichakul, 2002; ชาญวทิย ์เกษตรศิริ และคณะ, 2551) 
 อย่างไรก็ตาม นิสิตนักศึกษาจ านวนมากก็ได้ผละออกจากการต่อสู้ร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา อนัเน่ืองมาจากความผิดหวงัและขดัแยง้หลายประการ
กบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พวกเขาหลายคนจึงกลบัเขา้มาเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ในเมืองอีก
คร้ังหน่ึง    (ธิกานต ์ศรีนารา, 2552; ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, สมบูรณ์ สุขส าราญ, กนก วงษต์ระหง่าน 
และสุขมุพนัธ์ุ บริพตัร, ม.ร.ว., 2529) 
 หลงัจากนั้น บทบาทของนิสิตนกัศึกษาในทางการเมืองก็ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่จะมี
ความพยายามในการร้ือฟ้ืนบทบาทอยู่หลายคร้ัง แต่บทบาทของนิสิตนกัศึกษาในทางการเมืองก็
ไม่ไดมี้ความเด่นชดัอีกต่อไป ในช่วงหน่ึง ความสนใจของขบวนการนิสิตนกัศึกษาก็ไดห้ันไปให้
ความส าคญักบัประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ประเด็นเศรษฐกิจปากทอ้ง ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม มีการท างาน
ร่วมกบัองคก์รเอกชนหรือ NGOs ในหลากหลายประเด็น (ภาคิไนย์ ชมสินทรัพยม์ัน่, 2554) มีความ
พยายามฟ้ืนฟูบทบาททางการเมืองของนิสิตนกัศึกษาอีกหลายคร้ัง เช่น ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
2535 การเคล่ือนไหวร่วมกบัพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อนการรัฐประหารปี 2549 หรือ 
การเคล่ือนไหวร่วมกบัแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในช่วงปี 2552-
2553 แต่ก็มีบทบาทเพียงแค่เป็นผูส้นบัสนุนส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดมี้มวลชนของตวัเองของขบวนการ
ใหญ่เพียงเท่านั้น 
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 แต่ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองและการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ในปี 2557 กลบักลายเป็นวา่ กลุ่มท่ีมีบทบาทในการต่อตา้นการยดึอ านาจรวมถึงประเด็นทาง
การเมืองอ่ืน ๆ อย่างชดัเจนท่ีสุดคือกลุ่มนิสิตนกัศึกษา ตั้งแต่วนัแรกของการรัฐประหารก็มีการจดั
กิจกรรมกินแซนด์วิช และมีการเคล่ือนไหวเร่ือยมาจนกระทัง่เกิดการรวมกลุ่มเป็นขบวนการ
ประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ท่ีเป็นการรวมกนัของนิสิตนกัศึกษาจากหลายพื้นท่ีหลายความสนใจเขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงต่อมาก็มีการเกิดข้ึนของกลุ่มหรือเครือข่ายนิสิตนกัศึกษามากข้ึน ประเด็นท่ีเคล่ือนไหวก็
มีความหลากหลาย แต่ในส่วนของประเด็นทางการเมือง ก็มีทิศทางท่ีไปในทางต่อตา้นกบัรัฐบาล
เผด็จการท่ีครองอ านาจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลในโอกาสต่าง ๆ การจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ไปจนถึงการรณรงคเ์ร่ืองการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหลายคนก็ถูก
จบัและถูกฟ้องเป็นจ านวนหลายคดีดว้ยกนั 
 กระนั้นเอง นิสิตนักศึกษาหลายคนท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวก็จบ
การศึกษาออกมาแลว้ แต่ก็ยงัคงเคล่ือนไหวในประเด็นการเมืองหรือประเด็นท่ีแต่ละคนสนใจต่อไป 
และในท่ีสุดเม่ือมีการคาดการณ์อย่างแน่ชดัแลว้ว่ารัฐบาลจะจดัให้มีการเลือกตั้งเกิดข้ึน พวกเขา
หลายคนก็ไดผ้นัตวัเขา้สู่การเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภา ทั้งในฐานะผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของพรรคการเมืองต่าง ๆ และในฐานะผูส้นบัสนุนคอยท างานอยูเ่บ้ืองหลงัมีต าแหน่งหนา้ท่ี
ในพรรคการเมืองหลายพรรค ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความน่าสนใจเป็นพิเศษส าหรับผูว้ิจยั เน่ือง
ดว้ยเม่ือมองยอ้นกลบัไปในประวติัศาสตร์การเมืองไทย ไม่มีคร้ังใดเลยท่ีนิสิตนกัศึกษาจะสามารถ
ผนัตวัมาเป็นนกัการเมืองหรือเขา้สู่การเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภาไดอ้ยา่งรวดเร็วและไดรั้บ
การตอบรับท่ีดีอยา่งในคร้ังน้ี 
 ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิจัยในหัวข้อดังกล่าว พึ่ งศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ดงักล่าว โดยให้ความส าคญัไปท่ีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นหลกั 
เพื่อท่ีจะได้ขอ้มูลในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาเหล่านั้นในการเปล่ียนผ่านเติบโตใน
ช่วงเวลาดงักล่าวให้ชดัเจนยิ่งข้ึน และในงานวิจยัช้ินน้ีมีความพยายามท่ีจะไม่มองนิสิตนกัศึกษาใน
ฐานะส่วนยอ่ยของขบวนการนกัศึกษา แต่จะมองในฐานะปัจเจกท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัปรากฏการณ์ 
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จึงจะใชค้  าวา่ “นกักิจกรรมนกัศึกษา” (Student Activists) จะท าให้ไดม้าซ่ึงมุมมองและผลของการ
วจิยัท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงจะขออภิปรายในส่วนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพื่อศึกษาการเปล่ียนผา่นไปสู่การเมืองระดบัชาติของนกักิจกรรมนกัศึกษาระหวา่ง
พุทธศกัราช 2557-2562 ปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือมีความส าคญัต่อ 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 งานศึกษาท่ีศึกษาเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษากบัการเมืองไทยนั้นมีอยูม่ากมาย โดยท่ีทั้งแตกต่าง
กนัในเร่ืองของเวลาท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ค าถามการวิจยั ซ่ึงส่งผลถึงผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น 
งานศึกษาของ Suchit Bunbongkarn (1968) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการทางการเมืองกบัอุดมศึกษา
ไทยวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ อยา่งไร หรืองานของ Thinapan Nakata (1975) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั
วฒันธรรมทางการเมืองของนิสิตนกัศึกษาไทยในยุคแรก ว่ามีผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยไทย
อยา่งไร หรืองานของประจกัษ ์(2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเมืองวฒันธรรมของนิสิตนกัศึกษาและ
ปัญญาชนในช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีก่อตวัและส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ในคร้ังนั้นใน
ท่ีสุด และงานของภาคิไนย ์(2554) ท่ีศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทย
ในเมือง ภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนถึงปี 2531 ซ่ึงแต่ละงานท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจและ
อา้งถึงเหล่าน้ีก็เป็นงานท่ีศึกษาเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษาไทยในทางการเมืองท่ีให้ค  าอธิบายท่ีดีต่างกนั
ไปในแต่ละช่วงเวลา แต่ผูว้ิจยัพบวา่ งานศึกษาเหล่าน้ีและงานศึกษาเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษาไทยกบั
การเมืองอีกจ านวนหน่ึงท่ีอาจจะไม่ไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี มกัจะมีแนวโนม้ในการอธิบายนิสิตนกัศึกษา
ในรูปแบบของขบวนการ หรือมีความเป็นกลุ่มกอ้นเกาะกุมกนัอยู ่ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การมอง
ในลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการศึกษาท่ีมีคนเป็นหน่วยของ
การศึกษา และจะเป็นการท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นภาพของพลวตัรและความแตกต่างของแต่ละคน
ไดอ้ยา่งชดัเจนนกั 
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ดงันั้นส าหรับบทความวิจยัช้ินน้ีท่ีมุ่งเน้นในการแสวงหาค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ท่ีนัก
กิจกรรมนักศึกษาเปล่ียนผ่านไปสู่การเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้เห็นถึงพลวตัร ความแตกต่าง และความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นหลกั จึงไดท้  า
การส ารวจและคดัเลือกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีความคลา้ยคลึงกนัในส่วนของทฤษฎี แนวคิดใน
การท าวิจยัออกมาส่วนหน่ึง เช่น งานของ ชยัอนนัต์ สมุทวณิช, สมบูรณ์ สุขส าราญ, กนก วงษ์
ตระหง่าน และ สุขุมพนัธ์ุ บริพัตร (2529) ท่ีเป็นหน่ึงในงานช้ินหลักท่ีผูว้ิจ ัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัและความโดดเด่นของงาน โดยเป็นงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอุดมการณ์
ของนกัศึกษาไทย จากปี 2519   ซ่ึงศึกษาโดยการสัมภาษณ์กบักลุ่มนิสิตนกัศึกษาท่ีไดเ้ขา้ร่วมต่อสู้
กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทั้งในส่วนของภูมิหลงั
ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการตดัสินใจดงักล่าว รวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดทั้งก่อนและหลงัการตดัสินใจ
เขา้ร่วมต่อสู้กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยและกลบัมาสู่วิถีชีวิตแต่เดิมวา่เป็นอยา่งไร และ
ท าไมถึงตดัสินใจอย่างนั้นในแต่ละเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลา ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า การศึกษาในรูปแบบ
ดงักล่าวให้ผลลพัธ์ท่ีดีในแง่ท่ีว่า สามารถเขา้ใจและเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละคนได้ชดัเจน 
ถึงแมว้า่ถา้มองในภาพรวม พวกเขาจะมีความเหมือนกนัในเส้นทางท่ีเดินอยา่งมากก็ตาม 

เช่นเดียวกนักบังานของ Kanokrat Lertchoosakul (2016) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการ
เติบโตของอดีตกลุ่มนกัศึกษาฝ่ายซ้าย ท่ีถูกเรียกวา่ กลุ่ม “คนเดือนตุลาฯ” ท่ีเติบโตข้ึนมามีบทบาท
อย่างสูงในสังคมไทยร่วมสมยั ทั้งในฐานะนักการเมือง นักธุรกิจ หรืออาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงก็ประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดีในสายอาชีพของตน Kanokrat ไดศึ้กษาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัคนเดือน
ตุลาฯท่ีเธอศึกษาจ านวนมาก เพื่อใหเ้ห็นถึงวธีิคิด ภูมิหลงั ประสบการณ์ และก็ไดน้ ามาซ่ึงสรุปท่ีเธอ
คน้พบวา่ปัจจยัใดเป็นสาเหตุใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีเธอสนใจดงักล่าวข้ึน และอีกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับทความวิจยัช้ินน้ีก็คือ การศึกษาการเปล่ียนผา่นไปสู้การเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภาของ
อดีตนิสิตนักศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของกลุ่มคนเดือนตุลาฯ จะต้องใช้ระยะเวลาในการ
เตรียมพร้อมหรือรอจงัหวะเวลาเป็นเวลาท่ีนานกว่ามาก ซ่ึงก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหน่ึงท่ีผูว้ิจ ัย
มองเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กบับทความวจิยัช้ินน้ี 
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ในส่วนของงานท่ีศึกษาเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษาในปัจจุบนัเช่นเดียวกบับทความวิจยัช้ินน้ี 
ผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจและคดัเลือกงานศึกษาอีกช้ินหน่ึงของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล (2561) ท่ีศึกษาการ
เติบโต ความถดถอย และการฟ้ืนตวัของขบวนการนกัศึกษาไทยในภาพรวมตั้งแต่อดีต มาจนถึง
ช่วงเวลาหลังการรัฐประหารในปี 2557 โดยมีข้อเสนอในส่วนของการฟ้ืนตวัของขบวนการ
นกัศึกษาภายหลงัการรัฐประหารว่าเกิดจากการท่ีพลงัทางการเมืองต่าง ๆ ถูกควบคุมอย่างเขม้ขน้
โดยรัฐบาลทหาร แต่นิสิตนกัศึกษานั้นมีสถานะพิเศษจากมรดกทางประวติัศาสตร์ และสถานภาพ
พิเศษของสถาบนัอุดมศึกษา จึงท าให้ขบวนการนกัศึกษากลายเป็นหน่ึงในพลงัทางการเมืองเพียง
ไม่ก่ีพลงัท่ียงัคงยนืหยดัต่อตา้นระบอบเผด็จการทหารไวไ้ด ้

เช่นเดียวกบังานของชยุตม์ พนัธ์ุสุวรรณ (2561) ท่ีได้ตั้งค  าถามว่า ขบวนการนักศึกษา
หายไปไหน และศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงความขดัแยง้ทาง
การเมืองระหว่างปี 2549-2557 โดยศึกษาองค์กรนิสิตนักศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ รวมถึงเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของขบวนการนักศึกษาและการเคล่ือนไหวในโลก
ออนไลน์ โดยเน้นไปท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเช่ือว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางของการ
เคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษา โดยมีข้อสรุปท่ีน่าสนใจ เช่น การปรับเปล่ียนภูมิทศัน์ทาง
การเมืองในห้วงของความขดัแยง้ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีส่ือสารและส่ือใหม่ อิทธิพลทาง
ความคิดระหว่างนักวิชาการปัญญาชนกับขบวนการนักศึกษา และการเปล่ียนผ่านสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ (ม.นอกระบบ) ซ่ึงชยตุมเ์ช่ือวา่เป็นอีกสาเหตุส าคญัสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างของขบวนการนกัศึกษาไทย ซ่ึงงานศึกษาของชยุตมช้ิ์นน้ีก็เป็น
งานศึกษาท่ีน่าสนใจและแสดงให้เห็นภาพพลวตัรของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงระหว่างปี 
2549-2557 ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษาในช่วงเวลาร่วมสมยักบัปัจจุบนั ยงัคง
มีความพยายามมองนิสิตนักศึกษาท่ีมีบทบาททางการเมืองเหล่านั้นในฐานะขบวนการนิสิต
นกัศึกษาอยูเ่ช่นกนั กล่าวคือ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาวิจยัในรูปแบบท่ีต่างกนัออกไป คือ
พยายามมองในฐานะปัจเจกให้มากข้ึนโดยให้ความส าคญักบัการสัมภาษณ์เป็นล าดบัแรก เพื่อเติม
เตม็ช่องวา่งในการอธิบายปรากฏการณ์ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน และอธิบายปัจจยัท่ีเกิดข้ึนโดยใช้
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แนวคิดเร่ืองโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory) ท่ีเป็นทฤษฎีท่ีส าคญัทฤษฎีหน่ึงใน
กรอบการวเิคราะห์ของขบวนการทางสังคมเขา้มาอธิบาย 
 

วธิีการวจิัย 
1. การคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Research) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่  

หนงัสือ งานวิจยั วทิยานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนาวชิาการต่างๆ 
บทความและบทสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกักิจกรรมนิสิตนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกบัการเคล่ือนไหวใน
ประเด็นทางการเมือง ในวารสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และแถลงการณ์ของกลุ่ม
นกักิจกรรมนกัศึกษา ในหวัขอ้หรือประเด็นทางการเมือง  

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เก็บขอ้มูลในลกัษณะของการสนทนา
พดูคุยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Key Informant) เพื่อท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่มีการตีพิมพแ์ละความรู้สึก
นึกคิดของ แหล่งขอ้มูลไดดี้ยิ่งข้ึน 
 

ผลการศึกษา 
 จากการวจิยั พบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้นกักิจกรรมนกัศึกษาไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในพรรค
การเมืองในการเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภา ได้แก่ 1. การเกิดข้ึนของพรรคการเมืองใหม่ท่ี
พร้อมเปิดรับพลงัของนักกิจกรรมนักศึกษาเหล่านั้นเขา้ไปในพรรค ซ่ึงในท่ีน้ีพบอยู่สองพรรค
การเมือง ได้แก่ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคสามญัชน โดยท่ีพรรคอนาคตใหม่ท่ีเป็นพรรคท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาในส่วนกลาง จึงเป็นพรรคท่ี
สามารถดูดรับพลงัของนกักิจกรรมนกัศึกษาไดม้ากกวา่พรรคสามญัชน ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกั
กิจกรรมนกัศึกษาในส่วนภูมิภาคมากกวา่ แต่ดว้ยจ านวนของนกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีมีจ านวนน้อย 
และพลงัในการดูดรับพลงัเหล่าน้ีของพรรคสามญัชนนั้นมีไม่มากพอ จึงไม่สามารถดูดรับและใช้
พลงัของนกักิจกรรมนกัศึกษาไดม้ากเท่าใดนกั 2. การเติบโตและมีช่ือเสียงของนกักิจกรรมนกัศึกษา
ในช่วงท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองก่อนจะเขา้พรรคการเมือง ตวัอยา่งเช่น โรม รังสิมนัต ์ท่ีเป็นแกน
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น าในการเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการหลายคร้ังในฐานะนกักิจกรรมนกัศึกษา จนมีช่ือเสียง
เป็นท่ีจดจ าไดใ้นระดบัหน่ึง โดยมีการใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการเคล่ือนไหว และสามารถ
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น โซเชียลมีเดีย ซ่ึงนัน่ส่งผลดีต่อเส้นทางการเป็นนกัการเมือง และท า
ให้เขาไดรั้บการจดัวางตวัเป็นผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระบอบบญัชีรายช่ือของพรรค
อนาคตใหม่ในล าดบัท่ี 16 ซ่ึงถือวา่เป็นล าดบัท่ีสูงและมีโอกาสสูงมากเช่นกนัท่ีจะสามารถเขา้เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได ้3. การท่ีนกักิจกรรมนกัศึกษามองเห็นโอกาสในการผลกัดนัประเด็นท่ี
ตวัเองเรียกร้อง โดยผ่านพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้พลงัของนักกิจกรรม
นกัศึกษาอีกจ านวนหน่ึงซ่ึงไม่ได้มีความสนใจในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก็ถูกดูดรับเขา้
มายงัพรรคการเมืองท่ีพร้อมจะผลกัดนัประเด็นนั้น ๆ ไปดว้ย เช่น ประเด็นสิทธิทางเพศ ประเด็น
สิทธิมนุษยชน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีกา้วหนา้ และพรรคการเมืองก็มีความตอ้งการท่ีจะผลกัดนั
ประเด็นเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย   
 อภิปรายผล  
 จากผลของการวจิยัท่ีไดน้ าเสนอไวข้า้งตน้ ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ งานวิจยัช้ินน้ีไดช้ี้ให้เห็น
ถึงความคิด ความเขา้ใจของนกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีไดเ้ป็นหน่ึงในผูท่ี้มีบทบาททางการเมืองมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในฐานะนักกิจกรรมนักศึกษา ผ่าน
เหตุการณ์การต่อสู้ เคล่ือนไหว หลายคร้ัง และไดก้ลายมาเป็นนกัการเมืองท่ีไดรั้บเลือกให้ลงสมคัร
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในท่ีสุด ว่าพวกเขานั้นมีความคิด ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวัของเขาเองและสังคมรอบตวัอยา่งไร ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีนั้นมีจุดท่ีแตกต่างจากงานท่ีศึกษานกั
กิจกรรมนกัศึกษาในช่วงเดียวกนัท่ีมกัจะให้ความสนใจกบัปฏิบติัการการเคล่ือนไหวของพวกเขา 
เช่น ยทุธวธีิ การระดมทรัพยากร มากกวา่ท่ีจะให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ถึง ความคิด ความเขา้ใจ
ของพวกเขา โดยขอ้คน้พบนั้นก็มีความคลา้ยคลึงกนัจากนกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีมีไดเ้ขา้ไปมีบทบาท
ในการเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภาแต่ละคน  
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 งานวิจยัช้ินน้ียงัเป็นงานช้ินแรก ๆ ท่ีพยายามหาค าตอบของการเปล่ียนผา่นท่ีเกิดข้ึนน้ี ใน
ด้านของขอบเขตการวิจัยท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีมีความร่วมสมัยเป็นอย่างมาก และจะพบได้ว่า 
ปรากฏการณ์ในลกัษณะท่ีนกักิจกรรมนกัศึกษาไดเ้ขา้สู่การเมืองระดบัชาติในระบอบรัฐสภาโดยใช้
เวลาเพียงไม่ก่ีปีและเปล่ียนสถานะจากนกักิจกรรมนกัศึกษาไปเป็นนกัการเมืองเลยนั้นยงัไม่เคยเกิด
ข้ึนมาก่อนในประวติัศาสตร์การเมืองไทยท่ีเคยมีมา 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 เน่ืองจากบทความวิจยัช้ินน้ีให้ความส าคญักบัการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Key Informant) 
เป็นส าคญั เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงความรู้สึกนึกคิดของคนเหล่านั้นในแต่ละห้วงเวลาไดอ้ยา่งละเอียด 
แต่การกระท าเช่นน้ีก็มีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เน่ืองจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความใกลเ้คียงกนันั้นมีอยูใ่นจ านวนท่ีมากกว่าท่ีกรอบเวลาของการวิจยัจะ
เอ้ืออ านวย และอีกส่ิงหน่ึงท่ีบทความวิจยัน้ีอาจจะขาดไปก็คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือ
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อขบวนการในภาพใหญ่หรือส่งผลต่อคนกลุ่มคลา้ย ๆ กนัอยา่งละเอียด ซ่ึง
ในส่วนน้ีเกิดจากการมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกนัในงานวิจยัแต่ละช้ิน ซ่ึงก็สามารถศึกษาต่อไปเพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนไปไดใ้นการศึกษาประเด็นดงักล่าวในอนาคต 
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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั 2. เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงอาชีพของพนกังานบริษทั 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความมัน่คงในอาชีพท่ีมีต่อ ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1.พนักงานบริษทั ท่ีท างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 398 คน 2. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึกดา้นความมัน่คงในอาชีพ
การเป็นพนักงานบริษทั ได้แก่ พนักงานบริษทัต าแหน่งทัว่ไป จ านวน 6 คน และ 3. ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง จ านวน 3 คน ส าหรับให้สัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงใน
อาชีพของพนกังาน และ แนวทาง ขอ้เสนอแนะ การสร้างความมัน่คงในอาชีพพนกังานบริษทั  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1.) ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี     
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ดา้นความมัน่ใจว่าจะไม่ถูกให้ออกจากงาน / เลิกจา้ง รองลงมาคือ ด้านความสมดุล ระหว่างชีวิต 
และ การท างาน ดา้นสวสัดิการ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ ดา้นรายได ้ตามล าดบั  
2.) พนกังานบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงใน
อาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังน้ี ด้านสภาพเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ความคุม้ครองจากรัฐบาล ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของ
งาน และ ดา้นนโยบายการบริหารบริษทั / องคก์ร ตามล าดบั 3.) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความมัน่คงใน
อาชีพของพนกังานบริษทัโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมาคือ 
ด้านการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน ด้านสภาพเศรษฐกิจ และ ด้านนโยบายการบริหารบริษทั / 
องค์กร มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในอาชีพของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม      
อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี สามารถพยากรณ์ ไดร้้อยละ 44.5 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

 
ค าส าคญั: ความมัน่คงในอาชีพ / พนกังานบริษทั  
 

Abstract 
 The objective of this research is 1. To study the occupational security of the 
employees, 2. To study the factors affect occupational security, 3. To study the influential factors 
that affect the occupational security of the company’s employees. The sample groups used in this 
research are divided into 2 groups which are 1. The company’s 398 employees who work in the 
Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi province 2. The key informants who provided the in-
depth interview in term of the occupational security of being a company’s employee which 
consist of 6 people from the general position and 3. The key informants of 3 people who are 
positioned in the high level administrative which provided the in-depth about the influential 
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factors of the occupational security of the employees and the guidelines and suggestion to develop 
the occupational securities for the employees of the company  
 According to the result of the research, it has found that 1.) The occupational security of 
the, who participated and answered the questionnaire. The opinion of these people towards the 
occupational security is generally in a high level considering that all of the related factors are high 
as well. The factors are sorted from the highest to the lowest which are the confidence over the 
chance of getting expelled from the company/termination of the hiring contract. The second 
highest factor is the work-life balance follows by the benefits and the opportunity over the 
progress of the advance in the occupation and the salary respectively 2.) The employees of the 
company who answered the questionnaire have their opinion towards the influential factors that 
affect the occupational security is found to be high considering that all of the related factors are 
high as well. The factors are sorted from the highest to the lowest which are the economic 
condition, the policy, the legal entities, the regulation, the protection from the company, the 
individual potential development, the characteristics of the occupation and the administrating 
policy of the company/organization respectively 3. The influential factors that affect the 
occupational security, which the factors are sorted from the highest to the lowest which are the 
characteristic of the occupation followed by the development of the individual’s potential, the 
economic condition and the administration policy of the company/organization. The influential 
factors towards the occupational securities of the employees of the company from the case study 
of Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi province can be predicted at 44.5 percent. Which 
match the assumption with statistical significance at 0.05  
 

Keyword: Occupational Security/ Company’s employees 
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บทน า 
 ความมัน่คงในอาชีพ เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเพื่อท่ีจะด ารงชีพอยูใ่นสังคม
ได้อย่างปกติสุข มีรายได้และ สวสัดิการท่ีเพียงพอในการด ารงชีพตนเองและครอบครับ และ มี
ความมัน่ใจว่าจะไม่ถูกเลิกจา้ง หรือให้ออกจากงานอย่างไม่มีเหตุผล ในการประกอบอาชีพ คนมี
งานท า มีสวสัดิการดูแลตนเองและครอบครัวเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง สภาวะทางเศรษฐกิจ และ สังคม
ของประเทศ จากอดีตจนถึงปัจจุบนัการท างานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่งและเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิต ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงของประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการท างานของคนไทยในอดีตจากประเทศท่ีผลิต ผลิตผลทาง
การเกษตร กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชานเป็นอย่างมาก จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดเ้ปล่ียนแปลงเขา้สู่ระบบ
อุตสาหกรรม  
 โพสตท์ูเดย ์ออนไลน์. (2561) องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ช้ีงานมัน่คงหายาก 
ฉุดแรงงานยากจน หวัน่ปัญหารุนแรงยิ่งข้ึน "ไทย"ร้ังท่ี 3 การว่าจา้งไม่มัน่คง องค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ  เปิดเผยรายงานการจา้งงานและทิศทางสังคมทัว่โลกปี 2018 พบวา่ การจา้งงานท่ี
ไม่มัน่คง (Vulnerable Employment) ส่งผลให้ประชากรโลกราว ร้อยละ 42 หรือ 1,400 ลา้นคน ยงั
ตอ้งใชชี้วติอยา่งแร้นแคน้ แมอ้ตัราวา่งงานคาดวา่จะปรับตวัลงมาอยูท่ี่ ร้อยละ 5.5 ในปีน้ี 2018 จาก 
ร้อยละ 5.6 เม่ือปีท่ีผา่นมา 2017 ส าหรับไทยนั้น องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ระบุวา่ ไทย
มีสัดส่วนการจา้งงานท่ีไร้ความมัน่คงมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของเอเชีย อยู่ท่ีประมาณ ร้อยละ 50 
ของการจา้งงานทั้งหมด ตามหลงัอินเดียและบงักลาเทศท่ีสัดส่วนราว ร้อยละ 78 และร้อยละ 58 
ตามล าดบั แมอ้ตัราวา่งงานในไทยอยูท่ี่เพียง ร้อยละ 1 เม่ือปี 2017  
 ส านกัปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2560) สถานการณ์การเลิกจา้งของไทย 
ในปี 2559 อตัราการเลิกจา้งลูกจา้งในระบบประกนัสังคมมาตรา 33 ของ เดือน พฤศจิกายน 2559 
คิดเป็นร้อยละ 0.29 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2559 ท่ีร้อยละ 0.30 และขยายตวัจากปีท่ีแลว้ ท่ีร้อยละ 
0.25 ถือว่าขยายตวัสูงเม่ือเทียบกบัเกณฑ์เฉล่ียในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 0.17 
(ใชฐ้านขอ้มูลปี 2548 –2551) ประเภทกิจการท่ีมีการเลิกจา้งสูง คือ การผลิต สาเหตุเลิกจา้งเน่ืองจาก
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ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดทุน หรือยอดการสั่งซ้ือของลูกค้า 
ลดลง จากขอ้มูลการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์เลิกจา้ง พบวา่ มีสถานประกอบการเลิกจา้ง ขอ
ใช้มาตรา 75 ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีจ านวน 8 จงัหวดั สถาน
ประกอบการ 57 แห่ง แรงงานได้รับผลกระทบ 29,029 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีในภาค
ตะวนัออก และ ภาคกลาง เหตุผลการขอยืน่ใชม้าตรา 75 เน่ืองจากยอดการสั่งซ้ือลดลง ซ่ึงกระทรวง
แรงงานได้มีการเฝ้าระว ังฯ อย่างต่อเน่ืองใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสมุทรปราการ และ จงัหวดัชลบุรี  
 จากสภาพขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ สถานการณ์ความมัน่คงในอาชีพของแรงงาน ยงัคงขาด
เสถียรภาพความมัน่คง ซ่ึงขาดหลกัประกนัความคุม้ครองท่ีเหมาะสมท่ีเท่าท่ีควรท่ีก่อให้เกิดความ
มัน่คงในอาชีพ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าความมัน่คงในอาชีพ เป็นส่ิงท่ีทุกคนมีความตอ้งการ และ มี
ความส าคญัในการช่วยใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดี มีความเป็นอยูท่ี่ดี มีรายไดท่ี้เพียงพอ สวสัดิการท่ีเป็น
ธรรม ดงันั้นความมัน่คงในอาชีพของแรงงาน ถือเป็นส่ิงส าคญัเป็นส่ิงท่ีขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ 
และบ่งบอกถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศดว้ย  
 จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ีจ  านวนมาก ส่งผลให้ประชากรยา้ยถ่ินฐานจากต่างจงัหวดัในภูมิภาค
ต่างๆ เพื่อเขา้มาหางานท าและประกอบอาชีพ โดยพื้นท่ี ท่ีจะท าการศึกษา คือ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นสถานท่ีดึงดูดแรงงานท่ีต้องการหางานท่ีมีความมั่นคง เน่ืองจาก นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี เป็นพื้นท่ี ท่ีมีบริษทัชั้นน าหลากหลายบริษทั และ ประเภท
ของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น รถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปโภคบริโภค เป็นตน้ จึงเป็นท่ีสนใจของแรงงาน ท าใหนิ้คมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี
มีแรงงานจ านวนมากกวา่แสนคน  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษา ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั  
 2. เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงอาชีพของพนกังานบริษทั 
 3. เพื่อศึกษา อิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงในอาชีพ ของพนกังานบริษทั  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี สามรถน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ต่อ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการออกนโยบาย การคุม้ครองแรงงาน และสวสัดิการ เพื่อให้
นโยบายสอดคลอ้งส่งเสริมและพฒันาสร้างความมัน่คงในอาชีพ 
 2. ขอ้เสนอแนะจากการท าวจิยัสามารถน าไปเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความมัน่คงใน
การประกอบอาชีพของพนกังาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม ( แนวคดิ และ ทฤษฎ ี) 
 แนวคิดความมั่นคงในอาชีพ 

 ความมัน่คงในอาชีพ ถือเป็นความมัน่คงของมนุษย ์โดย Maslow Abraham. (1954) ได้
กล่าวว่า หลังจากท่ีมนุษย์ได้รับความต้องการพื้นฐานเพียงพอแล้ว เขาจะเร่ิมมีความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึนคือการมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภยั ตอ้งการครอบครัวท่ีอบอุ่น ตอ้งการการงานท่ีมัน่คง เพื่อ
น าไปสู่ความมัน่คงของฐานะและการเงิน การมีรายไดท่ี้มัน่คง มีเจา้นายและเพื่อนร่วมงานท่ีดี ลว้น
จดัอยูใ่นความตอ้งการน้ี ท่ีจะยงัใหเ้กิดความส าเร็จทั้งในเร่ืองส่วนตวัและการงานท่ีแน่นอน  
 โดยมีผู ้ให้ให้ความหมายเก่ียวกับความมั่นคงในอาชีพไว้อย่างหลากหลาย โดย
ความหมายของความมัน่คงในอาชีพนั้นมีผูท่ี้เรียกแตกต่างกนัออกไป บา้งใช้ค  าว่า ความมัน่คงใน
การท างาน หรือ คุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงมีความหมายท่ีสอดคล้องและใกล้เคียงกันโดย
กล่าวถึงผลท่ีได้รับจากการท างาน เช่น รายได้ สวสัดิการ การไม่ถูกยุบหรือถูกเลิกจ้าง โอกาส
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน  ดงัน้ี  
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 สายทิพย์วงศ์สังข์ฮะ (2540) ได้กล่าวสรุปว่า “ความมัน่คงในการท างาน” หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีปลอดภยัในการท างาน มีรายไดท่ี้มัน่คง มีผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพสามารถ
ด ารงชีพอยูไ่ด ้และไดรั้บความเป็นธรรมมีโอกาสกา้วหน้าในหนา้ท่ีการท างาน เพื่อให้ตนเองด ารง
ชีพอยา่งปกติสุข นอกจากน้ี  
 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (2540) ให้ความหมายของ “ความมัน่คงในการท างาน” ว่า
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ี เก่ียวกับชีวิตการท างาน ท่ีประกอบด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน 
ประโยชน์เก้ือกลู บริการต่าง ๆ โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ สวสัดิการ และมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีมีผล
ต่อ ความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูป้ฏิบติังาน และยงัมี วิกรม อศัวกุล (2541) กล่าวว่า ความ
มัน่คงในอาชีพ เป็นสภาพจิตใจ และ ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้ หรือประเมินปัจจยั
ต่างๆในองคก์ารท่ีแสดงถึงการจา้งงานท่ี แน่นอน เช่น นโยบายการบริหารองคก์าร การฝึกฝนอบรม
และพฒันาความสามารถพนกังาน การให้ความคุม้ครองป้องกนั การมีหลกัประกนั ในการท างาน 
และมีผลตอบแทนจากการ ท างาน นอกจากความมัน่คงในการท างานแลว้  
นอกจากน้ียงัมี  
 วงพกัตร์ ภู่พนัธ์ศรี & และคณะ (2559) ไดใ้ห้ความหมายของ คุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of work life) เป็นองคป์ระกอบ หน่ึงของมาตรฐานคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของ
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติังานในองค์การต่างๆ ปัจจุบนัองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
องค์การ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน รวมถึงวงการวิชาการและบริหาร ต่างให้ความ
สนใจกบัการสร้างคุณภาพการท างานท่ีดีให้กบับุคลากรหรือพนกังานของตน รวมถึงพยายามสร้าง
ระบบหรือหน่วยงานข้ึนมารองรับในการช่วยกนั พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยท่ี 
 Hackman & Suttle (1997) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นส่ิงท่ีตอบสนองชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น รายได ้สวสัดิการ โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และความพึงพอใจของ
พนกังานในองคก์าร ไม่วา่จะเป็นระดบัคนงาน ผูบ้ริหาร หรือ เจา้ของกิจการเองก็ตาม  
 จากแนวคิดดงักล่าว ความมัน่คงในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานมีความ
สอดคลอ้งกนัคือเป็นปัจจยัแต่ละปัจจยัต่างๆทางดา้นสังคม ทางดา้นรายได ้การมีสัญญาจา้งท่ีมัน่คง
โอกาสท่ีจะไม่ถูกเลิกจา้ง มีโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นการด ารงชีวิตท่ีไดรั้บสวสัดิการต่างๆ 
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รายไดท่ี้มีความเพียงพอ จากทางองคก์ารท่ีตวัพนกังานไดท้  างานอยู ่ท่ีส่งผลถึงตวัของพนกังานให้มี
ความมัน่คงในการด ารงชีวติอยูอ่ยา่งปกติสุข  
 ทฤษฎเีกีย่วกบัความมั่นคงในอาชีพ 
 Hider (1958 อา้งถึงใน อุษณีย ์เหมแหวน (2543 หนา้ 32-33) ไดเ้สนอทฤษฎีความมัน่คง
ข้ึนมาเป็นท่ียอมรับกนัเรียกวา่ทฤษฎีความสมดุลแนวคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีความสมดุลและทฤษฎี
ความคงท่ีของความคิดน้ี คือ แนวโน้มส าหรับระบบความนึกคิดในการท่ีจะเปล่ียนหรือยา้ยจาก
สภาวะท่ีไม่มัน่คงไปยงัสภาวะมัน่คง หรือ ในสภาวะท่ีไม่สมดุลจะเปล่ียนไปสู่ในสภาวะท่ีสมดุล 
การคงท่ีของความนึกคิดท่ีจะเกิดข้ึนใน จากภาวะเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกบีบคั้น การไดรั้บ
ข่าวสารและขอ้แนะจนก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการสร้างความสมดุลของความนึกคิดแต่
ละบุคคล เช่น การรับรู้ปัจจยัภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม และ การรับรู้ปัจจยัภายใน 
เช่น นโยบาย กิจกรรม ข่าวสารขององคก์ร 
 Greenhalgh (1984) กล่าวถึงความรู้สึกไม่มัน่คงในการท างาน เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
พนกังานไม่สามารถควบคุมหรือรักษาสภาพการท างานของตนไวไ้ดแ้ละระดบัความรู้สึกไม่มัน่คง
ในการท างานจะข้ึนอยู่กบัการรับรู้ 2 ประการคือ 1. การรับรู้ท่ีเกิดจากการคุกคาม หมายถึง การท่ี
พนักงานรับรู้ถึงนโยบายหรือการเปล่ียนแปลงขององค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงานว่ามีเร่ือง
ใดบ้าง และมีความรุนแรงเพียงใด เช่น องค์กรมีนโยบายลดจ านวนพนักงาน การลดเงินเดือน
พนกังานและ ลกัษณะของงานเปล่ียนแปลงเวลาการท างานเป็นตน้ 2. การรับรู้ท่ีเกิดจากการควบคุม 
หมายถึง การท่ีพนกังานรับรู้ว่าเขาสามารถควบคุม หรือ แก้ไขการปฏิบติัจากองค์กรไดม้ากน้อย
เพียงใด เช่น เม่ือองค์กรมีนโยบายลดจ านวนพนักงานหากพนกังานประเมินว่าตนเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถมีความส าคัญต่อองค์กรองค์กรจะไม่ปลดพนักงานออกจากงานอย่างแน่นอน 
ความรู้สึกมัน่คงในการท างานของพนกังานคนนั้นจะอยูใ่นระดบัสูง แต่ถา้พนกังานประเมินว่าตน
ไม่มีความรู้ความสามารถหรือความส าคญัต่อองค์กรตอ้งเป็นคนหน่ึงท่ีถูกปลดออกจากงานระดบั
ความรู้สึกในการท างานของพนกังานคนนั้นจะอยูใ่นระดบัต ่าเป็นตน้  
 ทฤษฏีท่ีถือว่าสวสัดิการแรงงานเป็นหน้าท่ีท่ีพึงปฏิบติั การได้รับสวสัดิการอย่างเป็น
ธรรม โดย Moothy (1968) ไดก้ล่าวอีกวา่ ทฤษฏีท่ีถือวา่สวสัดิการแรงงานเป็นหน้าท่ี ท่ีพึงปฏิบติั 
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ดงันั้น ลูกจา้งเป็นผูผ้ลิต จึงควรไดรั้บการดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ทั้ง ทางกาย และจิตใจตอ้ง
ถนอมและเอาใจใส่ การดูแลใน ลกัษณะน้ีเป็นหนา้ท่ีของนายจา้ง เพราะมีท่ีมาจากความเช่ือท่ีวา่การ
จดัสวสัดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างานเพราะการท างานใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความมัน่คงในการท างาน หรือมีส่ิงจูงใจท่ีดี ลูกจา้งย่อมจะท างานดว้ย ความ
เป็นสุขใจพึงพอใจ เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีได้รับการดูแลบ ารุงรักษาอย่างดี ส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพและมีเพิ่มผลผลิตท่ีสูงข้ึน 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย Moos (1986) กล่าวว่า 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึงปัจจยัต่างๆท่ีรวมเป็น บรรยากาศในการท างาน ไดแ้ก่ การมี
ส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพนักบั เพื่อนร่วมงาน การนิเทศงาน สายการบงัคบับญัชา ความมี
อิสระในการท างาน แรงกดดนัในการท างาน การควบคุมงาน นวตักรรมความชดัเจนในการท างาน
และสภาพทางกายภาพของสถานท่ีท างาน 
 นอกจากน้ี Hackman J. R. & Oldham G. R. (1980) ไดอ้ธิบาย เก่ียวกบั มิติของลกัษะงาน 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจของบุคคล เก่ียวกบัความรู้สึกมัน่คงของงานท่ีพนกังานก าลงัท า
อยู ่และ ส่งผลต่อไปยงัผลลพัธ์ในเร่ืองผลงานและความพึงพอใจของบุคคลผูป้ฏิบติังาน 
 และยงัมีแนวคิดเก่ียวกบั การพฒันาความรู้ความสามารถผูป้ฏิบติังานโดย Cascio (2003) 
ได้กล่าวว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีขาดการพฒันาความรู้ความสามารถ ขาดการเรียนรู้งาน ลกัษณะงานท่ี
หนกัเกินไป และ งานท่ีไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ขาดความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
และยงัส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานขาดแรงจูงใจในการท างาน จนส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานขาดประสิทธิภาพ
ในการท างาน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวความคิดการ
วิจยั จากแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความมัน่คงในอาชีพ และ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความมัน่คงในอาชีพ ผูว้จิยัจึงสรุปและสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 
วธิีการด าเนินวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความมั่นคงในอาชีพของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเพื่อศึกษาความมัน่คงของมนุษย์
ในด้านความมัน่คงในการประกอบอาชีพ โดยใช้รูปแบบของการวิจยัแบบผสม (Mixed-method 
design) ระหวา่งการวจิยัเชิงปริมาน (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research) โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความมัน่คงของการประกอบอาชีพของพนักงานบริษทั  
ในพื้นท่ี นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  โดยมีขั้นตอนการท าวจิยั 2 ส่วนดงัน้ี 
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 การวิจัยเชิงปริมาณ   กลุ่มประชากร (Population) ท่ีใช้ตอบแบบสอบถาม พนักงาน
บริษทัเอกชน กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  ท่ีมีจ  านวนพนักงานกว่า 
120,000 คน จากโรงงานทั้งหมด ท่ีมาจาก Amata Thailand (2560) ท าการหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
สูตรของ ยามาเน่ Yamane (1973) ดว้ยการยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 398 คน 
 การสุ่มตวัอย่าง เม่ือได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ  านวน 398 ตวัอย่างแล้ว  
ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิโดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งของประชากรจ าแนกออกเป็น
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 จ าแนกประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ประเภทอตุสาหกรรม  จ านวน 514 บริษทั 
จ านวนพนกั ประมาณ 120,000 คน 

สดัส่วนจากการค านวณ  
(คน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 398 คน โดยท าการ
ปัดเศษข้ึน (คน) 

1. ยานยนต ์/ ช้ินส่วนยานยนต ์(32.64%) (398x32.64)/100 = 129.9 130 คน 
2. พลาสติก / โลหะ (25.25%) (398x25.5)/100 = 100.5 101 คน 
3. อิเลก็ทรอนิกส์ / เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า(14.02%) (398x14.02)/100 = 55.7 56 คน 
4. สินคา้อุปโภคบริโภค (10.25%) (398x10.25)/100 = 40.7 41 คน 
5. เคมีภณัฑ ์(9.83%) (398x9.83)/100 = 39.1 39 คน 
6. บริการและสาธารณูปโภค (7.53) (398x7.53)/100 = 29.9 30 คน 
7. อ่ืนๆ (0.21%) (398x0.21)/100 = 0.8 1 คน 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส าหรับ สัมภาษณ์เจาะลึก โดยใชก้ารเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัจ าแนกตามการท างานในประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 6 คน และ 
กลุ่ม ระดบัผูบ้ริหารบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 3 คน  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 การวิจยัเชิงปริมาณ นั้นมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity) และน า
แบบสอบถามไปทดลอง (Tryout) ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ี 
ท่ีมีประชากรกลุ่มตวัอย่างใกล้เคียงกนั ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาท่ี .970 แบ่งเน้ือหาของค าถาม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 
ค าถามเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงของพนักงานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวดัชลบุรี ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงานบริษัท
กรณีศึกษา นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ส าหรับวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ นั้นใช้แบบ
สัมภาษณ์เพื่อการวิจยัแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi- Structure Interviews) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากผล
การศึกษาตามการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประเด็นท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งลต่อความมัน่คงในอาชีพ และประเด็นท่ี 3 ค าถาม
เก่ียวกบัแนวทางการแนวทางการสร้างความมัน่คงในอาชีพ ของพนักงานบริษทักณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  
 

ผลการศึกษา 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั 
กรณีศึกษา นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวม (n = 398) 
 

ความมั่นคงในอาชีพ    S.D. แปลความหมาย อนัดบัที ่

1. ด้านรายได้ 3.65 0.45 มาก 5 
2. ด้านสวสัดกิาร 3.69 0.45 มาก 3 
3. ด้านความมัน่ใจว่าจะไม่ถูกให้ออกจากงาน / เลกิจ้าง 3.71 0.44 มาก 1 
4. ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 3.66 0.40 มาก 4 
5. ด้านความสมดุล ระหว่างชีวติ และ การท างาน 3.70 0.42 มาก 2 

เฉลีย่ 3.68 0.35 มาก - 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์การวิจยั ขอ้ท่ี 1 พบว่า พนักงานบริษทัท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อความมั่นคงในอาชีพ กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.68) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกประเด็นอยู่ในระดับ มากทั้ งหมด 5 ด้าน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นความมัน่ใจว่าจะไม่ถูกให้ออกจากงาน / เลิกจา้ง (   = 3.71)
รองลงมาคือ ดา้นความสมดุล ระหวา่งชีวิต และ การท างาน (   = 3.70)  ดา้นสวสัดิการ (   = 3.69) 
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (   = 3.66 ) และ ดา้นรายได ้(   = 3.65) ตามล าดบั 
 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงในอาชีพของ
พนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวม (n = 398) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความมัน่คงในอาชีพ     S.D. แปลความหมาย อนัดบัที ่

1. ด้านนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคบั ความคุ้มครอง จากรัฐบาล 3.87 0.50 มาก 2 
2. ด้านสภาพเศรษฐกจิ 3.89 0.62 มาก 1 
3. ด้านนโยบายการบริหารองค์กร 3.56 0.53 มาก 5 
4. ด้านลกัษณะของงาน 3.55 0.52 มาก 4 
5. ด้านการพฒันาศักยภาพผู้ปฏบิตังิาน 3.78 0.62 มาก 3 

เฉลีย่ 3.73 0.28 มาก - 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2 พบวา่ พนกังานบริษทัท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงในอาชีพ กรณีศึกษา 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.73) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีประเด็นท่ีอยู่ในระดับมากทั้ งหมด 5 ด้าน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ด้านสภาพเศรษฐกิจ (   = 3.89 )  รองลงมาคือ ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ความคุม้ครอง จากรัฐบาล  (   = 3.87 ) ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน  
(   = 3.78)  ดา้นลกัษณะของงาน (   = 3.55 ) และ ดา้นนโยบายการบริหารบริษทั / องคก์ร 
(   = 3.56) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ทดสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงในอาชีพ ของพนกังานบริษทั กบัความมัน่คงในอาชีพ  
 
Model (Step)  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

4 Regression 21.726 4 5.431 78.864 .000 

 Residual 27.066 393 .069   
 Total 48.792 397    

a. Dependent Variable: ภาพรวมความมัน่คงในอาชีพ (Y) 
e. Predictors: (Constant),  x4, x5, x2, x3 (ขั้นตอนท่ี 4) 
อย่างมนีัยส าคญัที ่.05 
  

 จากตารางท่ี 4 (ขั้ นตอนท่ี 4) พบว่า จากการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะงาน (X4) รองลงมา ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
(X5) ดา้นสภาพเศรษฐกิจ (X2) และดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร / บริษทั (X3) เม่ือน ามาเขา้ใน
สมการ พบวา่ ตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั สามารถพยากรณ์ 
ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี (Y) 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05  
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ตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณ์แต่ละตวั ในการน า ไปสร้าง
สมการพยากรณ์ (Stepwise: Multiple Regression Analysis ) 
Model 
(Step) 

 
 

ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity  
Statistics 

ขั้นตอน
ที ่

B Std. 
Error 

Beta 

β 

t Sig Tolerance VIF 

4 ค่าคงที่ 2.578 .203  12.724 .000*   

 ดา้นลกัษณะของงาน X4 .192 .030 .292 6.374 .000* .623 1.606 

 ดา้นการพฒันาศกัยภาพ X5 .149 .025 .266 5.843 .000* .669 1.494 
 ดา้นสภาพเศรษฐกิจ X2 -.098 .026 -.173 -3.729 .000* .664 1.507 
 ดา้นนโยบายขององคก์รX3 .068 .024 .127 2.774 .006* .673 1.486 

d. Predictors: (Constant), x4, x5, x2, x3 (ขั้นตอนท่ี 4) 

R= .667, R2 = .445, F= 78.864, Sig of F = 000*, Adjusted R Square = .440 , SDest = .262 

  จากตารางท่ี 5 ผลกาศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ค่าคงท่ี และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ พบวา่ สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยของตวัพยากรณ์ ดา้นลกัษณะของงาน(X4) มีอิทธิพลในทางบวก (0.192, 0.229) สามารถ
พยากรณ์ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดั
ชลบุรี ไดสู้งท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน(X5) มีอิทธิพลในทางบวก b,β 
(0.149, 0.266) ดา้นสภาพเศรษฐกิจ(X2) มีอิทธิพลในทางลบ b,β (-0.098, -0.173) และ ดา้นนโยบาย
การบริหารบริษทั / องคก์ร(X3)  มีอิทธิพลในทางบวก b,β (0.068, 0.121) ตามล าดบั โดยสามารถ
พยากรณ์ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดั
ชลบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ คือ .667 ทุกตวัแปรมีนยัส าคญัท่ี .05 สามารถ
พยากรณ์ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั
ชลบุรี ไดร้้อยละ 44.5 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานพยากรณ์ เท่ากบั ±26.2โดยสามารถสร้าง
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดงัน้ี  
 

Y   = 2.578ค่าคงท่ี + .192X4 + .149X5 - .098X2 + .068X3 
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อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 อภิปรายผลการวจัิย 
 ความมั่นคงในอาชีพ ของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวดัชลบุรี พบว่า พนักงานบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
ความรู้สึกมัน่คงในอาชีพ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกประเด็นอยู่ในระดับ มากทั้ งหมด 5 ด้าน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ดา้นความมัน่ใจว่าจะไม่ถูกให้ออกจากงาน / เลิกจา้ง รองลงมาคือ 
ดา้นความสมดุล ระหวา่งชีวติ และ การท างาน ดา้นสวสัดิการดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
และ ดา้นรายได ้ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สอดคลอ้งกบั ศุภวรรณ ภิเศก (2550) ไดศึ้กษา 
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทัไวส์ คอนซลัแทนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั สมฤดี ปุงบางกะด่ี, (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความมัน่คงในอาชีพของ
พนกังานขบัรถรับจา้ง-รับส่งนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า ความมัน่คงในการท างานโดยรวมของ
พนักงานรับจ้างขับรถโรงเรียนอยู่ในระดับมากในทุกๆด้าน และ ยงัสอดคล้องกับ ธัญพิชชา 
สามารถ, (2560) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ของ
ขา้ราชการ และ บุคลากรท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ ในเทศบาลนครแหลมฉบงั ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1) 
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการได้รับ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการ
ท างาน ความกา้วหนา้และ ความมัน่คงของงาน และความสมดุลของชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบั
มากทั้งหมด  
 จากการศึกษา อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีดีท่ีสุด พบว่ามี 4 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความ
มั่นคงในอาชีพ ของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยสามารถ
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ของผูป้ฏิบติังาน ดา้นเศรษฐกิจ และ ดา้นนโยบายการบริหารบริษทั/องคก์ร ตามล าดบั มีอิทธิพลต่อ 
ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 
อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.5 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ คือ .667 สามารถพยากรณ์ความ
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มัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ไดร้้อย
ละ 44.5 โดยดา้นลกัษณะงานสอดคลอ้งกบั Hackman J. R. & Oldham G. R. (1980) ไดอ้ธิบาย 
เก่ียวกบั มิติของลกัษะงาน ท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจของบุคคล เก่ียวกบัความรู้สึกมัน่คง
ของงานท่ีพนกังานก าลงัท าอยู่ และ ส่งผลต่อไปยงัผลลพัธ์ในเร่ืองผลงานและความพึงพอใจของ
บุคคลผูป้ฏิบติังาน ส่วนด้านการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบัติงานสอดคล้องกับ โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Cascio. (2003) ไดก้ล่าววา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีขาดการพฒันาความรู้ความสามารถ ขาดการ
เรียนรู้งาน ลกัษณะงานท่ีหนกัเกินไป และ งานท่ีไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ขาดความ
มัน่คงในหน้าท่ีการงาน และยงัส่งผลให้ผูป้ฏิบัติงานขาดแรงจูงใจในการท างาน จนส่งผลให้
ผู ้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพในการท างาน  ด้านการรับรู้นโยบายองค์กร สอดคล้องกับ 
Greenhalgh. (1984) กล่าวถึงความรู้สึกไม่มัน่คง หรือมัน่คงในการท างานในการท างาน เกิดจากการ
รับรู้ท่ีเกิดจากการคุกคาม คือ การท่ีพนกังานรับรู้ถึง นโยบายการบริหาร หรือ การเปล่ียนแปลงของ
องคก์ร และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ames. n.d. (อา้งถึงใน มนิตา สิงเอ่ียม (2553) กล่าววา่ การ
รับรู้ตามหลกัของกระบวนการทางข่าวสาร มีอิทธิพลของสภาวะแวดลอ้มนั้นมีทั้งทางกายภาพและ
ทางสังคมท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงของบุคคล เช่น ผลกระทบจากการรับรู้สภาพเศรษฐกิจ 
การรับรับท่ีเกิดจากการรับรู้นโยบายการบริหาร และยงัสอดคล้องกับ ด้านสภาพเศรษฐกิจ 
สอดคลอ้งกบั วิกรม อศัวกุล (2541) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมัน่คงในการท างาน และ
ผลของความรู้สึกมัน่คงในการท างานท่ีมีต่อความทุ่มเทให้กบังานและความตั้งใจท่ีจะลาออกของ 
พนกังานบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์พบว่าการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัภายนอกองค์การในดา้น 
สภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อความรู้สึกมัน่คงในการท างาน 
  
ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความมั่นคงในอาชีพพนักงานบริษัท  
 จากขอ้คน้พบท่ีไดศึ้กษา ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีขอ้เสนอแนะ ในการสร้างความมัน่คงในอาชีพ
ไดด้งัน้ี  
 1. ดา้นลกัษณะงาน พนกังานตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบังาน การเลือกงานท่ีถนดัและตรง
กบัความสามารถตวัตวัเอง การท างานในภาคอุตสาหกรรมเป็นงานท่ี มีทั้งหนกั และ เบา มีลกัษณะ
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ของงานท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม หากปรับตวัเขา้กบังานท่ีท า และ 
งานท่ีเหมาะสมกบัความถนดั ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความรู้สึก ว่าตนเองสามารถท างานกบั
บริษทัไดอี้กยาวนาน มีความสุขในการท างาน 
 2. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน พนกังานควรพฒันาตนเองโดยการหาความรู้
เพิ่มเติมไม่วา่จะในส่วนงานท่ีตนเองรับผดิชอบหรือศึกษาขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ แบบไม่หยุดน่ิง 
เช่น การศึกษาต่อท่ีตรงกบัสายงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน 
 3. ดา้นสภาพเศรษฐกิจ พบวา่ สมยัน้ีเราสามารถตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริษทัท่ี
เราสนใจไดอ้ย่างง่ายดาย ซ่ึงนอกจากขอ้มูลประวติัของบริษทัโดยทัว่ไปแลว้ เรายงัจะเจอวา่บริษทั
นั้นมีภาพลักษณ์ในสายตาของคนทัว่ไปอย่างไร เคยมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรบ้าง เคยปลด
พนกังานออกเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจหรือไม่  
 4. ดา้นนโยบายการบริหารบริษทั / องคก์ร การสร้างความมัน่คงในอาชีพ นอกจาก การมี
งานท า รายได ้พนกังานบริษทัควรค านึงถึง นโยบายการบริหารของบริษทั กฎระเบียบการท างาน ท่ี
ตอบสนองการท างานของพนักงานหรือไม่ บริษทัท่ีมีนโยบาย ท่ีเขา้กบัการท างานของพนกังาน 
ย่อมท าให้พนักงาน สามารถท างานกับบริษัทได้อย่างยาวนาน มีความสุข และ มีโอกาส
ความกา้วหนา้ ซ่ึงจะท าใหมี้ความมัน่คงในอาชีพมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย 
 1. จากผลของการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบว่า 
ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีระดบัความคิดเห็นต่อความมัน่คงในอาชีพของพนกังานบริษทัสูงข้ึนไป
ด้วย ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายท่ีสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมากกว่าระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบนั  
 2. ควรมีการปรับเพิ่มเงินเดือนขั้นต ่า ของผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัวิชาชีพ ระดบั ปวช. 
และ  ปวส.  ซ่ึ งย ังคงได้รับค่ าแรงขั้ นต ่ าอยู่ เ ป็นจ านวนมาก สวนทางกับความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีตอ้งการผูท่ี้จบการศึกษาทางตรงกบังานในภาคอุตสาหกรรม  
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความมัน่คงในอาชีพของพนกังาน
บริษทั กรณีศึกษา นิคมอุสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี  เพื่อความมัน่คงในอาชีพ ผูว้ิจยั
เสนอแนะในการท าวจิยั คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1.งานวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความมั่นคงในอาชีพ ในภาพรวม เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบอยา่งชดัเจน ควรศึกษา แยกประเภท เพื่อน ามาเปรียบเทียบ เช่น ความมัน่คงในอาชีพ
ของพนกังานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต ์หรือ ความมัน่คงในอาชีพของพนกังานในอุตสาหกรรม
ผลิต เคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เป็นตน้ 
  2. ควรมีการน าตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้น ามาศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี มาศึกษาในคร้ัง
ต่อไป เช่น ระยะเวลาท่ีท างาน ทศันคติต่อความมัน่คงในอาชีพ 
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แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิานด้านการเบิกจ่ายเงนิ
ทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงนินอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังาน 2) ระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 5) ศึกษาปัจจยั
ท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และ 6) เสนอแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 108 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วน
ของส่วนงาน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาความรู้
ความสามารถ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน และด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 2) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้าน
ความถูกตอ้ง ดา้นความพึงพอใจผูรั้บบริการ ดา้นการประหยดัทรัพยากร และดา้นความรวดเร็ว 3) ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) ปัจจยัท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 5) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ได้ดี ประกอบด้วย ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X2) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (X3) 
ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.47 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 
0.22 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดร้้อยละ 19.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.33 
และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 1.47 และ 6) แนวทางการพฒันา ควรรักษามาตรฐาน
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเอาไว ้จดักิจกรรมผ่อนคลายให้ผูป้ฏิบติังาน 
ปรับปรุงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน จดัหาท่ี
พกัผ่อนช่วงพกักลางวนั ใช้ทรัพยากรในส่วนงานอย่างเหมาะสม และดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง  ๆในการปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านเสมอ 
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ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน, คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

Abstract 
The purpose of this research was to study 1) the level of factors that support the operation, 2) operational 

efficiency level, 3) comparison of operational efficiency by personal factors. 4) the relationship between factors 
that support the operation and operational efficiency, 5) the factors that support the operation that influences the 
operational efficiency and 6) presentation of guidelines for enhancing operational efficiency. The sample group 
consisted of 108 research staff who were responsible for the disbursement of research funding from non-
budgetary sources, Faculty of Science, Mahidol University. The sample size was determined from the Taro 
Yamane formula. The error value was set to 0.05 and calculated the sample from the proportion of the faculty 
with Stratified Random Sampling. The research tool was a questionnaire with a reliability of 0.97. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, Pearson's correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis, and determined the level of statistical significance at the 
level of 0.05.  

The results of the research showed that: 1) The factors that supported the operation were at a high level. 
When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level, with the average order from 
descending to the following: Training and development of knowledge and competency, relationship between 
supervisors and colleagues, working environment and job characteristics. 2) Overall operational efficiency was at 
a high level. When considering each aspect, it was found that all aspect were at a high level, with the average 
order from descending to the following: Accuracy, customer satisfaction, resource saving and speed. 3) Workers 
with different gender, age, education level, working periods and types of workers had different opinions on 
operational efficiency with statistical significance at the level of 0.05. 4) The factors that supported the operation 
were positively correlated with the efficiency of the work performance at the statistical significance level of 0.05, 
with the relationship at a moderate level (r = 0.43). When considering each aspect, it was found that the all factors 
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that support aspects of work performance were positively correlated with operational efficiency with statistical 
significance at the level of 0.05, with a relationship at a moderate level. 5) The factors that supported the operation 
had significant influence on the efficiency of the work at the level of 0.05. It can be well predicted by the 
relationship between supervisors and colleagues (X2) and the working environment (X3) respectively with 
multiple correlation coefficients (R) equal to 0.47, predictive efficiency (R2) equal to 0.22, can predict operational 
efficiency by 19.00 percent with error of prediction equal to ± 0.33 and had constant predictive equation in the 
form of raw score equal to 1.47. 6) Development guidelines should maintain the standard of relations between 
supervisors and colleagues, organize relaxation activities for workers, improve the equipment necessary for the 
operation to be in good quality and sufficient for the operation, provide a place to rest during the lunch break, use 
resources in the work area appropriately and maintain equipment, tools and devices in the operation to always be 
in use.  

Keywords: Efficiency of performance, factors that support performance, Faculty of Science, Mahidol 
University 
 

บทน า 
ระบบการบริหารจดัการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศท่ีส าคญั

ประการหน่ึงมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในเร่ืองการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงคท่ี์วางไว ้
การให้บริการประชาชนท่ียงัไม่ได้มาตรฐานสากล การบงัคบัใช้กฏหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหาร
จดัการและการใหบ้ริการของทอ้งถ่ินท่ียงัขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจการใช้งบประมาณยงัไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมไดอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ท าให้การ
ทุจริตประพฤติมิชอบยงัเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2559) ในช่วง 5 ปีต่อจากน้ีไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคญัท่ีตอ้งเร่งปฏิรูปการ
บริหารจดัการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงั เพื่อให้เป็นปัจจยัสนบัสนุนส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
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พฒันาประเทศในทุกดา้นให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวใ้นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ทั้งการ
บริหารจดัการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผดิชอบท่ีเหมาะสม ระหวา่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 ดงันั้น องคก์ารควรบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยดั คุม้ค่าและเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและ
ค านึงถึงปัจจยัต่าง  ๆทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีปฏิบติังานและเป็น
ปัจจยัท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบติังานและ
บริการเป็นท่ีน่าพอใจ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นการใชท้รัพยากรขององคก์ารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร
อย่างคุม้ค่า ประสิทธิภาพจึงมุ่งท าให้เกิดการท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง และประสิทธิภาพเป็นวิธีการจดัสรรทรัพยากร
เพื่อใหเ้กิดความส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรต ่าสุด ซ่ึงเป็นการใชโ้ดยมี
เป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวสู้งสุด ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถท าได้ดีท่ีสุดด้วยการพิจารณา 1) การบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงประสิทธิภาพในท่ีน้ีเป็น
ความสามารถขององคก์ารในการไดม้า และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และมีคุณค่าให้เป็นประโยชน์
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการปฏิบติัตามเป้าหมาย 2) แนวความคิดด้านระบบการวิเคราะห์เป้าหมายตาม
แนวความคิดน้ี มุ่งท่ีการกระท าในรูประบบ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีไม่ไดอ้ยู่น่ิงกบัการเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลา 
และ 3) การเน้นเร่ืองพฤติกรรมเป็นการเน้นบทบาทของพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานในองค์การท่ีมีต่อ
ความส าเร็จขององค์การในระยะยาว หรือการยอมรับว่าเป้าหมายองค์การจะสามารถบรรลุถึงไดโ้ดยอาศยั
พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร นอกจากนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมกัพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลผลิตท่ีได้กบัทรัพยากรท่ีใช้ไปหรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กบั Input ว่าในการด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ผลท่ีไดน้ั้นดีแค่ไหน อยา่งไร ซ่ึงอาจเปรียบเทียบไดห้ลายมิติ เช่น มิติทาง
เศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเร่ืองเงินแต่อย่างเดียว แต่เป็นทรัพยากรอ่ืน  ๆท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตนั้น  ๆดว้ย 
มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองคก์ารต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
มิติทางสังคมอาจพิจารณาจาก ผลการสะทอ้นกลบั การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ตอ้งมี
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องคป์ระกอบส าคญั คือ ผูป้ฏิบติังานกบัโครงสร้างการปฏิบติังาน ส าหรับในเร่ืองของผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมี
แนวคิดการปฏิบติัตวัในการปฏิบติังาน และการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ (สมพิศ สุขแสน, 2556) 

จากกรณีศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จึงเป็นความสนใจของ
การศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อคน้หาค าตอบท่ีสามารถอธิบายปัญหาและอุปสรรคประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ผู ้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลส าคญัและประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏิบติังานดา้น
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยั และเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอ่ืน  ๆต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยั

จากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยั

จากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานดา้น

การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบติังานด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

5. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ผู ้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

6. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานด้านการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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กรอบแนวคดิ 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสมใจ 
ลกัษณะ (2549) และปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของ Schermerhorn (2008) (อา้งถึงใน วราภรณ์ จิตตห์มัน่, 
2553) และธงชยั สันติวงษ ์(2540) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดา้นการ

เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

สมมติฐาน 

1. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
3. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 5. ประเภทของผูป้ฏิบติังาน 
2. อาย ุ  4. ระยะเวลาปฏิบติังาน    
   

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
1. ความถูกตอ้ง 
2. ความรวดเร็ว 
3. การประหยดัทรัพยากร 
4. ความพึงพอใจผูรั้บบริการ 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
1. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   3. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 4. การฝึกอบรม และพฒันาความรู้ 
   และเพ่ือนร่วมงาน       ความสามารถ 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
  1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้น
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 
146 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562)  
  2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน
ดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 108 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใชว้ิธีค  านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของภาควิชา/งาน ดว้ย
วิธีการสุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอย่างท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ใน
ประชากรออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดา้นการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
  1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลา
ปฏิบติังาน ประเภทของผูป้ฏิบติังาน และปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ลักษณะงานท่ี
ปฏิบติั ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และการ
ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถ 
  2) ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว การ
ประหยดัทรัพยากร และความพึงพอใจผูรั้บบริการ 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 2 เดือน ตั้งแต่มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทราบระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ระดบัปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังาน ทราบความ

แตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีสนบัสนุน
การปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานด้านการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังานด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการ ไดก้ล่าว

ไวใ้นลกัษณะใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี อรัญ ธรรมโน (2548) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ เป็นภาวะการด าเนินกิจการไม่วา่
จะเป็น ภาครัฐหรือภาคเอกชนท าอยา่งดีท่ีสุด และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ละ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยใชท้รัพยากรหรือวตัถุดิบนอ้ยท่ีสุด หรือพยายามใชว้ตัถุดิบ (Input) นอ้ย แต่ให้
ไดผ้ลผลิต (Output) มาก เป็นการดูความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตกบัวตัถุดิบหรือตน้ทุน ส่วน สมใจ ลกัษณะ 
(2549) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ เป็นเร่ืองของการใช้ปัจจยัและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยมีผลผลิตท่ี
ไดรั้บเป็นตวัก าหนดการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใด  ๆอาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะ
ของการเปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลก าไรท่ีไดรั้บ ซ่ึงถา้ผลก าไรมีสูงกวา่ตน้ทุนเท่าไร ยิ่ง
แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ย
การบนัทึกถึงลกัษณะการใชเ้งิน วสัดุ คน และเวลาในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่า
เกินความจ าเป็น รวมถึงการใชก้ลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมสามารถน าไปสู่การบงัเกิดผลได้
เร็ว ตรง และมีคุณภาพ  
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 2. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีส่นับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงได้มี
นกัวิชาการ กล่าวไวใ้นลกัษณะใกล้เคียงกนั ดงัน้ี เชอร์เมอร์ฮอร์นและคณะ (Schermerhorn, 2008 อา้งถึงใน  
วราภรณ์ จิตต์หมั่น, 2553) มีแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย 1) ลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากร เป็นตวัแปรท่ีช่วยให้ทราบถึงภูมิหลงัของ
บุคคล เช่น อายุ เพศ อาชีพ เช้ือชาติ สถานท่ีอยู่อาศยั ขนาดของครอบครัว ความรู้ความสามารถ (Competency 
characteristics) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพิจารณาเลือกคนเพื่อฝึกปฏิบติังาน ความรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจ
อยา่งหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดความพยายามในการปฏิบติังาน เป็นแรงจูงใจขั้นตน้ท่ีมีผลกระทบต่อไหว
พริบของผูป้ฏิบติังานท่ีจะเอาชนะส่ิงแวดลอ้มได ้แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ (Physical competency) และ
ดา้นสมอง (Mental competency) ความถนดัและความช านาญของผูป้ฏิบติังาน คุณลกัษณะน้ีไดจ้ากการศึกษา 
ฝึกอบรม ตลอดจนการสะสมประสบการณ์ต่างๆ และเป็นคุณลักษณะท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับ
ความสามารถในการปฏิบติังาน ส่วนคุณลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychological characteristics) เป็นการแสดง
แนวโน้มของพฤติกรรมแต่ละบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนและมีอิทธิพลค่อนขา้งถาวรต่อพฤติกรรม ลักษณะทาง
จิตวิทยา ได้แก่ ทศันคติการรับรู้ ความตอ้งการและบุคลิกภาพของแต่ละคน อย่างไรก็ตามคุณลกัษณะของ
ผูป้ฏิบัติงานเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับธรรมชาติและความจ าเป็นแต่ละงาน ซ่ึงเชอร์เมอร์ฮอร์นและคณะเน้นว่า 
คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นของแต่ละงาน เพื่อท่ีจะน าไปสู่ผลการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งการ 2) ความพยายามในการปฏิบติังาน (Work effort) เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความปรารถนาท่ีจะ
ปฏิบติังานซ่ึงตอ้งมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังาน เป็นแรงผลกัดนัภายในตวับุคคลท่ีมีผลโดยตรง ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
แรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูงจะปฏิบติังานอยา่งจริงจงั และ 3) การสนบัสนุนจากองคก์าร (Organization support) ใน
การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานจ าตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีปฏิบติัอยู ่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะ
บุคคลตรงกบัความจ าเป็นของงานและไดรั้บแรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูงอาจจะไม่เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีดี หากไดรั้บ
การสนบัสนุนไม่เพียงพอจากหน่วยงาน ปัจจยัสนบัสนุนจากองค์การเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีจะส่งผลให้
การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ไดแ้ก่ การฝึกอบรม งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ส่วนธงชยั สันติวงษ ์
(2540) กล่าววา่ ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพนั้นมีปัจจยัส าคญั 3 ประการท่ีผสมผสานอยูด่ว้ยกนั คือ 1) 
ความพยายาม เป็นขนาดของก าลงัความพยายามของผูป้ฏิบติังานท่ีทุ่มเทให้กบังานของกลุ่ม จะมีมากน้อย
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เพียงใดข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานท่ีออกแบบว่าเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถหรือไม่ ให้อิสระในการตดัสินใจ
หรือไม่ 2) ทกัษะความรู้ ทั้งทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและความรู้ท่ีจะเอาไวพ้ิชิตงาน และรวมไปถึง
การมีทกัษะและความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเขา้กบัคนเพื่อการปฏิบติังานดว้ย ทกัษะและความรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้กลุ่มมี
ประสิทธิภาพ เขา้กนัได ้และรวมพลงักนัเพื่อการปฏิบติังานได ้และ 3) กลยุทธ์ท่ีใชแ้กปั้ญหาหรือประยุกตใ์ช้
ปฏิบติังาน ถา้กลุ่มมีกลไกในการร่วมกนัและช่วยกนั คิดคน้หากลยุทธ์ท่ีจะใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานให้ดี
ข้ึนตลอดเวลาแลว้ ประสิทธิภาพของกลุ่มจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ 
 3. ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียม
ประเภทวชิาอ่ืน  ๆข้ึนภายในมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัยกฐานะ
ข้ึนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี - โท - เอก ในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ยา้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนั ในปี พ.ศ.  2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ได้รับ     
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ให้ใชพ้ระ
นามาภิไธย มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั และต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.  2512 คณะวิทยาศาสตร์ จึงไดใ้ช้ช่ือใหม่เป็น   
คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญา
ไท และวทิยาเขตศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวชิาพื้นฐาน นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็น
สถานท่ีปฏิบติัการวิจยั ซ่ึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูน้ าการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอกทาง
สาขาวทิยาศาสตร์ สร้างนกัวจิยัระดบัมนัสมองใหก้บัประเทศในสาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี - โท - 
เอก ออกมาอยา่งต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บใชส้ังคม เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั ทั้งในส่วนกลาง และในส่วน
ภูมิภาค ผลผลิตจาก คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล คุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็น
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) ในการบริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ มีคณบดีเป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการบริหารจดัการ มีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบั
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นโยบาย เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า 
ผูบ้ริหาร ผูใ้ชบ้ณัฑิต ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขา และ 1 ศูนย ์โครงสร้าง
ส่วนสนบัสนุนองคก์าร ภายใตส้ านกังานคณบดี ประกอบดว้ย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน นอกจากน้ียงั
มีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวจิยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 12 หน่วย  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อคัรเดช ไม้จนัทร์ (2560) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการ
วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-35 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท และอายุงานน้อยกว่า 5 ปี 2) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณาแต่ละดา้น
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้
และความเขา้ใจในงาน ความมัน่คงกา้วหน้าในงาน ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน และความสัมพนัธ์กบั
บุคคลในท่ีปฏิบติังาน 3) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน คุณภาพงาน และ
ปริมาณงาน 4) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ต าแหน่ง
งานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่างกนั 5) ผลการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ไดค้่าประสิทธิภาพของการท านาย R2 เท่ากบั 0.054 ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 5.4 อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.001 อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการท านายมีค่าน้อย โดยพบปัจจยัท่ีมีอิทธิพล คือ ความมัน่คง
กา้วหน้าในงาน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.048 ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในการปรับปรุงปัจจยัใน
การปฏิบติังานเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 
 สุนิดา ชูคีตะศิลป์ (2558) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณของส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพ
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การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได ้ดงัน้ี ความพึงพอใจผูรั้บบริการ การประหยดั
ทรัพยากร ความถูกตอ้ง และรวดเร็ว 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อร่วมงาน สภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังานและการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ 3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน คือ (1) ดา้นการฝึกอบรม พฒันาความรู้ความสามารถให้กบัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย
งบประมาณ แต่งตั้งผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการระดบัส่วนงาน การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามโครงการ มี
การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความเขา้ใจ แนวทางปฏิบติัหรือกฎหมายใหม่  ๆและผลกัดนัให้ส่วนงานมี
ผูป้ฏิบติังานท่ีพร้อมให้ค  าปรึกษาตอบขอ้ซักถามการท าความเขา้ใจกบักฎหมาย (2) ด้านความรวดเร็วน า
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยคน้ห้าขอ้มูล ถาม-ตอบ ปัญหาทางการปฏิบติังานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณรายการท่ีมกัพบขอ้ผดิพลาดเสมอ และน าระบบการสแกนขอ้มูลเอกสาร เพื่อลดภาระการจดัเก็บ ใช้
อุปกรณ์ในลกัษณะเทคโนโลยเีพิ่มข้ึน 
 ธีรนนัท ์บุญตนัสา (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทั้ง 3 ดา้นคือ 
ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสวสัดิการ ท่ีมีระดบัความส าคญัอยใูนระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ความมัน่คงของงาน การข้ึนเงินเดือน และ เงินบ าเหน็จพิเศษ/โบนสั ผลการทดสอบไคสแควร์ พบวา่ เพศ
มีความสัมพนัธ์ก้นอย่างมีนัยทางสถิติท่ี 0.05 กับปัจจยัด้านสวสัดิการและต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน 
ประสบการณ์ปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
และปัจจยัดา้นสวสัดิการ ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาและ
อุปสรรค คือ ปัญหาดา้นสังคม ดงัน้ี อบัดบัหน่ึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน อนัดบัสองการพอใจ
ในลกัษณะงานท่ีปฏิบติั อนัดบัสามความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ดงัน้ี อนัดบั
หน่ึงค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน อนัดบัสองค่าตอบแทนในรูปของเงินตอบแทน อนัดบัสามดา้นสวสัดิการ 
 ประสิทธ์ิ กลัน่คุม้ (2557) ไดท้  าการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบายการบริหารงานใน
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

510 
 
 
 

ตามนโยบายการบริหารงานในการพฒันาทอ้งถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน อยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบายการบริหารงานในการพฒันาทอ้งถ่ินจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 3) 
ปัญหาอุปสรรค ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบายการบริหารงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน การปฏิบติังาน
มีความล่าชา้ ขอ้เสนอแนะ ควรลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
 

วธิีการวจิัย 
 การวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวจิยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล จากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง  ๆการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือการวิจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอียดการด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 146 
คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562)  
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้น
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 
108 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใช้วิธีค  านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของส่วนงาน ดว้ยวิธีการ
สุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอย่างท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่าง  ๆในประชากร
ออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
และด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อท าการศึกษา น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC : Index of item objective congruence) ไดค้่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.95 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตาม
วตัถุประสงค์ของการศึกษา และน าแบบสอบถามไปท า try-out กับผู ้ปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าผลท่ีไดม้าตรวจสอบความเช่ือถือได ้(reliability) 
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.97 
 2. ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ในการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยใช้วิธีการอิงเกณฑ์ในการแปรความออกเป็น              
5 ระดบั โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง เกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptor (อา้งถึงใน ผอ่ง
พรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2541) ดงัน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.70  หรือสูงกวา่   หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.50 – 0.69  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.30 – 0.49  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.10 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01 – 0.09  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) 
 2. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อ
ขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ Try Out จ านวน 30 ชุด 
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนังสือถึงภาควิชา/งาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมแนบแบบสอบถาม เพื่อจ่ายแจกให้กบัผูป้ระสานงานในภาควิชา/งานต่างๆ ตาม
จ านวนท่ีสุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตอบแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้า
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยได้แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ  านวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการประมวลผลขอ้มูล ภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จนได้แบบสอบถามทั้ งหมด 108 ชุด จากนั้ นผู ้วิจ ัยได้น า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-Test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation) และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานโดยใช้การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานด้านการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท า
การประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และส าเสนอผลการวจิยัในรูปของการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 83.33) มีอายุเฉล่ีย 36.09 ปี อายุ
นอ้ยสุด 23 ปี อายุมากสุด 54 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 65.75) มีระยะเวลาปฏิบติังานเฉล่ีย 
8.47 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานต ่าสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานสูงสุด 16 ปี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       
(ร้อยละ 78.70) 
 2. ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้ความสามารถ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังาน และด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย 4.20, 4.07, 3.90 และ 3.67 คะแนน ตามล าดบั) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานโดยรวม และจ าแนก
 รายดา้น 

ปัจจยัสนับสนุนการปฏบิัตงิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 
1. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.67 0.58 มาก 
2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 
 

4.07 0.30 มาก 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
 

3.90 0.42 มาก 
4. ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถ 
 

4.20 0.40 มาก 
ค่าเฉลีย่ปัจจยัสนับสนุนการปฏิบตังิานโดยรวม 3.98 0.32 มาก 
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3. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความ
พึงพอใจผูรั้บบริการ ดา้นการประหยดัทรัพยากร และดา้นความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.00, 4.00, 3.81 และ 3.55 
คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม และจ าแนกราย
 ดา้น 

ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 
1. ดา้นความถูกตอ้ง 4.00 0.33 มาก 
2. ดา้นความรวดเร็ว 3.55 0.71 มาก 
3. ดา้นการประหยดัทรัพยากร 3.81 0.42 มาก 
4. ดา้นความพึงพอใจผูรั้บบริการ 4.00 0.46 มาก 

ค่าเฉลีย่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานโดยรวม 3.84 0.37 มาก 

  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 1) เพศ พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความถูกตอ้ง และดา้นการประหยดัทรัพยากรไม่แตกต่างกนั แต่มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความรวดเร็ว และดา้นความพึงพอใจผูรั้บบริการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2) อาย ุพบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความรวดเร็ว ดา้นการ
ประหยดัทรัพยากร และดา้นความพึงพอใจผูรั้บบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 3) ระดบัการศึกษา พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความรวดเร็ว 
ดา้นการประหยดัทรัพยากร และความพึงพอใจผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั  
 4) ระยะเวลาปฏิบติังาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานทุกดา้น 
ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว ด้านการประหยดัทรัพยากร และด้านความพึงพอใจ
ผูรั้บบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5) ประเภทของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น
ความถูกต้อง ด้านความรวดเร็ว และด้านการประหยดัทรัพยากรไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านความพึงพอใจ
ผูรั้บบริการ รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติทดสอบค่าที (t-test) และ
 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบตังิาน 
ป.ผู้ปฏิบตังิาน 

t F F F F 
Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

1. ดา้นความถูกตอ้ง -1.81 4.12 2.46 2.52 3.61 
 0.07 0.00** 0.07 0.00** 0.08 

2. ดา้นความรวดเร็ว -2.22 17.93 2.14 3.41 2.75 
 0.03* 0.00** 0.10 0.00** 0.07 

3. ดา้นการประหยดัทรัพยากร -1.32 5.02 2.41 6.62 1.95 
 0.19 0.00** 0.07 0.00** 0.15 
4. ดา้นความพึงพอใจผูรั้บบริการ -2.22 11.70 0.49 8.14 8.30 
 0.03* 0.00** 0.69 0.00** 0.00** 

โดยรวม -2.57 10.65 3.86 4.98 5.91 
 0.01** 0.00** 0.04* 0.00** 0.00** 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
 1) ปัจจยัสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั (X1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(r=0.30) 
 2) ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X2) 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.39) 
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 3) ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (X3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปาน
กลาง (r=0.32) 
 4) ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ (X4) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.32) รายละเอียดตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ี 2 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์กับ
 ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และ
 ค่า Sig 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 MXtt Y1 Y2 Y3 Y4 MYtt 
X1 Correlation Coefficient 1 0.36** 0.58** 0.42** 0.87** 0.13 0.08 0.50** 0.28** 0.30** 
 Sig. (2-tailed)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.42 0.00 0.00 0.00 

X2 Correlation Coefficient 0.36** 1 0.31** 0.31** 0.60** 0.18 0.14 0.60** 0.34** 0.39** 
 Sig. (2-tailed) 0.00  0.00 0.00 0.00 0.06 0.14 0.00 0.00 0.00 

X3 Correlation Coefficient 0.58** 0.31** 1 0.28** 0.76** 0.15 0.15 0.49** 0.23* 0.32** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00  0.00 0.00 0.13 0.12 0.00 0.02 0.00 

X4 Correlation Coefficient 0.42** 0.31** 0.28** 1 0.67** 0.32** 0.06 0.28** 0.45** 0.32** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 
MXtt Correlation Coefficient 0.87** 0.60** 0.76** 0.67** 1 0.25** 0.14 0.62** 0.43** 0.43** 

 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.01 0.16 0.00 0.00 0.00 
Y1 Correlation Coefficient 0.13 0.18 0.15 0.32** 0.25** 1 0.49** 0.47** 0.26** 0.68** 
 Sig. (2-tailed) 0.19 0.06 0.13 0.00 0.01  0.00 0.00 0.01 0.00 

Y2 Correlation Coefficient 0.08 0.14 0.15 0.06 0.14 0.49** 1 0.34** 0.58** 0.87** 
 Sig. (2-tailed) 0.42 0.14 0.12 0.55 0.16 0.00  0.00 0.00 0.00 

Y3 Correlation Coefficient 0.50** 0.60** 0.49** 0.28** 0.62** 0.47** 0.34** 1 0.38** 0.67** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

Y4 Correlation Coefficient 0.28** 0.34** 0.23* 0.45** 0.43** 0.26** 0.58** 0.38** 1 0.76** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00  0.00 

MYt
t 

Correlation Coefficient 0.30** 0.39** 0.32** 0.32** 0.43** 0.68** 0.87** 0.67** 0.76** 1 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 6. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ผูว้ิจยัน าตวัแปรมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) ก าหนดระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพิจารณาตามตัวแปรท่ีเข้าสมการตามล าดับ
ความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบของปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดีท่ีสุดแล้ว จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการ
ถดถอย โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบ (B) และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Bata) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X2) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
(X3) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.47 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R

2) 
เท่ากบั 0.22 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดร้้อยละ 19.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 
± 0.33 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 1.47 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนน
ดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   Y/  = 1.47 + 0.40 (X2) + 0.19 (X3)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.32 (X2) + 0.22 (X3) 

 จากผลการวจิยั พบวา่ ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.22 เน่ืองจากการวิจยัดงักล่าวเป็นการ
วจิยัเชิงสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดลจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนทั้งตวัของขอ้ค าถามและตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และมีอีก
หลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ียงัไม่ไดส้อบถามในการวจิยัในคร้ังน้ี 
 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนระหว่างปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเม่ือเพิ่ม
ปัจจยัทีละตวั ปรากฎดงัน้ี 
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 1) ถ้าตวัแปรด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X2) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 
หน่วย จะท าให้ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.32 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 2) ถ้าตวัแปรดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน (X3) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยัท่ี
สนบัสนุนการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.22 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยให้ตวัแปร
อ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 ดงันั้น ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

7. แนวทางการพฒันา ปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จาก
ผลการวจิยัแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยั
จากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมในการพฒันา เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น
การน าเอาองคป์ระกอบ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน ดา้นท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียรวม มาร่างเพื่อหาแนวทางการพฒันา ซ่ึงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปัจจยัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานท่ีมีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X2) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (X3) 
ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวม มี 2 ดา้น 
คือ ดา้นความรวดเร็ว และดา้นการประหยดัทรัพยากร ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าผลการวิเคราะห์ไปหาแนวทางในการ
พฒันาต่อไป 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1. ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้น
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
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ปฏิบติังาน และด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานมีความรู้ก่อนท่ีจะมาปฏิบติังาน ท าให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน เห็นความส าคญัของงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงในการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพนั้นมีปัจจยัส าคญัท่ีผสมผสานอยู่ด้วยกนั คือ ความพยายามซ่ึงเป็นขนาดของก าลงัความ
พยายามของผูป้ฏิบติังานท่ีทุ่มเทใหก้บังาน ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานท่ีออกแบบวา่เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ
หรือไม่ ให้อิสระในการตดัสินใจหรือไม่ รวมถึงทกัษะความรู้ ทั้งทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและ
ความรู้ท่ีจะเอาไวพ้ิชิตงาน การมีทกัษะและความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเขา้กบัผูป้ฏิบติังานเพื่อการปฏิบติังาน รวมถึง
ทักษะและความรู้ท่ีเข้ากันได้และรวมพลังกันเพื่อการปฏิบัติงานท่ีดี และกลยุทธ์ท่ีใช้แก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ปฏิบติังาน ถ้ากลุ่มมีกลไกในการร่วมกนัและช่วยกนั คิดคน้หากลยุทธ์ท่ีจะใช้แก้ปัญหาหรือ
พฒันางานให้ดีข้ึนตลอดเวลาแล้ว ประสิทธิภาพของกลุ่มจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
1 ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจในงาน ความ
มัน่คงก้าวหน้าในงาน ขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังาน และความสัมพนัธ์กับบุคคลในท่ีปฏิบติังาน 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุนิดา ชูคีตะศิลป์ (2558) ท่ีไดท้  าการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณของส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และการ
ฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของธีรนันท์ บุญตนัสา (2556) ท่ีได้
ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน พบวา่ปัจจยัทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสวสัดิการ 
ท่ีมีระดบัความส าคญัอยใูนระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความมัน่คงของงาน การข้ึนเงินเดือน และ เงิน
บ าเหน็จพิเศษ/โบนสั  
 2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความพึงพอใจผูรั้บบริการ 
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ดา้นการประหยดัทรัพยากร และดา้นความรวดเร็ว เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานพร้อมท่ีจะปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปดว้ยดีตรงตามวตัถุประสงค ์ปฏิบติังาน
ไดต้รงตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีความถูกตอ้งรวดเร็วทนัตามเวลา ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
เป็นท่ียอมรับต่อองค์การ และค านึงถึงการประหยดัทรัพยากรท่ีใช้ด้วยความยินดีในการให้บริการต่อผูม้า
ติดต่อรับบริการของส่วนงาน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดีย่อมท าให้ผลการปฏิบติังานมีความ
ถูกต้อง มีความรวดเร็ว และผลงานนั้นยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรท่ีมีอยู่ รวมทั้ งประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานท่ีดีจะตอ้งมีความยินดีต่อการให้บริการให้เป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานเป็นเร่ืองของการใช้ปัจจยัและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยมีผลผลิตท่ีไดรั้บเป็นตวัก าหนด 
การแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะของการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกบัผลก าไรท่ีได้รับ ถ้าผลก าไรมีสูงกว่าตน้ทุนเท่าไร ยิ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพ อาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึง
ลกัษณะการใชเ้งิน วสัดุ คน และเวลาในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น 
รวมถึงการใช้กลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมสามารถน าไปสู่การบงัเกิดผลไดเ้ร็ว ตรง และมี
คุณภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ท่ีได้ท  าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา 
ผลการวิจยัพบวา่ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุนิดา ชูคีตะศิลป์ (2558) ท่ีไดท้  าการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณของส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.73 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยได ้ดงัน้ี ความพึงพอใจ
ผูรั้บบริการ การประหยดัทรัพยากร ความถูกตอ้ง และรวดเร็ว และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ประสิทธ์ิ 
กลัน่คุม้ (2557) ท่ีได้ท  าการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบายการบริหารงานในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบาย
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การบริหารงานในการพฒันาทอ้งถ่ินในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน อยูใ่นระดบัมาก  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการท าสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานมีความสามารถและมี
อ านาจในการตดัสินใจ มีทกัษะความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนั มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งในบางส่วนกบั
ผลงานวิจยัของอคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560)  ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกนัมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่สอดคลอ้งในปัจจยั
ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประสิทธ์ิ กลัน่คุม้ (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบายการบริหารงานในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามนโยบายการบริหารงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั พบว่า ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน อันเน่ืองมาจากบริบทขององค์การท่ีแตกต่างกัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของราชการ ดงันั้นแลว้ จึงมีความหลากหลายในแง่
ของบุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณของโครงการวิจยั 
ท่ีมีทั้งความแตกต่างทางดา้นอายท่ีุมีทั้งผูท่ี้มีอายนุอ้ยและผูท่ี้มีอายุมาก ความแตกต่างทางดา้นระดบัการศึกษา
สูงสุดท่ีมีทั้ งผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งความแตกต่าง
ทางด้านระยะเวลาปฏิบติังานท่ีมีทั้งผูท่ี้ปฏิบติังานตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 10 ปีข้ึนไป ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ี        
จึงส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     
แตกต่างกนั 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน ทั้งดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน ด้านการฝึกอบรม และการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ลว้นแลว้แต่จะเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานดา้น
การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มี
ความสุขในการปฏิบติังาน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และมีความรู้สึกเคารพนบัถือตนเองในการท่ี
สามารถปฏิบติังานได ้จึงเป็นผลท าให้มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ ผลการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ได้ค่าประสิทธิภาพของการท านาย R2 เท่ากบั 
0.054 ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 5.4 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001  
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (X2) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
(X3) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.47 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R

2) 
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เท่ากบั 0.22 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดร้้อยละ 19.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 
± 0.33 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 1.47 เน่ืองจากปัจจยัท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบติังานจะตอ้งพิจารณาผูป้ฏิบติังานจดัวา่เป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการพฒันาองคก์าร ซ่ึงมีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินงานขององคก์าร จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังาน เพราะเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดงันั้น ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานจึงเป็นการใชท้รัพยากรขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร มุ่งท าให้เกิดการท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
และประสิทธิภาพเป็นวิธีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรต ่าสุด ซ่ึงเป็นการใชโ้ดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไวสู้งสุด ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสามารถท าไดดี้ท่ีสุดดว้ยการพิจารณาการบรรลุ
เป้าหมาย แนวความคิดดา้นระบบการวิเคราะห์เป้าหมาย และการเน้นเร่ืองพฤติกรรมเป็นการเนน้บทบาทของ
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีต่อความส าเร็จขององคก์ารในระยะยาว หรือการยอมรับวา่เป้าหมาย
องค์การจะสามารถบรรลุถึงได้โดยอาศยัพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ      
อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการ
ปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดค้่าประสิทธิภาพของการท านาย R2 เท่ากบั 0.054 ปัจจยัใน
การปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 5.4 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001 อยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการท านายมีค่านอ้ย 
โดยพบปัจจยัท่ีมีอิทธิพล คือ ความมัน่คงกา้วหนา้ในงาน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.048 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 1. ควรให้ผูป้ฏิบติังานศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า 
เม่ือผูป้ฏิบติังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้ ผูป้ฏิบติังานจะมีความมัน่ใจและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบติังานท่ียากข้ึนไปอีกระดบั 
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 2. ควรน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาวะในการจดัเก็บเอกสาร และท าลายเอกสารเม่ือพ้น
ระยะเวลาการเก็บรักษา ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจยัจากแหล่งเงินนอก
งบประมาณมีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดัทรัพยากรในการจดัท าเอกสาร และยงั
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

แนวทางการพฒันา 
 1. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ควร
รักษามาตรฐานดา้นความสัมพนัธ์เอาไว ้แต่ควรจดักิจกรรมผอ่นคลายให้ผูป้ฏิบติังานเพิ่มเติม เช่น จดังานกีฬา
สี ประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังาน 
 2. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ควรปรับปรุงเร่ืองอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และจดัหาท่ีพกัผ่อนช่วงพกั
กลางวนั เช่น มีหอ้งนัง่เล่น หอ้งฟังเพลงดูทีว ีเพื่อเป็นการผอ่นคลายใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
 3. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความรวดเร็ว ผูป้ฏิบติังานควรให้ความส าคญักบัการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนวิจยัท่ีรวดเร็ว ปฏิบติังานส าเร็จดว้ยความรวดเร็วทนัภายในเวลาท่ีก าหนดเป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศฯ และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนระเบียบ ประกาศฯ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้
ทนัเวลา 
 4. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านการประหยดัทรัพยากร ผูป้ฏิบติังานควรตระหนักถึงการใช้
งบประมาณท่ีได้รับด้วยความประหยดัและคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรในส่วนงาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง  ๆภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม และดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง  ๆในการ
ปฏิบติังานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวจิยัเพื่อประหยดัทรัพยากร 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบัส่วนงานอ่ืน เพื่อทราบถึงความ
แตกต่างและความคิดเห็นท่ีมีความละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน และยงัสามารถหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและดียิง่ข้ึน 
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 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อท่ีจะสามารถสร้างสมการท่ีสมบูรณ์ และสามารถวดัประสิทธิภาพของส่วนงานไดช้ดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
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การเมืองในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวงพเิศษหมายเลข 6  
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หลกัสูตรรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง แผน ก แบบ ก 2 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาท่ีมา สาเหตุ สภาพปัญหาและการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาโครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) เพื่อใช้ในการ
พฒันาความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจโดยใช้เส้นทางคมนาคมเช่ือมระหวา่งเมืองในรูปแบบเมืองหลกั-เมือง
รองการวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การวเิคราะห์เอกสารเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1. เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบาย และ 2. ประชาชนผู้
ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ ความเป็นมาและปัญหาเกิดจากการท่ีรัฐก าหนดนโยบายโดยให้ความสนใจท่ี
มูลค่าทางเศรษฐกิจมากกวา่มูลค่าทางวฒันธรรม ส่งผลให้เกิดการคดัคา้นโครงการจากประชาชนผูไ้ดรั้บ

                                                           
1
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ท่ีก าลงัศึกษาเร่ือง “การเมืองในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวง

พเิศษหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช)” สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ผลกระทบ เกิดการต่อสู้ระหว่างอ านาจรัฐกบัพลงัของประชาชน นอกจากน้ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนยงัเป็น      
ส่ิงดึงดูดความสนใจใหห้น่วยงานรัฐในพื้นท่ีและเอกชนเขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อสู้ 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) เป็นการก าหนดนโยบายโดยขาดความเห็นชอบของประชาชนในพื้นท่ี 
กระบวนการทางกฎหมายถูกตอ้งทุกอย่างทั้งการท าประชาพิจารณ์ การท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบกลบัไม่ทราบเร่ือง ไม่มีการติดต่อขอขอ้มูลความคิดเห็น
ใดๆ ส่งผลให้เกิดนโยบายรับฟังเสียงประชาชนและไม่ไดรั้บการตอบรับจากผูเ้ก่ียวขอ้งครบทุกภาคส่วน
เกิดการสร้างถนนบนเส้นทางท่ีท่ีตดัผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีทางวฒันธรรมรวมถึงพื้นท่ีทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เกิดการเก็งก าไรท่ีดิน เกษตรกรรมลดลงเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพอยา่งรวดเร็ว ท่ีอาจส่งผลใหรู้ปแบบการตั้งถ่ินฐาน สถาปัตยกรรม ภูมิทศัน์ วิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของชุมชนสูญหายไปในท่ีสุด ธรรมชาติและวฒันธรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ในเมือง มีเพียง
ธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ (กิตติกา กิตติประสาร, 2560) ส่งผลต่ออสังหาริมทรัพยใ์ห้มีราคา
สูงข้ึนเท่านั้น 
 

ค าส าคญั: ทางหลวงพิเศษ , ความเป็นเมือง , การขยายตวัของเมือง , เมืองหลกั , เมืองรอง 
 

Abstract 
 This study purpose is to study the origin, cause, problem conditions, and public policy determination 
by using motorway number 6 (Bang Pa In – Korat) for economic development by city to city route in form of 
city – town. This qualitative research collected the data by separating as 2 groups which were 1) government 
officer who related the policy determination, and 2) the people who got the effect from the project. Derivation 
and problem were caused by the government had determined the policy with focusing on economic value 
more than cultural value.  It affected dissension from effected people and caused of fight between government 
power and people power.  Moreover, the effects were interested to local government and individual joining as 
the network in this fight. 
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 As the results, the process to assign the policy of motorway number 6 (Bangpain – 
Korat) project was policy determination without local people opinion. The legal process has been 
corrected either public hearing or EIA but the affected people never known about that. There was 
no one contact for any opinion to make the public hearing and never been replied from any 
relevant in this project that built the road pass over the agricultural area, cultural area, and any 
economic area. There was the estate speculation, loss of agricultural area that made dramatically 
change which could affect the settle, architect, landscape, life style, and culture to instinct. The 
nature and the culture which remained in the city was related to economy and increased the price 
of property only. 
 

Keywords: Motorway , Urban , Urbanization , Main city , Less visited area  

 
 ความเป็นมาของปัญหา 
  นบัตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เม่ือ ปี พ.ศ. 2504 
ท่ีเน้นเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลักและปัจจยัท่ีจะท าให้เศรษฐกิจเจริญในเวลานั้นก็คืออุตสาหกรรม
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)  ไดท้  าให้ประเทศไทยเกิด
การเปล่ียนแปลงไปจากอดีต จากสังคมเกษตรกรรมเปล่ียนเป็นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมชนบท
เปล่ียนเป็นสังคมเมือง วตัถุประสงค์คือเพื่อความมัน่คงของชาติ (National Security) เป็นส าคญั
(ชยธนัว ์พรหมศร, 2561) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่เป็นระบบและไร้ทิศทาง ขาดการวางแผน
อย่างเขา้ใจขาดการมีส่วนร่วมกบัประชาชน ประเทศไทยก็กา้วเขา้สู่ยุคพฒันาอย่างแทจ้ริง มีการ
ระดมสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและกิจการอุตสาหกรรม ถนนหนทางก็เกิดข้ึนมากมาย เข่ือน
ต่าง ๆ ก็เกิดข้ึน ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางด้านวตัถุอย่างรวดเร็วอตัราการเพิ่มของ
ประชากรของประเทศไดเ้พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการอพยพยา้ยถ่ิน และการตั้งถ่ินฐานใน
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พื้นท่ีท่ีเหมาะต่อการสร้างผลผลิตทั้ งต่อการยงัชีพ และการพาณิชย์ ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเป็น
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ การกระจุกตัวของประชากรจนเกิดพื้นท่ี“เมือง” มากข้ึน(นิโรธ 
ทองธรรมชาติ, 2559, หนา้ 3) 
 โครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช)  เกิดข้ึนจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558)  มีนโยบายในการวางผงัเมืองเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร โดย
ให้มีการเติบโตในพื้นท่ีบริเวณรอบนอกและสร้างเมืองใหม่ข้ึน  ประมาณการใช้พลังงานจาก
รายงานสถิติ ผลงานของประเทศไทย 2555 พบวา่ ประเทศไทยใชพ้ลงังานในภาคการขนส่งคิดเป็น
ร้อยละ 35.8 ของการใชพ้ลงังานทั้งประเทศ ค่าตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศในปี 2554 มีค่าถึงร้อย
ละ 14.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) (ชยธันว์ พรหมศร, 2561) รวมทั้ งกระจาย
ประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปจากกรุงเทพมหานคร  เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนหน้าน้ี  ดงันั้นกรมทางหลวงไดจ้ดัท าแผนแม่บทและ
ด าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2540(ส านัก
แผนงานกรมทางหลวง, 2560)  มีโครงข่ายรวมทั้งส้ิน 13 สายทางระยะทาง รวม 4,150 กิโลเมตร 
ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
 การเจริญเติบโตของเมืองอันเน่ืองจากการพฒันาเส้นทางคมนาคม  ได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพและเป็นภยัคุกคามท่ีขาดการวางแผน(กมลวรรณ แสงธรรมทวี,ชยัสิทธ์ิ 
ด่านกิตติกุล, 2559) เช่นการพฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช)  ท่ีตดัผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีทางวฒันธรรมรวมถึงพื้นท่ีทาง
เศรษฐกิจต่างๆ จึงเกิดการเก็งก าไรท่ีดิน จนในปัจจุบนัพื้นท่ีเกษตรกรรมลดลงเป็นจ านวนมาก 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้รูปแบบการตั้ ง ถ่ินฐาน 
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนสูญหายไปในท่ีสุด  ธรรมชาติและ
วฒันธรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ในเมือง มีเพียงธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ(กิตติกา กิตติประสาร, 
2560) ส่งผลต่ออสังหาริมทรัพยใ์หมี้ราคาสูงข้ึน  
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 ผูศึ้กษาจึงศึกษาในเร่ือง การเมืองในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) เพื่อศึกษาท่ีมา สาเหตุ สภาพปัญหา และกระบวนการในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะและกระบวนการในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของนโยบาย
ดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการการก าหนดนโยบายสาธารณะ ในการด าเนินโครงการสร้าง
ทางหลวงพิเศษหมาเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบในการก าหนดนโยบายสาธารณะ จากการด าเนิน
โครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมาเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขผลและปัญหาอนัเกิดจากการก าหนดนโยบายสาธารณะจากการ
ด าเนินโครงการสร้างทางหลวงพิเศษหมาเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 (1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 1.1 ที่มาของโครงการ : การศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะใชก้ารศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะศึกษา  1.2 ผลกระทบที่เกิดขึน้ : ขอ้มูล
เบ้ืองต้นเก่ียวกับบทบาทของประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบ นอกจากนั้นยงัมีการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์โครงการทางหลวงพิเศษใน
ปัจจุบนั 
 (2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ได้จากขอ้มูลภาคสนามท่ีลงพื้นท่ีจริง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และตวัแทนชุมชนท่ี
เขา้ร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) ในกิจกรรมเคล่ือนไหวต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีจะศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้ง
ในระดบัรัฐบาลกลางและเจา้หน้าท่ีในเขตพื้นท่ีอ าเภอปากช่อง ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัโครงการสร้างทางหลวง
พิเศษหมายเลข 6 จ  านวน 10 คน และ 2. ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอปากช่องใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจงและแบบสโนวบ์อลโดยการถามจากผูถู้กสัมภาษณ์  จ  านวน 15 คน 
 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจยัเชิง
คุณภาพ เรียกวา่ “การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation)” โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจยั(investigator 
triangulation) 3. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี  (theory triangulation)  
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
งานวจิยัน้ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเมืองในการก าหนดนโยบายของโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) โดยใชท้างหลวงพิเศษหมายเลข 6 เป็นกรณีศึกษา ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบ
แนวคิดนโยบายสาธารณะและทฤษฎีระบบ มาเป็นกรอบแนวคิดหลกั รายละเอยีดดังแผนภาพที ่1 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิัย 
 ความเป็นมาของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) กรมทางหลวงได้ท าการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษแลว้ จ  านวน 2 สาย ไดแ้ก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวนัออก) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ -ชลบุรี) 
ส าหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) สามารถแบ่งเบาการจราจรทางหลวง
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ท่ีมีปริมาณการจราจรสูง 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่ีมีวนัหยุดยาวติดต่อกนัหลายวนั และนอกจากน้ียงั คาดหวงัว่าจะน า
ความเจริญมาสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีข้ึน สินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ
สามารถขนส่งไดแ้บบ door-to-door(ชนานนัท ์ขวญัมานิจ, 2560) จากโรงงานหรือแหล่งผลิตท่ีอยู่
ห่างไกลได้อย่างสะดวก เน่ืองจากจะเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของ
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ประเทศไทยเขา้กบัส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจอินโดจีนและในอนาคตกรมทางหลวงก็ได้ก าหนดให้เป็น
เส้นทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network) ในการรองรับเออีซีอีกดว้ย(อุษณีย ์ศรีธญัรัตน์, 
2553)   

เม่ือมองภาพโดยรวมของการพฒันาโดยอาศยัการสร้างทางในท่ี น้ีคือทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 6 เป็นเคร่ืองมือในการกระจายงานกระจายคนจาก “เมือง” ออกสู่ “ชนบท” หรือจาก 
“เมืองหลกั” ออกสู่ “เมืองรอง” เป็นการให้ความส าคญักบัมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพฒันาศกัยภาพ
ของเมืองดว้ยการพฒันาการเดินทางท่ีสะดวกสบายมากข้ึน แบ่งเบาภาระของเมืองหลวงในส่วนของ
การอยู่อาศัยให้เมืองรองรับไวแ้ทน แล้วเช่ือมโยงทั้ งสองเมืองเข้าด้วยกับโดยใช้ “ทาง” โดย
โครงการดงักล่าวเกิดเป็นนโยบายท่ีคร้ังแรกในสมยัท่ีพลเอกชวลิต ยงใจยทุธเป็นนายกรัฐมลตรีในปี 
2540(กองบรรณาธิการ TCIJ, 2560) แต่โครงการยงัไม่มีการบงัคบัใช้นโยบายอย่างจริงจงัและยงัมี
การต่อตา้นจากประชาชนอยูเ่ป็นระยะส่งผลใหน้โยบายไม่ประสบผลส าเร็จเท่าใดนกั  ต่อมาในสมยั
รัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ปี 2551)  มีการตั้งงบไทยเขม้แข็ง(สุรางค ์เอกโชติ, 2553) จึงน า
นโยบายโครงการสร้างทางหลวงหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) กลบัมาใชอี้กคร้ัง ในสมยัรัฐบาล
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรเร่ิมด าเนินการเป็นโครงการแรกซ่ึงมี พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินใน
บริเวณท่ีจะเวนคืนเม่ือปี 2556(กองบรรณาธิการ TCIJ, 2560) มีการบงัคบัใช้กฎหมายเวนคืนท่ีดิน
ในบริเวณเส้นทางผา่นของโครงการ  แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีการต่อตา้นจากประชาชนในประเด็น
ต่างๆมากมายและในคร้ังน้ีประชาชนยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและภาครัฐบางส่วนท่ี
ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการต่างใหค้วามช่วยเหลือทั้งการให้ขอ้มูลและในทางกฎหมายดว้ย(ข่าวอสังหา 
กษิกรไทย, 2558) ส่งผลใหโ้ครงการตอ้งหยดุชะงกัไป และในสมยัพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชาเป็น
นายกรัฐมลตรี (ปี 2557) มีการน าโครงการดงักล่าวกลบัมาบงัคบัใช้อีกคร้ังภายใตม้าตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว พุทธศกัราช 2557 มีการประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
เป็นผลให้การคดัคา้นหรือต่อตา้นทุกรูปแบบไม่ประสบผลเน่ืองจากกฎหมายให้อ านาจรัฐเต็มท่ีใน
การบงัคบัใชน้โยบาย สรุปได้ตามแผนภาพที ่2 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลก าหนด
ข้ึน เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
 1. กระระบุประเด็นปัญหา (Policy Formation) คือ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบาย 
เร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์ลกัษณะสภาพของปัญหาสาธารณะวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาอะไร เกิดข้ึนกบั
คนกลุ่มใด มีผลกระทบต่อสังคมอยา่งไร ประเทศไทยพฒันาเมืองโดยมีประเทศจีนเป็นตน้แบบโดยเมือง 
นคร มหานคร ท่ีคือแนวทางของจีน(ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2559) เมืองคุณหมิง เมืองเอกใน
มณฑลยนูานท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ความเจริญทาง “วตัถุ” ของเมืองถูก
สร้างข้ึนจนเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ คือสร้างทุกอยา่งข้ึนมาอยา่งไร้รากเหงา้ทางวฒันธรรม(สุ
รพลและธีรชยั, 2551) เพื่ออ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ระบบธุรกิจ(ทุนนิยม) แต่เม่ือมองท่ี “คน” 
กลับพบว่าในบางพื้นท่ียงัคงปรากฏวิถีชีวิต วฒันธรรม แบบดั้ งเดิม แสดงให้เห็นว่าถ้าความ
เจริญกา้วหน้าท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่าง “วตัถุ” กบั “มนุษย”์ เป็นการไม่เห็นซ่ึงคุณค่าและแนวคิด
ด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าท่ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือรัฐบาลก าหนดนโยบายลงมา ซ่ึงกลายเป็น “เมือง
จ าลอง” เป็นการค านึงถึงแค่เพี่ยงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น ไร้ซ่ึงจิตวิญญาณแห่งวิถีชีวิต ผล
ท่ีตามมาคือการใช้จ่ายของคนในเมืองนั้นมากเป็น 6 เท่าของคนในชนบท หมายความว่าถ้าเรา
เปล่ียนชนบทใหเ้ป็นเมืองได ้เศรษฐกิจจะโตข้ึน 6 เท่า  
 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวก่อใหเ้กิดแรงงาน-คนงานอพยพเขา้มาในชุมชนและมีสภาพแออดั
มากข้ึน แม้ว่าจะมีการกระตุน้สภาพเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการจา้งงาน การค้าขายดีข้ึน รายได้จ่อ
ครัวเรือนและชุมชนเพิ่มข้ึน รวมทั้งโอกาศในการศึกษาสูงข้ึน สภาพความเป็นอยูดี่ข้ึน การเขา้ร่วม
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กิจกรรมกับเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถ่ินมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกลบัสูงข้ึน จากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนสินคา้อุปโภคบริโภคแพงข้ึนตามมา 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็ตอ้งเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงเป็นผลให้สัดส่วนรายได้ครัวเรือนทั้งหมด
ลดลง เงินออมของครอบครัวลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีต(อภิเษก สุเพชรและสุธีร์, 2561) ค าถาม
คือ จะไดอ้ะไรและเสียอะไรจากการสร้าง “ทาง” บา้ง ในมุมมองของรัฐบาล การสร้างทางหลวง
พเิศษจะตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมหาศาล ตอ้งวางแผนการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นเวลานานปีกวา่
จะบรรลุผลส าเร็จ ตอ้งประสานงานกบัหลายหน่วงงานเพื่อความต่อเน่ืองและถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อใหไ้ดม้าซ้ือเส้นทางเช่ือมโยงระหวา่งเมืองหลกักบัเมืองรอง เพื่อแยกท่ีท างานกบัท่ีอยูอ่าศยัออก
จากกนั สามารถแบ่งเบาภาระและความแออดัของเมืองหลกัได้ ในมุมมองของประชาชน ส่ิงท่ี
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บคือเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายข้ึน ความเจริญท่ีถูกกระจายออกสู่จงัหวดั
อ่ืนๆรอบนอก การเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณจุดพกัรถต่างๆ จุดพกัรถต่างๆท่ีมีการจบัจ่ายใช้
สอยอยา่งเตม็ท่ีส่วนใหญ่เงินเหล่านั้นไม่ไดต้กมาอยูก่บัชุมชนแต่ตกไปอยูก่บันายทุน ราคาท่ีดินท่ีพุ่ง
สูงข้ึนบริเวณรอบข้างเส้นทาง ก็ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับผูท่ี้ถูกเวนคืนเพราะราคาเวนคืนถูก
ค านวณอยา่งไม่เป็นธรรมดว้ยราคาท่ีต ่ากว่าราคาปัจจุบนั และผลกระทบทางสุขภาพท่ีตอ้งพบเจอ
กบัมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ ทางน ้า 
 2. การพัฒนาทางเลือก (Policy Formulation) เป็นขั้นตอนท่ี 2 ของกระบวนการนโยบาย 
ซ่ึงการก าหนดตามกฎหมายท่ีระบุไวว้่าต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 เป้าหมาย
ของการท าประชาพิจารณ์คือ  เพื่อลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐกบัประชาชน โดยใชว้ิธีการ
พูดคุยปรับความเขา้ใจให้กบัประชาชน รับฟังความคิดเห็นรวมทั้งขอ้คดัคา้นต่างเพื่อน ามาปรับใช้
กบันโยบายให้เกิดความพอใจทั้งผูอ้อกนโยบายและผูไ้ด้รับผลกระทบจากนโยบาย  แต่การท า
ประชาพิจารณ์ในโครงการสร้างทางหลวงหมายเลข 6 น้ี กลบัเป็นการสร้างให้เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งรัฐกบัประชาชนหนกักวา่เดิม  นอกจากความเห็นของประชาชนจะไม่ไดรั้บความสนใจแลว้ 
รัฐยงัออกนโยบายดว้ยวธีิท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการน้ีประชาชนเป็นผูรั้บไปอยา่ง
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หลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการก าหนดนโยบายตอ้งศึกษาในเร่ืองของตวัแสดงในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ (Actors) ดงัน้ี 
 2.1 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเชิงนโยบาย (Stakeholder Approach) 

เป็นแนวการศึกษาหน่ึงในการประเมินผลนโยบาย โดยเป็นการประเมินท่ีเนน้ผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Effectiveness 

model) โดยเนน้วเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3 ขั้นตอน โดยใหค้วามส าคญักบัผูก้  าหนดนโยบาย ประเด็นของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีจะวเิคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นนั้นๆ2 ตามแผนภาพที ่3 

 

 
 
 จากกรณีศึกษาทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) พบวา่ Program Stakeholder3 ของ
โครงการน้ีคือ รัฐบาลกลาง ผูก้  าหนดนโยบายภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างทาง
เช่ือมระหวา่งเมือง ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บคือการพฒันาทางเศรษฐกิจเกิดการขยายตวัของเมือง การยา้ยถ่ิน
ฐานจากชนบทเขา้สู้เมืองมากข้ึน เกิดการกระจุกตวัของประชากร การบริโภคสูงข้ึน รายไดสู้งข้ึน น ามาสู่
การสร้างชนบทให้เป็นเมือง พฒันาเมืองให้กลายเป็นเมืองรอง ไวร้องรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส่วน 
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 ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากนโยบายมากจะกลายเป็นผูผ้ลกัดนันโยบาย ผูท่ี้เสียผลประโยชนม์ากจะเป็นผูต่้อตา้น ขดัขวาง

นโยบาย ผูท่ี้ไดแ้ละเสียผลประโยชนน์อ้ยจะกลายเป็นผูเ้ฝ้าดู ผูท่ี้ไดแ้ละเสียผลประโยชน์ในระดบักลางๆ จะเป็นผูเ้ฝ้าดูใน
ระยะแรก แต่จะเขา้ร่วมและสนบัสนุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้เม่ือกระแสสังคมหรือความคิดเห็นสาธารณะเอียงไปขา้งหน่ึงขา้งใด 
3
 Program Stakeholder : ผูมี้ส่วนไดเ้สียเชิงโครงการ ผูก้  าหนดโครงการทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายท่ีไม่ใช่ราชการ (Official and Unofficial) 
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Issues Stakeholder4 คือ ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบในพื้นท่ีของโครงการ เป็นตวัแสดงหลกัในการคดัคา้น
โครงการ แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเป็น 
 3. การเสนอทางเลือก (Policy Decision) หรือการเลือกนโยบาย หมายถึง การเลือกวิถีทางหรือ
แนวนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ตามตอ้งการ ซ่ึงหลกัจริยธรรม หรือ
คุณธรรมมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อค่านิยมท่ีเป็นรากฐานส าคญัในการเลือกนโยบาย 
การพิจารณาทางเลือกนโยบาย(ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2538) 
 3.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของทางเลือกการคดัคา้นท่ี
เกิดข้ึนเป็นการแสดงออกของประชาชน ซ่ึงเป็นตวัแทนของ ชุมชน วฒันธรรม ชีวิต จิตวิญญาณ ท่ี
รวมกนัอยู ่ในมุมมองของรัฐการสร้าง “ทาง” ถือเป็นการพฒันาท่ีจ าเป็นต่อเศรษฐกิจและแน่นอนวา่
เม่ือมีการพฒันาก็ยอ่มตอ้งมีการท าลายบางอยา่งเพื่อการพฒันานั้นๆ จึงเกิดการเวนคืนท่ีดิน รัฐมอง
และตีมูลค่าของการเวนคืนท่ีดินเป็นเงิน เป็นงบประมาณท่ีต้องจ่าย เป็นต้นทุนท่ีต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการใหลุ้ล่วง แต่กลบักนั ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบมองการเวนคืนท่ีดินเป็นการท าลาย
จิตวญิาณของเมือง ท าลายวถีิชีวติ ท าลายโครงสร้างทางสังคม ท าลายวฒันธรรมของชุมชน 
 3.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลผลิต โดยเปรียบเทียบจากตน้ทุน 
 ความคุม้ค่าท่ีถูกกล่าวอา้งเสมอๆ กิโลเมตรละ 1 บาท จากบางปะอิน-โคราช รวมระยะทาง 199 
กิโล เมตร คิดเป็นเงินในการใชบ้ริการ 199 บาท จึงมีค าถามเกิดข้ึนวา่ ประหยดั และแกไ้ขปัญหาจรจราจร
จริงหรือไม่ ในภาวะท่ีประเทศไทยประสบกบัวกิฤติเศรษฐกิจ ถา้น าเงินเก็บค่าผา่นทางมาใชจ่้ายค่าดอกเบ้ีย
จากงบฯก่อสร้างกวา่ 5 หม่ืนลา้นบาท ทา้ยสุดแลว้จะเป็นอยา่งไร ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งของชาติ 
ในยามท่ีประเทศก าลงัเศรษฐกิจตกต ่ากลบัมองแต่การสร้างถนน แต่ไม่พูดถึงทางเลือกอ่ืนท่ีประหยดักว่า 
เช่นรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ จะท าให้การพฒันาประเทศคุม้ค่ากว่ามาก(กองบรรณาธิการ TCIJ, 
2560) 
 3.3 ความพอเพยีง (Adequacy) ความสามารถของการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายใตเ้ง่ือนไข
ของทรัพยากรท่ีมีอยู ่การแสดงออกถึงความตอ้งการคดัคา้นโครงการมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะถูกจ ากดั
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 Issues Stakeholder:   ผูมี้ส่วนไดเ้สียเชิงประเดน็หลกั ประเดน็เช่ือมโยงท่ีแสดงใหเ้ห็นปัญหา 
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สิทธิ อยา่งไรก็ตามประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบยงัคงใชส้ันติวิธี(สุรางค ์เอกโชติ, 2553)โดยการเขา้
ยื่นหนงัสือต่อนายกรัฐมลตรี ชูป้ายขอ้ความคดัคา้นโครงการในสถานท่ีราชการต่างๆ โดยพื้นท่ีท่ี
เป็นปัญหามากท่ีสุดคือเส้นทางผ่านอ าเภอปากช่อง  เน่ืองจากการปรับเปล่ียนเส้นทางจากเดิมท่ีตดั
ผา่นป่าเขา สวนผลไมแ้ละพื้นท่ีราชพสัดุ  มายงัเส้นทางใหม่ท่ีผ่านชุมชนจ านวนมากผ่านวดั(กอง
บรรณาธิการ TCIJ, 2560) ผ่านโรงเรียน(กองบรรณาธิการ TCIJ, 2560) และยงักระทบไปถึงพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  แนวก่อสร้างยงัตดัผ่านโบราณสถานส าคญัคือ แหล่งตดัหินสีคิ้ว (ท่ีใช้
สร้างปราสาทหินพิมาย) และ เมืองโบราณเสมา(กองบรรณาธิการ TCIJ, 2560) ซ่ึงได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  ทั้งยงัตดัผ่านพื้นท่ีทางการทหารอย่างคลงัแสงสรรพาวุธดว้ย  
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและเกิดการต่อตา้นคดัคา้นจากหลายภาคส่วน  เป็นความชดัเจนว่าคือ
การต่อสู้ท่ีจะรักผืนดินของตวัเอง ท่ีอยู่อาศยัของตวัเอง ไม่ไดเ้คล่ือนไหวเพียงเพื่อให้ปรับเงินค่า
เวนคืนท่ีดินใหสู้งข้ึน  
 3.4 ความเป็นธรรม Equity การกระจายตวัของผลการด าเนินการตามนโยบายต่อประชาชนใน
สังคม เป็นไปไดว้า่การสร้างถนนในโครงการน้ีจะน ามาซ้ือการขยายตวัทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีปลายทาง
และระหว่างทางผ่านของโครงการ การจ้างงานเพิ่มข้ึน จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความ
สะดวกสบายในการเดินทาง แต่ค าถามคือ ผูท่ี้ไดป้ระโยชน์เป็นผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีจริง ๆหรือไม่ การขยายตวั
ทางเศรษฐกิจน้ีเป็นการท าเพื่อประชาชนในพื้นท่ีหรือเอกชนรายใหญ่ท่ีมีอ านาจทุนอ านาจเงินหรือไม่ 
 3.5 ความสามารถในการตอบสนอง พิจารณาจากความสามารถในการตอบสนองต่อกลุ่มต่าง  ๆ
ทางเลือกท่ีสามารถท าใหก้ลุ่มท่ีมีความจ าเป็นสูงไดรั้บผลจากทางเลือกนั้น และประเด็นท่ีน่าสนใจคือการ
ขาดการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและการขาดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชน ซ่ึงกลุ่มผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากโครงการ ระบุวา่กรมทางหลวงไดอ้า้งวา่การด าเนินโครงการน้ีไดเ้ปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับทราบขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในหลายวาระและโอกาสทั้งในระดบัจงัหวดัและ
อ าเภอ แต่ในความเป็นจริง ผูไ้ดรั้บผลกระทบ ชุมชนและบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ี ต.หนองน ้ า
แดง ต.ขนงพระ ต.พญาเยน็ และ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไดถู้กละเลยการให้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ(เดชาพล อา้งจาก กรุงเทพธุรกิจ, 2556) การ
เปิดเผยขอ้มูลบางส่วนท่ีเครือข่ายฯ หรือสมาชิกเครือข่าย ไดร้้องขอไป(ส านกังานคณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ, 2560) ไดก้ระท าอยา่งล่าช้า ส่วนการมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นนั้น 
กลุ่มผูไ้ด้รับผลกระทบ ชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่เห็นด้วยกับการเวนคืน หรือการด าเนิน
โครงการส่วนท่ีกระทบต่อตนเองไดถู้กกีดกนัออกจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น(ศกัด์ิณรงค ์
มงคล, 2558) นอกจากน้ี การท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก็ไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชน(กรุงเทพธุรกิจ, 2560) (ทั้งประชาชนทัว่ไปและผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงในพื้นท่ี)  
 

สรุปและอภิปรายผล 

 จะเห็นวา่ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจในการออกนโยบายสาธารณะในโครงการสร้างทางหลวง
พิเศษหมาเลข 6 (บางปะอิน-โคราช) มีกระบวนการท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ตวัโครงการ
มีเจตนาเพื่อการพฒันาในระดบัภูมิภาค แต่เม่ือนโยบายถูกประกาศใช้ในพื้นท่ีผูไ้ดรั้บผลกระทบ
กลบัไม่ทราบรายละเอียดและความมุ่งหมายของนโยบายนั้น ซ่ึงผลกระทบตกมาสู่ประชาชนผูไ้ม่มี
อ านาจต่อรองใดๆเกิดเป็นความขดัแยง้ยึดเยื้อมาจนทุกวนัน้ี  ส่งผลให้เกิดความเคล่ือนไหวของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง  ความเคล่ือนไหวคดัคา้นการสร้างมอเตอร์เวยข์อง
ชาวบา้นมีผลใหเ้กิดการสร้างความสนใจในระดบัสังคม  ส่ือมวลชนให้ความสนใจน าเสนอข่าวการ
ประท้วงต่างๆ  ส่งผลให้ประเด็นท่ีเรียกร้องดงักล่าวน้ีกลายเป็นประเด็นสาธารณะท่ีถูกส่ือและ
ประชาชนทัว่ๆไปให้ความสนใจ เกิดการต่อตา้นดว้ยการชูป้ายคดัคา้น รวมตวัเรียกร้อง ยื่นหนงัสือ
ต่อผูมี้ส่วนรับผิดชอบสามารถใชไ้ดผ้ลท าให้โครงการชะลอตวัไปได ้เม่ือการต่อตา้นเร่ิมมีลกัษณะ
ประเด็นสาธารณะมากข้ึน  ความสนใจของประชาชนเร่ิมมากข้ึนหน่วยงานต่างๆเร่ิมจบัตามอง
โครงการดังกล่าวและเร่ิมเห็นความผิดปกติในตวันโยบาย  ในท่ีสุดการต่อตา้นก็พฒันาข้ึนเป็น
รูปแบบของกลุ่มมากข้ึนมีหน่วยงานต่างๆเร่ิมมาให้ความรู้ความช่วยเหลือในแง่ของกฎหมาย  มี
หน่วยงานของรัฐเขา้มาตรวจสอบโครงการในประเด็นต่างๆมากข้ึน 

 ขอ้เสนอแนะในท่ีน้ีคือ ก่อนท่ีรัฐจะก าหนดนโยบายควรทบทวนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนให้
ละเอียดถ่ีถว้นทั้งในแง่ผลดีและผลเสีย รัฐตอ้งท าความเขา้ใจประชาชนมากข้ึน ตอ้งเพิ่มตวัแปลใน
การก าหนดนโยบายให้มีความครอบคลุมความตอ้งการของประชาชน ผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ
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และทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัว ชุมชน หรือแมก้ระทัง่เมือง ไม่ใช่มองเพียงภาพรวมของ
ประเทศเพียงเท่านั้น และรัฐตอ้งวางแผนส าหรับการเติบโตของเมืองท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการน้ีดว้ย 
เม่ือเกิดเมืองเมืองจ าเป็นตอ้งมีแรงงาน คนจากชนบทเดินทางเขา้มาท างานในเมือง การอุปโภค
บริโภคขยายตวัข้ึน ปัญหาสังคมเร่ิมมีมากข้ึน ในขณะท่ีสังคมยงัไม่พร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง 
เพื่อให้สามารถควบคุมปัญหาแลว้การพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรัฐตอ้งรับฟังเสียง
ของประชาชนและยอมรับความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาการจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
การบริหารจดัการและหารูปแบบการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ท่ีมี
ประสิทธิผล จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าการ
บริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความร่วมมือ
ในการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นอย่างดี โดยประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน           
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การก าหนดเป้าหมายในการจดัการขยะร่วม โดยท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ไดก้  าหนดเป้าหมายลดปริมาณขยะร้อยละ 5 ของเดือนพฤศจิกายน 2561  2) การตรวจสอบขยะ  
โดยผูรั้บผิดชอบหลกัคือ คณะท างานติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่             
3) แผนการจดัการขยะ ซ่ึงเน้นหลกัการหลีกเล่ียงการสร้างขยะ การน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ การลด
ปริมาณขยะ และการแปรรูปขยะ 4) การด าเนินงาน ซ่ึงทางท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถลด
ปริมาณขยะตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ไดร้้อยละ 10.1, 12.4, และ 17.4 
ตามล าดบั และ 5) การติดตามและประเมินผล โดยคณะท างานติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะของ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ข้ึนตรงต่อผูอ้  านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งผลท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียด าเนินการตามกรอบท่ีก าหนด 
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ค าส าคญั: การบริหารจดัการขยะ, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
 

 

Abstract 
 The study on waste management of Chiang Mai International Airport aims at studying 

waste management and searching for effective waste management approaches for Chiang Mai 

International Airport. Interviews and group discussion were carried out with people from related 

organizations. It was revealed that every related organization cooperated well on the waste 

management plan of Chiang Mai International Airport. There were five significant procedures 

which are; 1) Chiang Mai International Airport set a mutual goal to reduce waste quantity by       

5 percent in November 2018, 2) the waste management follow-up and investigation team of 

Chiang Mai International Airport was in charge of the waste inspection, 3) the waste management 

plan focused on zero waste, waste reuse, waste reduction, and waste recycle, 4) the 

implementation by Chiang Mai International Airport could reduce waste by 10.1, 12.4, and 17.4 

respectively from December 2018 to February 2019, 5) Follow-up and evaluation on waste 

management were reported directly to the director of Chiang Mai International Airport to make 

sure that the team followed the specific plan. 

 

Keywords: Waste Management, Chiang Mai International Airport 
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บทน า 
ประเทศไทยขยะถือเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากน ้ ามือมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น 

พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากตน้ทาง การจดัการขยะท่ีไม่ไดม้าตรฐานก่อให้เกิดมลพิษ
และไม่มีการน ากลับมาใช้ซ ้ า ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงข้ึนต่อเน่ืองข้ึนทุกปี  จากรายงาน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่า มีปริมาณขยะทั้งประเทศรวมกนั 
ประมาณ 27.06 ลา้นตนัต่อปี หรือประมาณ 74,130 ตนัต่อวนั เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวนั นอกจากน้ียงัมีขยะตกคา้งสะสมท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีไม่ต ่ากวา่ปีละ 10 ลา้นตนั ดงันั้น ปัญหา
ขยะจึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน (ส านกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุม
มลพิษ, 2560)  

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (ทชม.) เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของ ทอท.ไดรั้บโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชยม์าอยู่ในความดูแลของการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็น บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 โดยได้มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน 
ปัจจุบนัท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีศกัยภาพในการรองรับผูโ้ดยสาร 8 ล้านคนต่อปี           
แต่เน่ืองจากแนวโนม้การเติบโตของปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี ส่งผลให้ใน
ปี 2560 (มกราคม - ธนัวาคม 2560) มีจ  านวนผูโ้ดยสารมาใชบ้ริการมากกวา่ 10.2 ลา้นคน จะเห็นได้
ว่าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีจ  านวนเท่ียวบินทั้งจ  านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศและ
เท่ียวบินภายในประเทศ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจ านวนผูโ้ดยสารระหว่างเทศและผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนจ านวนมาก (ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน), 2561) 

จากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน จ านวนเท่ียวบินท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี ท าให้มี
ปริมาณขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ประสบกบัปัญหาขยะมูลฝอยและการจดัการขยะมูลฝอยตามมา การจดัการขยะมูลฝอย
ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประสบปัญหาในการน าขยะไปยงัโรงพกัขยะก่อนน าขยะ
ออกไปก าจดั ซ่ึงมีไม่เพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยขยะภายใน
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ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จะประกอบไปด้วย ขยะทัว่ไป ขยะท่ีรีไซเคิลได้ ขยะเปียกท่ี
สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ รวมถึงขยะติดเช้ือประเภทต่างๆ และขยะท่ีเป็นขยะประเภทวตัถุ
อนัตรายต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบกบัหลายฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, 2561) 
 
ตารางที ่1  ปริมาณขยะมูลฝอยของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2558-2560 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยของท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

651.1 680.5 738.8 

 
ทีม่า : รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะท างานติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะของ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (2560) 
 
 จากตารางจะเห็นไดว้่าปริมาณขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพิ่มข้ึนทุกปี 
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะรวม 651.1 ตนัต่อปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะรวม 680.5 ตนัต่อปี 
และ พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะรวม 738.8 ตนัต่อปี ซ่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
จากปัญหาของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขให้ทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ  านวนเท่ียวบินท่ีมีจ านวนมาก รวมถึงผูโ้ดยสารและจ านวนนกัท่องเท่ียวเดินท่ี
ทางมาท่องเท่ียวมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี หากปัญหาน้ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขยอ่มส่งผลกระทบดา้น
การท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ และส่งผลกระทบดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้มในบริเวณท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ดว้ย และการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเกิดจากงานวิจยัในเชิง
วิชาการเพื่อรวบรวมขอ้มูลให้มากท่ีสุดจนสามารถเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้เพื่อน าผลการวิจยัท่ี
ไดม้าใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้งต่อไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษา เร่ือง การจดัการความร่วมมือในการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
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เพื่อคน้หากระบวนการในการบริหารจดัการอนัเป็นผลจากการศึกษาวิจยัไปเป็นขอ้มูลประกอบการ
วางแผนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริหารจดัการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
2. เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ท่ีมี

ประสิทธิผล 
 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารจดัการขยะในท่าอากาศยาน ของ
องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) โดยใชห้ลกัการบริหารการจดัการควบคุมคุณภาพ 
ตามมาตรฐานกระบวนการและแนวปฏิบติัตามคู่มือสุขวิทยาและสุขาภิบาลมาเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยั ซ่ึงกรอบแนวคิดในงานวิจยัช้ินน้ี ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1. การก าหนด
เป้าหมายในการจดัการขยะร่วม (Definition) 2. การตรวจสอบขยะ (waste audit) 3. แผนการจดัการ
ขยะ (waste management plan) 4. การด าเนินงาน (implementation) 5. การติดตามและประเมินผล 
(monitoring and evaluation) (The International Civil Aviation Organization (ICAO), 2018) 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 
 
วธิีการวจิัย 
 ส าหรับการศึกษาควา้เร่ือง การบริหารจดัการขยะของการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
โดยเป็นการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การศึกษาจากเอกสาร 
และแนวการปฏิบติังานจริงของการท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ 
 
 
 
 

การก าหนดนโยบาย 
และเป้าหมาย 

การตดิตามผลและ  
ประเมนิผลตามแผน 

การส ารวจ
สถานการณ์ขยะ 

การน าแผน 
ไปปฏิบตั ิ

การก าหนด 
แผนการจดัการขยะ 
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1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

1.1 ประชากร 
ตารางที ่2  จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน จ านวน 
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 1 
2 สถานประกอบการร้านคา้ในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 26 
3 สายการบินในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 8 
4 สายการบินต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 27 
5 ส่วนราชการท่ีปฏิบติังานในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 14 
6 คลงัสินคา้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (Cargo) 10 
7 คณะท างานติดตามตรวจสอบการจดัก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 

รวม 78 
   
 1.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ตารางที ่3  เกณฑใ์นการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัของแต่ละกลุ่มประชากรมีดงัน้ี 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั ประชากร เกณฑ์การคัดเลอืก 
จ านวนผู้ให้ 
ข้อมูลหลกั 

ผูบ้ริหารท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ 

27 
เป็นผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลและรับผดิชอบการจดัการขยะ 

4 

บุคลากรท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ 

235 

เป็นผูด้  าเนินตรวจสอบและก ากบัดูแล
คณะท างานติดตามตรวจสอบการจดั
ก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 

4 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั ประชากร เกณฑ์การคัดเลอืก 
จ านวนผู้ให้ 
ข้อมูลหลกั 

ตวัแทนสถานประกอบการร้านคา้
ในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

ตวัแทนบริษทัละ 1 คน 
26 

เป็นผูป้ระกอบท่ีมีผลประกอบการ
ยอดก าไรท่ีสูง และเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการจดัเก็บและผลิตขยะ 

8 

ผูบ้ริหารสายการบินภายในประเทศ
ประจ าท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ สายการบินละ 1 คน 

8 
เป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี

ก ากบัดูแลสายการบิน 
8 

ผูบ้ริหารสายการบินต่างประเทศ
ประจ าท่าอากาศยายนานาชาติ
เชียงใหม่ สายการบินละ 1 คน 

27 1) เป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีอ านาจ 
หนา้ท่ีก ากบัดูแล 
2) มีส านกังานสายการบินในท่า 
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

8 

หวัหนา้ส่วนราชการท่ีปฏิบติังานใน
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่วนราชการ

ละ 1 คน 

14 เป็นหวัหนา้ส่วนราชท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการจดัการขยะในท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ และมีขนาดขององคก์ร
ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีในสังกดั 10 คนข้ึนไป 

4 

หวัหนา้อาคารคลงัสินคา้ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ (Cargo) คลงัสินคา้ละ 

1 คน 

10 เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ขยะ และเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมี

ปริมาณในการขนส่งสินคา้สูงสุดสอง
อนัดบัแรก 

2 

คณะท างานติดตามตรวจสอบการ
ก าจดัขยะของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ จ  านวน 10 คน 

10 เป็นคณะกรรมการบริหารการจดั
ก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม ่

10 

รวม 48 
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         2. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
  2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field 
Survey) เก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรงโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) 
โดยก าหนดเน้ือหาท่ีจะศึกษาและท าการตั้งประเด็นค าถามท่ีมีขอบเขตอยูใ่นประเด่นท่ีสนใจ 
  2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือการศึกษา การคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร
หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ นอกจากน้ียงัศึกษาเอกสารรายงานการประชุม
ของคณะท างาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) มีการก าหนดขอบเขตเน้ือหาและตั้งค  าถามท่ีอยู่ใน
ประเด็นท่ีสนใจไวล่้วงหนา้ และซกัถามเพิ่มเติมเม่ือเจอประเด็นท่ีน่าสนใจไดแ้ละน ามาใชว้ิเคราะห์
ประกอบการวจิยัได ้เป็นการซกัถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการตั้งแต่แรกเร่ิม การใชง้บประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

4. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่การวิเคราะห์จากเอกสารท่ี เก่ียวขอ้งและ

การวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
1) การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการวิเคราะห์จ าแนกขอ้มูล โดยจะ

ศึกษาและจ าแนกวิเคราะห์ขอ้มูลตามความเหมาะสม ผูว้ิจยัจะจ าแนกขอ้มูลออกมาอยา่งง่ายๆ ตาม
ประเภทท่ีสัมพนัธ์กบัการศึกษา  

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content analysis) ท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา แลว้น ามาเรียบเรียงเป็นผลการศึกษาสรุปเป็น
ความเรียงแบบพรรณนา 
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ผลการศึกษา 
  การศึกษาการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และเพื่อหารูปแบบการบริหาร
จดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ท่ีมีประสิทธิผล น าเสนอผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
   
1) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการจัดการขยะร่วม (Definition)  

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการจดัการ
ขยะร่วม คือการระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ผูป้ระกอบการ สายการบิน และส่วนราชการท่ีปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.1) การแต่งตั้งคณะท างาน  
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานติดตามตรวจสอบ

การก าจดัขยะท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ  านวน 10 คน ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ในแต่ละส่วนงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ โดยคณะท างานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(2) ประสานการปฏิบติัและด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
(3) รายงานผลการปฏิบติั ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะทุกเดือน  
(4) ใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือตามท่ีคณะท างานร้องขอ 
คณะท างานติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไดเ้สนอ

นโยบายในการลดปริมาณขยะเขา้สู่ท่ีประชุม โดยสรุปไดว้า่ให้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มี
เป้าหมายการลดปริมาณขยะ ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 เพื่อน าเขา้สู่ท่ีประชุมในการก าหนดนโยบายการจดัการขยะ
ในขั้นตอนต่อไป 
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1.2) การประชุมเพื่อก าหนดนโยบายการจัดการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ 

คณะท างานติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเขา้ร่วมการประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการ
จดัการขยะ ดงัน้ี 1. ผูบ้ริหารของท่าอากาศยานนานาเชียงใหม่  2. ตวัแทนสถานประกอบการร้านคา้ 
3. ผูบ้ริหารสายการบินในท่าอากาศยายนานาชาติเชียงใหม่ 4. หวัหนา้ส่วนราชการท่ีปฏิบติังานใน
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ 5. หวัหนา้อาคารคลงัสินคา้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Cargo)  
โดยในการประชุม คณะท างานติดตามตรวจสอบการก าจดัขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไดเ้สนอ
นโยบายการลดปริมาณขยะ ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยให้เร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 โดยท่ีประชุมไดเ้สนอว่าการลดปริมาณขยะ 
ร้อยละ 10 ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากปัจจุบนัมีจ านวนร้านคา้เพิ่มมากข้ึน มีจ านวนผูโ้ดยสารเพิ่ม
มากข้ึน และมีจ านวนเท่ียวบินท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงขอให้ลดลงเป้าหมายลงเหลือ ร้อยละ 5 ดงันั้น ท่ี
ประชุมไดส้รุปเป็นมติร่วมกนัก าหนดเป็นการลดปริมาณขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
ให้ลดลง ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2561 เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ 2562 โดยขอใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดด้ าเนินการก าหนดมาตรการภายในดว้ยตวัเอง 
2) การส ารวจสถานการณ์ขยะ (Waste Audit) 

จากการส ารวจสถานการณ์ขยะของท่าอากาศยายนานาชาติเชียงใหม่ สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

(1) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน มีจ านวน
เท่ียวบินเพิ่มมากข้ึนทุกปี ท าให้มีปริมาณขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพิ่มมากข้ึน
ตามไปดว้ย 
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ตารางที ่4  จ านวนเท่ียวบินและจ านวนผูส้าร ระหวา่งปี 2558-2560 
 

ปี 
พ.ศ. 

เทีย่วบินระหว่าง
ประเทศ (เทีย่ว/ปี) 

เทีย่วบินในประเทศ 
(เทีย่ว/ปี) 

ผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ (คน/ปี) 

ผู้โดยสารในประเทศ 
(คน/ปี) 

เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 
2558 8,057 8,077 23,866 23,842 969,173 937,726 3,286,92

1 
3,286,92

1 
2559 8,266 8,300 26,338 26,480 1,054,81

6 
1,023,89

2 
3,610,19

8 
3,738,46

9 
2560 9,069 9,422 26,928 26,576 1,144,37

5 
1,134,26

6 
3,899,83

4 
4,026,53

5 
ทีม่า : ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (2560) 
 

(2) แหล่งท่ีมาของขยะภายในท่าอากาศยานนานาชิติเชียงใหม่ พบว่า ขยะมาจาก
ผูป้ฏิบติังาน และผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยานน าติดตวัมาทิ้งภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
และขยะจากผูป้ระกอบการร้านคา้ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รวมถึงขยะจากสายการ
บินต่างๆ ท่ีน ามาทิ้งภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  

(3) การจดัการขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่ีผ่านมาพบปัญหาใน
การจดัการขยะ คือไม่มีหน่วยงานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง โดยให้แม่บา้นเอาขยะไปทิ้งท่ี
โรงพกัขยะไม่ไดท้  าการคดัแยกและใช้ปริมาณน ้ าหนกัจากเทศบาลต าบลสุเทพ ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งน า
ขยะไปก าจดัส่งผลใหท้่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประสบกบัปัญหาปริมาณขยะลน้โรงพกัขยะ 
และการบริหารจดัการขยะมูลฝอยภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ไม่สามารถด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3) การก าหนดแผนการจัดการขยะ (Waste Management Plan) 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ด าเนินการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการจดัการ

ขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ น ามาสู่การออกแบบแผนการจดัการขยะของส่วนกลาง 
โดยใช้หลกัการหลีกเล่ียงการสร้างขยะ (Waste Avoidance) การน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ (Waste 
Reuse) การลดปริมาณขยะ (Waste Reduction) และการแปรรูปขยะ (Waste Recycling) เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการจดัการขยะท่ีก าหนดไว ้และก าหนดแผนการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

(1) แผนการจดัการขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการประชุมคณะท างานติดตาม
ตรวจสอบการก าจดัขยะ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผูบ้ริหารทราบทุกเดือน วางแผนในการคดั
แยกขยะตามประเภทโดยมีการก าหนดประเภทของขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1) ขยะทัว่ไป 2) 
ขยะรีไซเคิล 3) ขยะย่อยสลายได้ และ 4) ขยะอนัตราย มีการรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลสถิติการชั่ง
ปริมาณน ้ าหนกัของขยะ จดัท าแผนการรณรงคส่์งเสริมกิจกรรมลดการใชถุ้งพลาสติก เพื่อเป็นการ
ลดปริมาณขยะตามเป้าหมายท่ีไดท้  าขอ้ตกลงร่วมกนั  

(2) แผนการจัดการลดปริมาณขยะของผู ้ประกอบการร้านค้าในท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ ไดแ้ก่ แผนร่วมลดปริมาณขยะโดยการใช้กล่องบรรจุอาหารชานออ้ยแทนการ
ใชก้ล่องโฟม ร่วมรณรงคล์ดปริมาณขยะพลาสติก ในโครงการน าแกว้มาเอง จะไดรั้บส่วนลดแกว้
ละ 5 บาท  

(3) แผนการจดัการขยะของผูป้ระกอบการสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ โดยการน ากระดาษท่ีใช้แลว้หนา้เดียวมาใช้ 2 ดา้น ลดการใชถุ้งพาสติกโดยการใชถุ้งผา้
แทน และการจดักิจกรรม 5 ส. 

 (4) แผนการจัดการขยะของผู ้ประกอบการคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ มีการน าวสัดุหรือของท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใช้ซ ้ าใหม่ และใชว้สัดุท่ีสามารถน าไปรีไซเคิล
ใหม่ได ้และการจดักิจกรรม 5 ส.  
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(5) แผนการจัดการขยะของส่วนราชการปฏิบัติงานในท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ น าอาหารใส่กล่องบรรจุอาหารท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ไดแ้ทนกล่องโฟม การใช้ถุงผา้แทน
ถุงพลาสติก การใชก้ระดาษรีไซเคิล รวมถึงการจดักิจกรรม 5 ส. 
4) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 

(1) แผนการจดัการขยะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการประชุมคณะท างาน พร้อม
ทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผูบ้ริหารทราบ ทุกเดือน วางแผนในการคดัแยกขยะตามประเภท จดัท า
แผนการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 1) ประชุมคณะท างาน 2) ประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 3) ประชาสัมพนัธ์การคดัแยก
ขยะ และมีการด าเนินการจดัท าแผ่นป้ายรณรงคก์ารคดัแยกขยะประชาสัมพนัธ์ โดยมีการก าหนด 
ประเภทของขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 1) ขยะทัว่ไป 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะยอ่ยสลายได ้และ 4) 
ขยะอนัตราย รวมถึงชัง่ปริมาณน ้าหนกัของขยะรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลสถิติ  

(2) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ขอความ
ร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการร่วมกันก าจดัการขยะด าเนินการรณรงค์เก่ียวกบัการแยก
ประเภทขยะ และอธิบายขั้นตอนในการจดัการขยะในแต่ละประเภทให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตาม
ขอ้ตกลงในแผนการจดัการขยะของท่าอากาศนานาชาติยานเชียงใหม่  

(3) ส่วนบริการท่าอากาศยานนานาเชียงใหม่ (สทอ.ฝปก.ทชม.) ปฏิบติังานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตภารกิจท่ี ทอท. มอบหมาย และภารกิจท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความถูกตอ้ง และสะดวกสบาย โดยเน้นท่ีการก ากบั
ติดตามและการจดัเก็บขยะในพื้นท่ีส่วนกลางท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม่รับผิดชอบตามมาตรฐานของ
หลกัสุขวทิยาและสุขาภิบาลการบิน 
5) การติดตามและประเมินผลตามแผน (Monitoring and Evaluation) 

การติดตามและประเมินผล เป็นการทบทวนความก้าวหน้าตามแผนการด าเนินการ
จดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยมีการทบทวนระยะเวลาการด าเนินการ ขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกับการเพิ่ม-ลดปริมาณขยะ ตลอดจนก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เพื่อใช้ในการจดัท าแผนการ
จดัการขยะในคร้ังต่อไปในอนาคต ซ่ึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีการติดตามและประเมินผล
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การบริหารจดัการขยะภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หลงัจากมีการบริหารจดัการขยะ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ปริมาณขยะลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 
คาดว่า หากมีการด าเนินการบริหารจดัการขยะอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่มีปริมาณขยะลดลงตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5  ปริมาณขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

 
ปริมาณขยะท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ 

พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพนัธ์ 2562 

81.2 ตัน 75.7 ตัน 71.1 ตัน 67.0 ตัน 
 
จากการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 พบวา่ เดือนธนัวาคม 2561 มีปริมาณขยะ 
รวม 75.7 ตนั เดือนมกราคม 2562 ปริมาณขยะรวม 71.1 ตนั และเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ปริมาณขยะ
รวม 67.0 ตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะของเดือนพฤศจิกายน 2561 ซ่ึงมีปริมาณขยะ 81.2 ตนั พบวา่ 
เดือนธนัวาคม 2561 ปริมาณขยะลดลง 5.5 ตนั คิดเป็นร้อยละ 6.8 เดือนมกราคม 2562 ปริมาณขยะ
ลดลง 10.1 ตนั คิดเป็นร้อยละ 12.4 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ปริมาณขยะลดลง 14.2 ตนั คิดเป็น
ร้อยละ 17.4 ดงันั้น หากมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองคาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะของท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ไดต้ามเป้าหมาย 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความร่วมมือในการกริหารจดัการขยะเป็นอย่างดี โดยการบริหารจดัการ
ขยะในท่าอากาศยานขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) โดยใชห้ลกัการบริหาร
การจัดการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานกระบวนการและแนวปฏิบัติตามคู่มือสุขวิทยาและ
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สุขาภิบาลใน ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ 1) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
จดัการขยะร่วม 2) การส ารวจสถานการณ์ขยะ 3) การก าหนดแผนการจดัการขยะ 4) การน าแผนไป
ปฏิบติั และ 5) การติดตามและประเมินผลตามแผน โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัคือการไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และการท่ีมีเจา้ภาพหลกัรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและการ
บริหารจดัการขยะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคุณบณัฑิต คุม้วานิช และ คุณ วลิาสินี วุฒิคุณ ท่ีเนน้กบั
บทบาทของผู ้น าในการบริหารจัดการขยะซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตั้ งแต่ขั้นตอนท่ี 1 และการมี
หน่วยงานรับผดิชอบซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัของการด าเนินตามขั้นตอนท่ี 2 -5 ใหป้ระสบความส าเร็จ  
 ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการขยะของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
กบัท่าอากาศยานอ่ืนๆ 
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บทคดัย่อ 
 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มีวตัถุประสงค์ 2 

ประการคือ 1) เพื่อประเมินปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการปฏิบติั และ

ผลผลิตของการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม  โดยใชแ้บบจ าลอง CIPP Model 

ของ Daniel L. Stuffleblem (1971)   มีวิธีการด าเนินการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้

แบบสอบถาม รวมถึงแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณคือ ประชาชนผูม้าขอรับบริการจากกองทุน จ านวน 172 คน ส่วน

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพคือ ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ีและบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

ส านกังานกองทุนยติุธรรม จ านวน 7 คน  จากผลการศึกษาพบวา่  1.)  ผลการประเมินปัจจยัพื้นฐาน

ด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจยัน าเข้า กระบวนการปฏิบติั และผลผลิตของการด าเนินงานกองทุน

ยติุธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมากทุกดา้น จะเห็นไดว้า่ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยู่
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ในระดบัสูงมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ทั้งหมดทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัสูง

มาก  ทั้งดา้นวตัถุประสงค์ของนโยบาย  ดา้นความเหมาะสมของกองทุน และดา้นสภาพปัญหา/

ความตอ้งการ  ดา้นปัจจยัน าเขา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่

ละดา้นพบว่า ทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัสูงมาก ทั้งดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นวสัดุ 

อุปกรณ์ และดา้นขอ้กฎหมาย  ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัอยู่ในระดบัสูงมาก และ

เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสูงมาก  ไม่วา่จะเป็นดา้น

การวางแผน  ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้นการอ านวยการ และดา้นการควบคุม  และดา้นผลผลิต โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ ทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น อยู่

ในระดบัสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเขา้ถึงการให้บริการของกองทุน  ด้านความเช่ือมัน่ในการ

ด าเนินงานของกองทุน/ผูม้าใช้บริการ  ดา้นการลดช่องวา่งของความเหล่ือมล ้าระหว่างคนจนและ

คนรวย และด้านการเกิดความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคทัว่ถึงและเท่าเทียมทางสังคม  2.) ผล

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมพบว่า 

ปัจจุบนัปัญหาหลักของกองทุนยุติธรรมคือ ปัญหาด้านกฎหมายบางประการจากการบงัคบัใช้

กฎหมาย และปัญหาด้านการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญติัของกฎหมายให้สามารถช่วยเหลือผูข้อรับบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดย

เสนอแนะใหมี้การแกไ้ขกฎหมายและการสร้างความรับรู้ใหแ้ก่ประชาชน  
 

ค าส าคญั : การประเมินผล / กองทุนยติุธรรม / สภาวะแวดลอ้ม / ปัจจยัน าเขา้ / กระบวนการ /    

ผลผลิต  
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ABSTRACT 
 The evaluation of the performance of the Justice Fund, Ministry of Justice had the 
following 2 objectives : 1) To evaluate the fundamentals of the environment, inputs, process, and 
the productivity in the operations of the Justice Fund, Ministry of Justice  and 2) To study the 
problems and obstacles in the operations of the Justice Fund, Ministry of Justice. The application 
 of Context, Input, Process and Product (CIPP) Model of Stuffleblem (1971). Both 
qualitative and  quantitative research was done using a questionnaire and in-depth interviews to 
collect data from samples consisting of Justice Fund officials including people who come to that 
also used service from Justice Fund, Ministry of Justice.   

From the results of the study, it was found that 1.) Evaluation of basic factors in 
environmental factors, inputs, procedures and production of fair fund operations Ministry of 
Justice. The overall  is very high in all aspects. It can be seen that in the environment, the overall  
is very high. And when considering details in each, it was found that all 3 aspects were very high. 
Both the objectives of the policy, fund suitability and problems/needs. Input  the overall is very 
high. And when considering details in each, it was found that all 4 aspects were at a very high 
level. In terms of personnel, budget, material and legal aspects. Process the overall  is at a very 
high level. And when considering details in each, it was found that all 4 aspects were at a very 
high level. Whether planning, organization, director and control. And productivity the overall  is 
very high. And when considering details in each, it was found that all 4 aspects were at a very 
high level. Whether it is access to the services of the fund, confidence in the operation of the 
fund/service users, in reducing the gap of disparity between the poor and the rich and in terms of 
equality, equality and social equality 2.) The results of the study of problems and obstacles in the 
operation of  The Justice Fund, Ministry of Justice that currently, the main problem of The Justice 
Fund,  is some legal issues from law enforcement. And problems with integration with relevant 
agencies by agreeing to amend the provisions of the law to be able to help the applicant 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

564 
 
 
 

thoroughly and artificially, by suggesting amendments to the law and creating awareness for the 
people. 
 

Keywords : EVALUATION / JUSTICE FUND / ENVIRONMENT / INPUTS / PROCESS/ 

PRODUCTIVITY  
 

บทน า  
ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ “กระบวนการยุติธรรม” มีบทบาทส าคญัในการ

รักษา ความสงบสุขของสังคม และเป็นประโยชน์ต่อความมัน่คงของประเทศชาติ โดยการอ านวย

ความยติุธรรมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย โดยมีกฎหมายท่ีอยูบ่นพื้นฐาน

ของความเป็นธรรมเป็นหลกัประกนัคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงตอ้งขจดัการ

เลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลหรือต่อกลุ่มบางกลุ่ม และสามารถให้ความคุม้ครองรับรอง

สิทธิของผูด้อ้ยโอกาส (อภิรดี  โพธ์ิพร้อม, 2550)   สืบเน่ืองจากกระทรวงยุติธรรมไดท้ าจดัแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 โดยยึดโยงกบักรอบนโยบายสาธารณะของรัฐบาล โดยมี

เป้าหมายส าคญัคือ การลดความเหล่ือมล ้าเกิดความเป็นธรรมในสังคม และให้สังคมมีความสุข โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมากระทรวงยุติธรรมไดแ้ปลงยุทธศาสตร์กระทรวงระยะ 20 ปี 

ไปสู่การปฏิบติัโดยการจดัท า Roadmap กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานของส่วนราชการ การก ากบั ติดตาม และประเมินผล   โดยประกอบไป

ดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ส าคญัดงัน้ีคือ 1.) การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  2.) การสร้างความ

ปลอดภยัและความสงบสุขในสังคม  3.) การอ านวยความยุติธรรม 4.) การพฒันากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม 5.) การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมดา้นความมัน่คง และ 6.) การ

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ด้วยเหตุน้ีจึงมีนโยบายให้กระทรวงยุติธรรมก าหนด

มาตรการในการเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้า ซ่ึงจากยุทธศาสตร์ส าคญัทั้ง 6 ดา้นดงักล่าว
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พบวา่ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ในดา้นการอ านวยความยุติธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีเพื่อตอ้งการลดความเหล่ือมล ้ า ให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม (ส านกันโยบายและ

ยุทธศาสตร์, ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม 2560)  ส าหรับสังคมไทย ท่ีซ่ึงประสบปัญหากบั

ความเหล่ือมล ้าของการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม เม่ือเกิดเป็นวลีอนัโด่งดงัของผูค้นถูกกล่าวซ ้ าๆ

วา่ “คุกมีไวข้งัคนจน” ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นความเหล่ือมล ้าของสังคมไทย ท่ีการเขา้ถึงกระบวนการ

ยติุธรรม เป็นเร่ืองยากเป็นอุปสรรคท่ีท าใหป้ระชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่สามารถเขา้ถึงความ

ยุติธรรมได้ (ธวชัชยั  ไทยเขียว, กระบวนการยุติธรรมท่ีเท่าเทียม 2560) ซ่ึงจากสถิติ ผูต้อ้งขงัของ

กรมราชทณัฑ์เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560  พบว่า มีผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ระหว่างการสอบสวนและการ

พิจารณาของศาล 59,070 คน จากจ านวนผูต้อ้งขงัทั้งหมด 289,675 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 20.29 ของ

ผูต้อ้งขงั โดยเช่ือว่าส่วนใหญ่เป็นผูต้อ้งขงัท่ีพฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรง แต่ไม่มีหลกัทรัพยว์าง

ประกนัจึงท าให้ถูกคุมขงัระหวา่งพิจารณา ศาลจึงทดลองท าระบบประเมินความเส่ียงในการปล่อย

ตวัชัว่คราวมาทดลองใช้เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าระหว่าง

ผูต้อ้งหาท่ีมีฐานะและผูต้อ้งหายากไร้ (ส านกังานศาลยติุธรรม, 2560)  ดงันั้นกองทุนยุติธรรมจึงเป็น

กลไกหน่ึง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมาย  นบัตั้งแต่พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา 

กระทรวงยุติธรรมไดจ้ดัตั้งกองทุนยุติธรรมข้ึนเพื่อให้การสนบัสนุนเงินค่าใช้จ่าย เก่ียวกบัการให้

ความช่วยเหลือประชาชนในดา้นกฎหมาย     การฟ้องร้อง การด าเนินคดี หรือการบงัคบัคดี  การ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูไ้ด้รับความเดือดร้อนหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ซ่ึงจากขอ้มูล

รายงาน  บทสรุปสถิติการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม  (ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2558) ขอ้มูล

ระหว่างพ.ศ. 2549 -2558  มีผูม้ายื่นค าขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนยุติธรรมรวม 17,436 ราย 

พิจารณาไปแลว้ 16,484 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปแลว้ทั้งส้ิน 436.92 ลา้นบาท  สัดส่วนการจ่ายเงิน

ช่วยเหลืออนัดบั 1 เป็นการจ่ายช่วยเหลือเงินประกันตวั ร้อยละ 87.70  อนัดบัท่ีสองคือ ค่า

ทนายความ (เหตุท่ีใหก้ารอนุมติัมาจากความยากไร้) ร้อยละ 6.44 อนัดบัท่ีสามคือ ค่าธรรมเนียมศาล 
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ร้อยละ 3.55 อนัดบัท่ีส่ีคือ ค่าตรวจพิสูจน์ ร้อยละ 0.65 อนัดบัท่ีหา้คือ ค่าคุม้ครองพยาน ร้อยละ 0.11 

และอนัดบัท่ีหก ค่าพาหนะ  ร้อยละ 0.08 (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ,สถิติการช่วยเหลือกองทุน

ยติุธรรม : 30 กนัยายน 2558)                          

 ดงันั้นจากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาจากดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจและเล็งเห็นถึงความส าคญัท่ีจะท าการศึกษางานวิจยัเร่ือง "การประเมินผลการด าเนินงานของ

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม” ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการท่ีจะศึกษาการประเมินผลด าเนินงานของ

กองทุนยติุธรรม เพราะจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกองทุนนั้นพบวา่ จากความคาดหวงัของ

ประชาชนต่อการปฏิรูปดา้นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนั้น ประชาชนมีความคาดหวงัและ

ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึงอยา่งเท่า

เทียมกนั อีกทั้งยงัเป็นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีการบริหารงานท่ีเขม้แข็ง 

และไม่ให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย (การ

ประเมินผลนโยบายและความส าเร็จของการด าเนินงาน , ส านกังานกองทุนยุติธรรม, 2560)  ทั้งน้ี

เพื่อเป็นเหตุผลท่ีจ าเป็นต่อการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยติุธรรม ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชรู้ปแบบ

การประเมินผลแบบ CIPP Model ของ สตฟัเฟิลบีม (Danial L.Stufflebeam, 1971)   มาก าหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานทั้ง 4 ดา้นให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องเป้าหมายท่ีวางไว ้และเป็นการบริหารปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม

ให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน  และเพื่อตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัของกองทุนยุติธรรมในการ

ช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส และเพื่อลบภาพค ากล่าวท่ีว่า “คนรวยนอนบา้น คนจนนอนคุก” 

และเป็นการอ านวยความยุติธรรม ลดช่องวา่งของความเหล่ือมล ้ าในสังคม ให้ทุกคนมีสิทธิในการ

เขา้ถึงท่ีเท่าเทียมกนั และเห็นสมควรต่อการศึกษาท าการวจิยัในคร้ังน้ีต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 1. เพื่อประเมินปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการปฏิบติั และ

ผลผลิต  ของการด าเนินงานกองทุนยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม  

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
 

 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชต้วัแบบของ เด
เนียล แอล สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stuffleblem,1971) ท่ีเสนอรูปแบบการประเมิน CIPP Model ท่ี
แบ่งการประเมินออกไดเ้ป็น 4 ประการคือ Context, Input, Process and Product (อา้งถึงในสมคิด  
พรมจุย้, 2550 : 51-66) มาท าการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดด้งัน้ี 

 
       Daniel L. Stuffleblem (1971) 

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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การทบทวนวรรณกรรม 

Stufflebeam (อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2549) ให้ความหมายการประเมินผลวา่เป็น

กระบวนการจ าแนกแยกแยะหรือวิเคราะห์การได้มาซ่ึงข้อมูลและการเสนอขอ้มูล เพื่อเสนอค า

วนิิจฉยัส าหรับทางเลือกหรือการตดัสินใจวา่มีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด 

Stephen P. Robbins (อา้งถึงใน อนนัต ์ เกตุวงศ์, 2534) กล่าววา่ การประเมินผลโครงการ

เป็นกระบวนการของการติดตามดูแล เพื่อท่ีจะให้รู้วา่องคก์รหรือหน่วยงานไดรั้บหรือใชท้รัพยากร

เพื่อด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  

ถา้ไม่ไดผ้ลการแกไ้ขตอ้งเป็น  หนา้ท่ีของผูบ้ริหารตอ้งดูแลป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา 

รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
CIPP Model มีจุดเน้นท่ีส าคญัคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงคก์ารประเมินคือ การให้สารสนเทศเพื่อ
การตดัสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกบัฝ่ายบริหารออกจาก
กนัอยา่งเด่นชดั กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหนา้ท่ีระบุจดัหาและน าสารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหาร ส่วน
ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีเรียกหาขอ้มูล และน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการมีอคติในการประเมิน และเขาได้
แบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท (สมคิด พรมจุย้ 2550 : 51-66) ดงัต่อไปน้ี 1.) การ
ประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C ) เป็นการประเมินให้ไดข้อ้มูล
ส าคญั เพื่อช่วยในการก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการ
ตรวจสอบว่าโครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงหรือไม่ วตัถุประสงค์
ของโครงการชดัเจนเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององค์การหรือไม่ เป็นโครงการท่ีมีความ
เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ หรือไม่ เป็นต้น  2.) การ
ประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้หรือปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I ) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใช้ในการ
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ด าเนินการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน  
เป็นตน้ 3.) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็นการประเมินระหวา่งการ
ด าเนินงานของโครงการ เพื่อหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ท่ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันาแกไ้ข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบ
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใชใ้นโครงการ ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดย
มีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ีจะเป็นประโยชน์มากต่อการ
คน้หาจุดเด่น หรือจุดแขง็ (Strengths) และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
4.) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ี เกิด
ข้ึนกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ หรือความตอ้งการ/เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการพิจาณาใน
ประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการและการประเมินผลเร่ืองผลกระทบ 
(Impact) และผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดยอาศยัขอ้มูลจากการ
ประเมินสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยั เบ้ืองตน้และกระบวนการร่วมดว้ย 
 และจากการศึกษาแนวคิดของตวัแบบต่างๆของการประเมินผล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประยุกตใ์ช้
ตวัแบบของ เดเนียล แอล สตฟัเฟิล บีม (Daniel L.Stufflebeam, 1971) ท่ีเสนอรูปแบบการประเมิน
แบบ CIPP Model (สมคิด พรมจุย้ 2550 : 51-66) เน่ืองเป็นรูปแบบของการประเมินท่ีมุ่งพิจารณาทั้ง
สภาพแวดลอ้ม (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต 
(Product) ตลอดจนครอบคลุมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามา
ช่วยในการตดัสินใจของการด าเนินงานของกองทุนในนโยบายการอ านวยความยุติธรรม และลด
ความเหล่ือมล ้าในการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
ภาครัฐต่อไป 

แนวคิดความยุติธรรม จอห์น รอลส์ (John Rawls, 1971) แนวคิดของจอห์น รอลส์ คือการ
มองวา่ สังคมท่ีมีความยติุธรรมนั้น กฎหมายและสถาบนัต่างๆ ไม่ควรให้ประโยชน์กบัคนกลุ่มหน่ึง
บนตน้ทุนของคนกลุ่มอ่ืนๆ บนฐานธรรมชาติและฐานสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั ในการพฒันา
แนวคิดท่ีวา่ความยุติธรรมในฐานะความเป็นธรรม “Justice as fairness” รอลส์ เสนอวา่ เราตอ้งให้
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ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกๆ กบัเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั และโอกาสท่ีเป็นธรรมส าหรับทุกคนใน
สังคม 

David Miller (1979) กล่าววา่ คนในสังคมดั้งเดิมมกัจะนึกถึงความสุขของกลุ่มก่อนของ
ตนเองทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งเสียสละ ใจกวา้ง ไม่เห็นแก่ตวั ดว้ยการให้ผลผลิตและการบริการแก่คน
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ ทุกคนในกลุ่มตระหนักถึงความสัมพนัธ์ต่างตอบแทนระหว่างกนั นอกจากน้ียงั
ค านึงถึงสวสัดิการของส่วนรวมดว้ยการปันส่วนอาหารให้กบัทุกคน ซ่ึงไม่ไดส้ะทอ้นความคิดเร่ือง
ความเสมอภาคเท่าเทียม แต่เป็นเร่ืองการจดัสรรทรัพยากรให้แก่สมาชิกของสังคมอยา่งกวา้งขวาง
ทัว่ถึง ไม่มีความคิดว่าแต่ละคนควรไดผ้ลประโยชน์ตามสัดส่วนความสามารถและความพยายาม
ของตนเอง   

 

ระเบียบวธิีวจิัย   

 จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ซ่ึงวธีิการศึกษาวจิยัใชก้ารศึกษาวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

แบบสอบถามจากประชาชนผู้มาขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรม เพื่อศึกษากระบวนการ

ด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ตามแบบจ าลองของ CIPP Model ทั้ง 4 ดา้น วา่มีปัจจยัพื้นฐานดา้น

สภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการปฏิบติั และผลผลิตเป็นอยา่งไร  

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ท าการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 

Study) ของทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดย 

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากเจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานของกองทุนยุติธรรม ทั้งน้ี

เพื่อท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุน

ยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม  
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1. ประชากร ประชากรเป้าหมาย (Target  Population) ท่ีใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานคร้ังน้ี คือ ส านกังานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
เจา้หน้าท่ี/บุคลากรผูป้ฏิบติังานในส านกังานกองทุนยุติธรรม รวมทั้งประชาชนผูม้าขอรับบริการ
จากกองทุน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพดงัน้ี   1.กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ  
 ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามจากประชาชนผูม้า
ขอรับบริการ   ซ่ึงหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1970 อา้งถึงใน 
ศิริรัตน์  ชุณหคลา้ย, 2546) ไดด้งัน้ี สูตร   n   =       N   
     1 + Ne2    
  เม่ือ  n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
   N = ขนาดประชากร  
   e  = ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดได ้  
       ขนาดของประชากรท่ีศึกษามีจ านวน  300 คน  ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ   
   n  =         300        =   172  คน    
       1 + 300(0.05) 2    
 จากประชากรของผูม้าขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรม จ านวน 300 คน หาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีค่าความคลาดเคล่ือน (e) 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 172 คน 
 2.กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ จ านวน 7 คน เพื่อท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งนั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ ผูอ้  านวยการส านกังานกองทุนยุติธรรม หัวหนา้กลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป  หวัหนา้กลุ่มงานประมวลผล หวัหนา้กลุ่มงานนโยบาย และพฒันาระบบงาน หวัหนา้
กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ และติดตามคดี และหวัหนา้กลุ่มงานบริหาร
การเงิน และการบญัชี 
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  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี จะใชเ้ป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    
 1. แบบสอบถาม  เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ตามแบบจ าลอง
ของ CIPP Model ทั้ง 4 ดา้น วา่มีปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการปฏิบติั 
และผลผลิตเป็นอยา่งไร โดยการประเมินบริบทของกองทุน กระบวนการปฏิบติัของการด าเนินงาน 
ความน่าเช่ือถือ และการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมของประชาชน ต่อผูม้าขอรับบริการจากกองทุน
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยการส ารวจระดับของความพึงพอใจและความคิดเห็น ในการ
ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามนั้นมีลกัษณะเป็นทั้งค  าถามปลายปิด (Closed-ended question) 
และค าถามปลายเปิด (Open-question) ซ่ึงผูว้ิจยัได้ออกแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
       ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

       ส่วนท่ี 2   ประเมินปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยักระบวนการ 

และปัจจยัผลผลิต 

                    ส่วนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามต่อการประเมินผลการด าเนินงานของ

กองทุนยติุธรรม  

 2. แบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ เพื่อท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรค วา่มีปัจจยั

ใดบา้งท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี  

  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

  ส่วนท่ี 2   ประเมินปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ

ปฏิบติั และผลผลิตของการด าเนินงานของกองทุนยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
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  ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม กระทรวง

ยติุธรรม 

ส่วนท่ี 4   ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ต่อการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนยติุธรรม  

  
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  หลงัจากผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดย

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าเสนอเป็นจ านวนค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean หรือ X)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

เพื่ออธิบายตามลกัษณะของขอ้มูลโดยการ  วิเคราะห์ในภาพรวมและรายดา้น จากขอ้ค าถามตาม

แบบสอบถามทั้งในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2   อนัประกอบดว้ย      

 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2   ประเมินปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยักระบวนการ  

     และปัจจยัผลผลิต 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอุปนยั หรือเชิง

ตรรกะ (Inductive Analysis) ซ่ึงเป็นการตีความสร้างขอ้สรุปขอ้มูลจากการท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยเน้ือหาจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการปัญหาและอุปสรรค ของปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ของกองทุนยติุธรรม  
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ผลการวจิัย  

 การวจัิยเชิงปริมาณ    

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้มาขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมาขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรม มากกว่าคร่ึงเป็นเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  และ        

มีรายไดโ้ดยเฉล่ียอยูท่ี่ 10,001-15,000 บาท  

 ส่วนที่ 2   ผลการประเมินปัจจัยพืน้ฐานด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ

ปฏิบัติ และ ผลผลติของการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มีดงัน้ี     

 ผลการประเมินปัจจัยพืน้ฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบวา่ การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม ในปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง
มาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ทั้งหมดทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัสูงมาก ทั้งดา้น
วตัถุประสงคข์องนโยบาย  ดา้นความเหมาะสมของกองทุน และดา้นสภาพปัญหา /ความตอ้งการ   
ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) พบวา่ การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  ใน
ดา้นปัจจยัน าเขา้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ 
ทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสูงมาก ทั้งดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และ
ดา้นขอ้กฎหมาย ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process)  พบวา่ การประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรม  ในดา้นกระบวนการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัอยู่ในระดบัสูงมาก  และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ทั้งหมดทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสูงมาก  ไม่วา่จะเป็นดา้นการ
วางแผน  ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้นการอ านวยการ และดา้นการควบคุม  ผลการประเมินด้านผลผลิต 
(Product) พบวา่ การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  ในดา้นผลผลิต  โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัสูงมาก  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ทั้งหมดทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงการให้บริการของกองทุน  ด้านความเช่ือมัน่ในการ
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ด าเนินงานของกองทุน/ผูม้าใช้บริการ  ดา้นการลดช่องวา่งของความเหล่ือมล ้าระหว่างคนจนและ
คนรวย และดา้นการเกิดความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคทัว่ถึงและเท่าเทียมทางสังคม   
 การวจัิยเชิงคุณภาพ     

  ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

  พบว่า ปัจจุบันปัญหาหลักของกองทุนยุติธรรมคือ ปัญหาด้านกฎหมายบาง

ประการจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย เน่ืองจากขอ้กฎหมายบางขอ้ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบติั

ภารกิจของกองทุนยุติธรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการก่อตั้ งกองทุนยุติธรรมข้ึนมาเพื่อ

ช่วยเหลือประชาชน และลดความเหล่ือมล ้ าในสังคมไทย และปัญหาด้านการบูรณาการกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ีคือ 

  1.ด้านการแก้ไขกฎหมาย พบวา่  บุคคลผูข้อรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

จะไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาอนุมติัเท่านั้น ซ่ึงการให้

ความช่วยเหลือดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนก่อนฟ้องคดี เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั

การตรวจพิสูจน์ก่อนการด าเนินคดี  ค่าตรวจ DNA ค่าใช้จ่ายในการแสดงผลตรวจทางการแพทย ์

กรณี เป็นผูป่้วยติดเตียงหรือเป็นผูพ้ิการ กระทัง่เป็นผูป่้วยจิตเวช รวมถึงค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัของผู ้

ขอรับความช่วยเหลือ เป็นต้น  ส่วนในด้านของ การช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี

ผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัในชั้นสอบสวนโดยไม่ไดเ้กิดจากการจงใจหรือกลัน่แกลง้ของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ หรือเกิดจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาด หรือกรณีขงัเกินตามค าพิพากษา และเป็นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย แต่กรณีดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมในการไดรั้บความช่วยเหลือจากกองทุน

ยุติธรรม ประกอบกบัในการช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บความเสียหายหรือผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากการท่ีผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย ไม่ควรค านึงถึงฐานะทางการเงินของ

ผูข้อรับความช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม  และกฎหมายบญัญติัให้ผู ้

ขอรับความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราว  ต้องมีบุคคลมาท าสัญญาค ้ าประกันกับกองทุน
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ยุติธรรม ตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่กรณีดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถึงผูข้อรับความ

ช่วยเหลือท่ีเป็นคนไร้ญาติ หรือเป็นคนต่างดา้ว เป็นตน้  

  2.ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน  พบวา่ เน่ืองจากประชาชนไม่รู้กฎหมาย 

ไม่รู้ว่ามีกองทุนยุติธรรมท่ีให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมในการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จึงอาจเกิดการถูกหลอกใหไ้ปกูย้มืเงิน จ าน า จ  านองทรัพยสิ์นเกิดข้ึนได ้
 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

 1.ด้านการแก้ไขกฎหมาย  บุคคลผูข้อรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จะไดรั้บความ
ช่วยเหลือเม่ือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาอนุมติัเท่านั้น ซ่ึงการให้ความช่วยเหลือ
ดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนก่อนฟ้องคดี  ส่วนในเร่ืองของการช่วยเหลือผูถู้ก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัในชั้นสอบสวนโดยไม่ไดเ้กิดจากการจงใจหรือ
กลัน่แกลง้ของเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือเกิดจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาด หรือกรณีขงัเกินตาม
ค าพิพากษา และเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย เพราะกรณีดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมในการ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากกองทุนยติุธรรม ประกอบกบัในการช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี
ได้รับความเสียหาย  หรือผูไ้ด้รับผลกระทบจากการท่ีผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย     
ไม่ควรค านึงถึงฐานะทางการเงินของผูข้อรับความช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม ดงันั้นจึงเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายให้สามารถช่วยเหลือผูถู้กละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยเพิ่ม “ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม” และกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษา
โดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยถือว่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
จ าเลยในคดีท่ีศาลมีค าพิพากษายกฟ้องใหไ้ดรั้บการเยียวยาทุกกรณี  และกฎหมายบญัญติัให้ผูข้อรับ
ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราว  ตอ้งมีบุคคลมาท าสัญญาค ้ าประกนักบักองทุนยุติธรรม 
ตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่กรณีดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมถึงผูข้อรับความช่วยเหลือท่ี
เป็นคนไร้ญาติ หรือเป็นคนต่างดา้ว เป็นตน้ ดงันั้นจึงเห็นควรแก่การแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัของ
กฎหมายให้สามารถช่วยเหลือผูข้อรับความช่วยเหลือบุคคลท่ีเป็นผูไ้ร้ญาติ หรือคนต่างด้าวได ้    
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จากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยัของ ณรงค์  ใจหาญ และคณะ (2551) ท่ีได้
ท  าการศึกษาวิจยัเร่ือง โครงการศึกษาและพฒันาเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยพบว่า การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนควรมีขอบเขตในการให้
ความช่วยเหลือทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง ซ่ึงในคดีอาญาควรให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนการ
สอบสวนจนถึงขั้นกระบวนการบงัคบัโทษ ส่วนในคดีแพ่งควรให้การช่วยเหลือโดยไม่คิดเงิน
ค่าใชจ่้ายแก่ทุกคนในการใหค้  าปรึกษาและเผยแพร่กฎหมาย ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางดา้น
ทนายความควรให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่บุคคลทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบุคคลยากไร้ 
บุคคล ไร้ญาติ หรือแมแ้ต่คนต่างดา้ว ส่วนคนท่ีพอมีรายไดจ้ะให้ความช่วยเหลือบางส่วน และใน
ส่วนของการบริหารจดัการนั้น เสนอว่าควรมีคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เป็นพิเศษเพื่อรับผิดชอบโครงการจดัสรรงบประมาณ และให้การสนับสนุนหน่วยงานในการ
ให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และมีกองทุนช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนเป็นกองทุนท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 2.ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน  เน่ืองจากประชาชนไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้วา่มีกองทุน
ยติุธรรมท่ีใหค้วามช่วยเหลือเงินทุนในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย จึงอาจถูกหลอกใหกู้ย้มืเงิน จ าน า จ  านองทรัพยสิ์น จึงเห็นควรให้เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ในกระบวนการยุติธรรม  ท่ีจะต้องมีหน้าท่ีในการแนะน ากองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการเพราะกองทุนยุติธรรมเป็นประโยชน์ท่ีประชาชนพึงได้รับ เช่น ต ารวจ พนักงาน
อยัการ เจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ พนกังานคุมประพฤติ เป็นตน้ และสร้างความเขม้แข็งภาคประชาชน 
เช่น บทบาทศูนยย์ุติธรรมชุมชน อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเสนอแนะวา่ ประชาชน
ส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกักองทุนยุติธรรม และยงัขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงจากการรับรู้เก่ียวกบั
บทบาท ภารกิจในการด าเนินงานและการช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม จากการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วิทยา  คามุนี และคณะ (2550) ท่ีพบว่า การประชาสัมพนัธ์โครงการ 
ส่วนใหญ่โครงการหลักประกนัสุขภาพจะรู้จกักนัดีในระดบัคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั นอกจากน้ีการประชาสัมพนัธ์โครงการมกัจะ
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ใหค้วามส าคญัดา้นสาระของกิจกรรมมากกวา่การน าเสนอรูปแบบโครงการเชิงรุก ท าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ทราบและเขา้ใจความเป็นมาของโครงการ และบางส่วนก็ไม่รู้จกัโครงการ ฉะนั้น
คณะกรรมการจึงควรจะตอ้งมีรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจเพื่อการส่ือสารให้ประชาชน
ทราบและเขา้มามีส่วนร่วม 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย  
 จากการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  

ขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  1.) เน่ืองจากงบประมาณของประเทศมีจ านวนจ ากดัในขณะท่ีปริมาณคดีท่ีเขา้สู่

กระบวนการยุติธรรมมีแนวโน้มท่ีจะสูงเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้

งบประมาณจ านวนมากเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการอ านวยความความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  ดงันั้น

รัฐบาลจึงควรมีนโยบายสนบัสนุนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยุติธรรมร่วมกนัพิจารณา

หาแนวทางเพื่อลดปริมาณคดีท่ีจะเขา้สู่พิจารณาของศาล เช่น การไกล่เกล่ียประนีประนอมเพื่อยุติ

ความขดัแยง้ก่อนคดีเขา้สู่ศาล  การปรับปรุงกฎหมายให้ทนัสมยัโดยเฉพาะการเพิ่มอตัราโทษให้

เหมาะสมกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั  เป็นตน้  รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีท่ีเหมาะสม  ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวจะส่งผลต่อค่าใชจ่้ายท่ี

ตอ้งใชใ้นกระบวนการยติุธรรมทั้งในส่วนของรัฐบาลและในส่วนของประชาชนลงลงได ้

  2.) รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ ท่ีให้บริการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  โดยก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบติังานเพื่อใหมี้การใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด  
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2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

  1.) ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบูรณาการในการด าเนินการร่วมกนัระหวา่ง

หน่วยงานในระดบัจงัหวดักบัหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมในสังกดัอ่ืนๆ   

  2.) ควรมีการศึกษาแผนท่ีการด าเนินงานของ Roadmap กระทรวงยุติธรรม เพื่อจะ

ได้ทราบว่าการด าเนินงาน ของส านักงานกองทุนยุติธรรมในส่วนกลางและส านักงานยุติธรรม

จงัหวดัในอนาคตควรมีการด าเนินการในระบบ ขั้นตอนและการประสานสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน

อ่ืนๆในกระบวนการยติุธรรมอยา่งไร 

  3.) ควรมีการศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีท าใหป้ระชาชนยืน่ค าขอรับการสนบัสนุนเฉพาะ

ในบางกรณี รวมถึงปัจจยัท่ีท าให้การยื่นค าขอของประชาชนมีการกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในบางพื้นท่ี 

เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ต่อไป   
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