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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.ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลกัสูตรนานาชาติ   17 
วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง  

สุภาวดี ค าเกล้ียง 
2. การจัดการความเส่ียงโดยใช้การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนของ     46 
หลกัสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพเิศษ) 

สุภาวดี ค าเกล้ียง 
3. Shared Responsibility: แนวทางการจัดท าบริการสาธารณะด้านสุขภาพ   60 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศ 

สุพตัตรา ตนัติจริยาพนัธ์ 
4. กุญแจไขความส าเร็จของความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนเพือ่การ   75 
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

พลศกัด์ิ ชยัศรี 
5. การวจัิยเชิงส ารวจเกีย่วกบัพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษา   90 
สาขาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล ช้ันปีที ่2 คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 

ณฤพลวทัน์ โชติทุม, สุนิจ ผลภกัดี และชนาพร บุญเกิด 
6. การพฒันาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง   109 
Transformative Learning ช้ันปีที ่1 มหาวทิยาลัยมหิดล 

กนกรัตน์  นพโสภณ, สุชาดา จนัทร์วนั และรุ่งพร  เหมือนแตง 
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7. การพฒันากรอบการสัมภาษณ์ทางด้านจิตสังคม ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  125 
ตรีทิพยนิ์ภา  ส าราญบวรรัตน์ และถาวร  เหล่าวนิชชานนท ์

8. ความพงึพอใจการให้บริการพสัดุ แก่นักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล    137 
คริษฐาล ์ ศรีสุข, จารว ี ศรีมนัตะ และสิทธตัถเดช ศรีสุข 

9. แนวทางการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ     159 
กองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

คริษฐาล ์ ศรีสุข และจารว ี ศรีมนัตะ 
10. จรรยาบรรณ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ที่เกีย่วข้อง    173 
ในการด าเนินการด้านพสัดุ กองกจิการนักศึกษา 

จารว ีศรีมนัตะ, คริษฐาล ์ศรีสุข และสิทธตัถเดช ศรีสุข 
11. แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  187 
หอพกันักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

สิทธตัถเดช  ศรีสุข  
12. การออกแบบโปรแกรมประยุกต์เพือ่พฒันาระบบการจัดเกบ็ฐานข้อมูล   204 
ด้านวสัดุและอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุงหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

สิทธตัถเดช  ศรีสุข, คริษฐาล ์ ศรีสุข และศรุต  แซ่สือ 
13. แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา    217 
(บ้านมหิดล) มหาวทิยาลยัมหิดล 

สืบพงษ ์ วงศภิ์รมย ์และณชัชา  อินทะชยั 
14. การพฒันากรอบการท างานด้านตัวช้ีวดัความผูกพนัศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัมหิดล  232 

ชุติมา  ก๋งทอง และพฒันศกัด์ิ  ตนับุตร 
15. การเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าในสถาบันอุดมศึกษา  246 

ศิริลกัษณ์ กลางส าโรง และรุ่งดาว จารุภูมิ 
16.ความร่วมมือในการจัดการขยะระหว่างชุมชนและเทศบาลต าบลหนองล่อง   260 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

ธีระพงษ ์ทาบา้นแป้น 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

15 
 

17. สมรรถนะหลกัของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการพฒันาทีด่ินโครงการหลวง   275 
ณฐัสุดา    แซ่ล้ิม และอลงกรณ์  คูตระกลู 

18. การพฒันาการศึกษาเพือ่ชุมชนภายใต้โครงการสานพลงัประชารัฐ   292 
ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ไลยแ์กว้ หาญกลา้  และอลงกรณ์  คูตระกลู  
19. การพฒันาส านักงานสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่สู่บทบาทเสนาธิการ   309 

เกรียงไกร  ใจโส และอลงกรณ์  คูตระกลู 
20. การประเมินผลโครงการสถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์  327 
พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคาต าบลโป่งน า้ร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวดัก าแพงเพชร 

สาวติรี วงศฝ้ั์น และ ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
21. เจาะวกิฤต E-Learning ประเทศไทยภายใต้ศตวรรษที ่21    344 

พกิุล อิทธิหิรัญวงศ ์ และรัฐศาสตร์ ตอ้งเตือนตน 
22. นิยาม “ความเป็นคนจน” ของรัฐไทยผ่านโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ   358 

นครินทร์  สวาสุ  และพิกุล  อิทธิหิรัญวงศ ์
23. ความต้องการและปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้แอปพลเิคชัน CMU mobile    372 
ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
               ฉลาดล ชาญพล   
24. การจัดการเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย    385 

ทยา เลาหศิริวงศ ์
25. แนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการเงินยมืทดรองจ่าย                   398          
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วนัทนีย ์ ชูศิริโรจน์ และนนัทิดา  เอ่ียมอ่ิม 
26. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล    413 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

นนัทิดา  เอ่ียมอ่ิม และจารุณี  มีสมบติั 
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27. การศึกษาปัญหาการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้าง  433 
ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรณ ี: การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกนิ 500,000.00 บาท 

อารีรัตน์ บุญทองสุข และนชัยน์ภสั  เราอคัรรุ่งเรือง 
28. แนวทางการพฒันาความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกบั   457 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ต่อพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

อารีรัตน์ บุญทองสุข และกิติสานต์ิ  สราญกวิน  
29. ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  คณะวทิยาศาสตร์     482 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

ลดัดาวลัย ์ เปียเนตร์ และกิติสานต์ิ  สราญกวิน 
30. แนวทางการพฒันาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีพ่ัสดุต่อระบบการ   501 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรณกีารจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุด้วยวธีิประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

กิติสานต์ิ  สราญกวนิ และลดัดาวลัย ์ เปียเนตร์ 
31. การประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคับ 537 
มหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวจัิย พ.ศ. 2560 

วรีวฒัน์ เปล่งปล้ืม และกฤษฎา สุวรรณานุรักษ ์
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหลกัสูตรนานาชาติ 
วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง  

Factors affecting the decision to study at the Master's degree level in    
the  International Master of Engineering Program in  

Rail Transportation Systems  
 

สุภาวดี ค าเกล้ียง (Supawadee Kamkliang) 
ต าแหน่ง นกัวชิาการศึกษา สังกดั กลุ่มสาขาวชิาโลจิสติกส์และวศิวกรรมระบบขนส่งทางราง  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Position : Educator, The Cluster of Logistics and Rail Transportation System 

Faculty of Engineering, Mahidol University 

 
 
บทคดัย่อ  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบของความตอ้งการของผูเ้รียนวา่ควรจะเป็น
หลกัสูตรปกติ หรือหลกัสูตรภาคพิเศษ อีกทั้งงานวิจยัน้ีได้ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการ จ านวน 140 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการศึกษาในเวลาราชการ (วนัจนัทร์ –   
วนัศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.) เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ทุกสัปดาห์ รวม 15 สัปดาห์ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย  ̅ มากท่ีสุดเท่ากบั 2.94 เม่ือเปรียบเทียบกบัในช่วงเวลาเรียนอ่ืน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 2.81, 2.64 
และ 2.10 ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บประสบการณ์จากการจดัการเรียน
การสอนแบบรายสัปดาห์ และเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุหรือแรงจูงใจในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโท หลกัสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ เพิ่มโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ร้อยละ 72 มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เพื่อเพิ่มวฒิุการศึกษาใหก้บัตนเอง ร้อยละ 70 และล าดบัสุดทา้ยคือ เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ร้อยละ 64 

 

ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีมีผลในการศึกษาต่อ   ความตอ้งการศึกษาต่อ   ระบบขนส่งทางราง 
 

Abstract  
This research aims to determine the suitable approach of curriculum development 

between regular or past-time courses. In addition, it also studies the influencing factors for 
undergraduate students to enroll the International Master of Engineering Program in Rail 
Transportation Systems at the Faculty of Engineering, Mahidol University. The sample group 
participated in the research includes the fourth year undergraduate students from the Departments 
of Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil and Environmental Engineering, 
Computer Engineering, and Industrial Engineering. The data collection of 140 samples is 
performed by using questionnaires and statistically analyzed for frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
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The study found that respondents desire to study in regular period, i.e., from 
Monday to Friday, 3 hours per week for the total of 15 weeks with the highest average "X" of 
2.94 when compared to other educational courses with the average "X" of 2.81, 2.64 and 2.10 
respectively This is due to the respondents receiving experience from the weekly teaching 
management. The student expectation for the enrollment of the International Master of 
Engineering Program in Rail Transportation Systems includes the opportunity for career 
advancement (72%), an education profile (70%), and a knowledge enhancement (64%). 
 

Keywords : Factors affecting further study, Continue Study needs, Rail Transportation  
         Systems 

 

บทน า 
ในปัจจุบนังบประมาณและการพฒันาด้านระบบรางท่ีเกิดข้ึนอย่างมากมาย ลว้นแต่

เป็นการลงทุนในส่วนของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งส้ิน  โดยพบว่าประเทศไทยยงัมีความ
ต้องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้ งในส่วนของการด าเนินงานของผู ้ให้บริการและ
บ ารุงรักษาระบบรถไฟ ตลอดไปจนถึงการพฒันาการศึกษาและการวิจยัดา้นระบบขนส่งทางราง  
ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคญัและยงัมีความตอ้งการในการพฒันาทั้งในดา้นงานวิจยัและการเรียน
การสอน ปัจจุบนัพบวา่มีหลายมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและเอกชนไดเ้ร่ิมพฒันาเปิดสอนหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบขนส่งทางราง โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีหลกัสูตรดา้นวิศวกรรมศาสตร์ในระดบั
ปริญญาโท  

เ น่ื องจากศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางนั้ นประกอบไปด้วย
วิศวกรรมศาสตร์หลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความหลากหลายทางดา้นเน้ือหารายวิชาท าให้แต่ละมหาวิทยาลยัเลือกพฒันาหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั
ออกไป โดยจากขอ้มูลปัจจุบนัสามารถสรุปหลกัสูตรปริญญาโทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมระบบขนส่ง
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ทางรางในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได ้จ  านวน 2  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาระบบ
ขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยมหิดล และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

อย่างไรก็ตามปัจจุบนัพบว่ายงัมีประเด็นปัจจยัในการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทท่ียงัไม่ชดัเจนโดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัสองประเด็นหลกั คือ  รูปแบบของ
หลกัสูตรว่าควรเป็นหลกัสูตรปกติ หรือ หลกัสูตรพิเศษ และกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบ
ขนส่งทางราง มหาวทิยาลยัมหิดล ตอ้งการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลายโดยเนน้หนกัท่ีวิชา
ทางดา้นการวางแผนและการด าเนินงาน (Planning and Operation) จึงมีความตอ้งการศึกษาถึงปัจจยั
ในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อให้แนวทางการด าเนินงานพฒันาหลักสูตร
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง ใหต้รงกบัความตอ้งการเขา้ศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนวา่ควรจะเป็นหลกัสูตรปกติหรือหลกัสูตรพิเศษ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
ในการวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหลกัสูตรนานาชาติ

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง” ผูว้ิจยัศึกษาก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวจิยั เพื่อใหไ้ดท้ราบค าตอบแนวทางท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

เกตุจนัทร์ฑา  ศรีวะรมย ์ศึกษาพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท วิทยาลยันครราชสีมา 
มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ด้านเหตุผลส่วนตวั ด้านการประกอบอาชีพ   
และดา้นสถาบนั และนักศึกษา ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ และหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาต่อต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท       
ไม่แตกต่างกนั (เกตุจนัทร์ฑา  ศรีวะรมย,์ 2558) 
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รัตนา  จารุวรรโณ และคณะศึกษาพบวา่ ความตอ้งการการศึกษาต่อทางการพยาบาล

ของพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ้งการเรียนวนัเสาร์และอาทิตยใ์นเวลาปกติ  และใช้
ภาษาไทยในการเรียน ด้านเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษา คือ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ และเพิ่มวุฒิ
การศึกษาส่วนในดา้นแรงจูงใจต่อสถาบนัท่ีเลือกศึกษา คือ มีหลกัสูตรเป็นท่ีนิยมและเป็นประโยชน์ 
(รัตนา  จารุวรรโณ และคณะ, 2561) 

ศรีนอ้ย  ชุ่มค า และคณะ ศึกษาพบวา่ ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร มีต้องการเรียนในระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่ต้องการเรียนในวนัเสาร์-       
วนัอาทิตย ์และตอ้งการเรียนในหลกัสูตรท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัมาก ได้แก่ ตนเอง ปัจจยัแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการศึกษาต่อ 
ไดแ้ก่ คุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตร และความสะดวก
ในการเดินทาง ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั การประชาสัมพนัธ์ของหลกัสูตร และการเป็นศิษยเ์ก่าของ
สถาบนัท่ีจะศึกษาต่อ (ศรีนอ้ย  ชุ่มค า และคณะ, 2559) 

อุทุมพร  ไวฉลาด และ จงดี  โตยิม้ ศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาโท เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นคุณลกัษณะสถาบนั ดา้นการ
ประกอบอาชีพ ดา้นหลกัสูตร และด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะสถาบนั คือ ผลการเรียนสะสมในระดบัปริญญาตรี โดยสัมพนัธ์ไปในทางตรงขา้ม
ระดับน้อย และรายได้ของบัณฑิต สัมพันธ์ไปในทางเดียวกันระดับปานกลาง ปัจจัย ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นหลกัสูตร คือ รายไดข้องบณัฑิต โดยสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนัระดบั
น้อย และรายได้ของผูป้กครองสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนัระดบัน้อย ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ภาพรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ คือ รายไดข้องผูป้กครอง (อุทุมพร  ไวฉลาด และ 
จงดี  โตยิม้, 2559) 
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วธิีการวจิัย 
1.1. ศึกษา แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใน มคอ.2 หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลกัสูตรนานาชาติ) ต ารา หนงัสือ  
วารสาร งานวจิยั  และผลงานวจิยั เพื่อทราบวธีิด าเนินการ เคร่ืองมือและเทคนิคการวเิคราะห์   

1.2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถาม  และให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแก้ไข  ทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ปรับปรุงเคร่ืองมือ จากนั้นขอการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 

1.3. ด าเนินการส ารวจ โดยท าหนงัสือเรียนหวัหนา้ภาควชิาเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล
และด าเนินการนดัวนัเก็บตวัอยา่ง 

1.4. การวเิคราะห์ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งน ามาคดัเลือกขอ้มูลท่ีมี
ความสมบูรณ์และน าไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

 
ผลการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีศึกษาจ านวน 140 คน ประกอบด้วย
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามความตอ้งการศึกษาต่อหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาระบบขนส่ง
ทางราง คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 2 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล   

1. เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
2. อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
3. สาขาท่ีท่านก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม

บญัญติั (Nominal Scale) 
ตอนท่ี 2 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

ระบบขนส่งทางราง คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
1. สนใจศึกษาต่อหลกัสูตร เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal 

Scale) 
2. ความสนใจรายวิชา จ านวน 26 ขอ้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ระดบัความคิดเห็นทั้งหมด 5 ระดบั 
3. ช่วงเวลาในการจดัการเรียนการสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ระดบัความคิดเห็นทั้งหมด 5 ระดบั 
4. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน เป็นระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
5. วตัถุประสงค์ของการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นระดับการวดัข้อมูล

ประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
6. เหตุผลในการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เป็นระดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
7. ทุนสนบัสนุน เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
8. ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal 

Scale) 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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25 
 
 

 
หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธี

ของ Cronbach (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.9211 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และ ส่ิงแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร์  และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามท่ีได้รับ
เบ้ืองตน้ เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยพิจารณาใชจ้ดัช่วงคะแนนเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2556) 

 
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 140 คน ประกอบด้วย
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตาม เพศ อาย ุสาขาวชิาท่ีก าลงัศึกษา 
รูปท่ี 1 เพศ 
 

 
 
จากรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 140 คน โดย

แบ่งเป็น 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 38 คนหรือร้อยละ 27.14 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 31 คนหรือร้อยละ 22.14 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 41คนหรือร้อยละ 29.29 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 คนหรือ
ร้อยละ 11.43 ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จ านวน 14 คนหรือร้อยละ 10.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 82 คนหรือร้อยละ 58.57 ส่วนเพศหญิงมี จ  านวน 58 คนหรือร้อยละ41.43  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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รูปท่ี 2 ช่วงอายุเฉล่ีย 
 

 
 
จากรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุเฉล่ีย 20 – 25 ปี 

จ  านวน 140 คนหรือร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ตอนที ่2  ความต้องการศึกษาต่อหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาระบบขนส่งทาง

ราง คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
รูปท่ี 3 ความสนใจในการศึกษาต่อหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่ง 
ทางราง 

 
 
จากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในการเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง ในภาพรวมพบวา่ยงัไม่แน่ใจท่ีจะศึกษาต่อ จ านวน 102 คน
หรือร้อยละ 72.86 มีความสนใจในการเรียนต่อหลกัสูตร จ านวน 26 คนหรือร้อยละ 18.57 ไม่สนใจ
ศึกษาต่อในหลกัสูตร จ านวน 12 คนหรือร้อยละ 8.57  

 
ทั้งน้ีมีผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อเม่ือแยกเป็นภาควิชาพบว่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความ

สนใจในการเรียนต่อหลกัสูตร จ านวน 11 คนหรือร้อยละ 7.86 รองลงมา ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
จ านวน 5 คนหรือร้อยละ 3.57 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 คนหรือร้อยละ 3.57 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 3 คนหรือร้อยละ 2.14 และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 คนหรือร้อยละ 1.43  
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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รูปท่ี 4 ช่วงเวลาในการจดัการเรียนการสอน 

 
 
จากรูปท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาในการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ในช่วงเวลาราชการ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.) 
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง       ทุกสัปดาห์ รวม 15 สัปดาห์ ( ̅=2.94, S.D.=1.50) ในเวลาราชการ 
(วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.) เรียนแบบ Module 5-10 วนัต่อเน่ืองสอนโดยผูเ้ชียว
ชาญชาวต่างชาติ ( ̅=2.81, S.D.=1.48) นอกเวลาราชการ     (วนัเสาร์ – อาทิตย์) ( ̅=2.64, 
S.D.=1.88) และอยู่ในระดบันอ้ย คือ นอกเวลาราชการ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ช่วงเวลาหลงัเลิกงาน) 
( ̅=2.10, S.D.=1.67) 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางท่ี 1 วตัถุประสงคข์องการศึกษาต่อ 

 
 
จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นว่า วตัถุประสงค์ของการศึกษาต่อหลกัสูตรวิศวกรรม-

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี เพื่อโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จ านวน 101 คนหรือร้อยละ 72 เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเอง 
จ านวน 98 คนหรือร้อยละ 70 เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จ านวน 89 คนหรือร้อยละ 64 เพื่อมี
โอกาสรู้จกัเพื่อนใหม่ ๆ จ านวน 24 คนหรือร้อยละ 17 เพื่อชะลอการว่างงานโดยการศึกษาต่อ 
จ านวน 17 คนหรือร้อยละ 12 อ่ืน ๆ จ านวน 2 คนหรือร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางท่ี 2 เหตุผลในการตดัสินใจศึกษาต่อ 
 

 
 
จากตาราง ท่ี  2   แสดงให้ เ ห็นว่า  เหตุผลในการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตร         

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรคาดวา่จะเป็นประโยชน์กบังานท่ีจะท าในอนาคต จ านวน 99 คนหรือร้อยละ 
71 หลกัสูตรเป็นท่ีน่าสนใจและไดรั้บความนิยม จ านวน 62 คนหรือร้อยละ 44 คณะท่ีเปิดสอนตรง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน จ านวน 56 คนหรือร้อยละ 40 เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั จ  านวน 41 คนหรือร้อยละ 29 เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรเป็นประโยชน์
กบังานท่ี  ท าอยู่ในปัจจุบนั จ านวน 28 คนหรือร้อยละ 20 คณะท่ีเปิดสอนตรงกบัคณะท่ีส าเร็จใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 15 คนหรือร้อยละ 11 ตามค าแนะน าของบุคคลใกลชิ้ด จ านวน 8 คนหรือ
ร้อยละ 6 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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รูปท่ี 5 รายวชิาบงัคบั 

 
 

จากรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในรายวิชาบงัคบั อยู่ในระดบัมากจ านวน 3 
รายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 503 Rail Transportation Project Planning and Management ( ̅=3.72, 
S.D.=0.87) วชิา EGRS 504 Railway System Components and Standards ( ̅=3.68, S.D.=0.98) วิชา 
EGRS 505 Railway Signaling and Operations ( ̅=3.64, S.D.=1.05) อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 3 
รายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 506 Principle of Service and Maintenance Design for Rail System 
(RAMS) ( ̅=3.33, S.D.=0.95) วิชา EGRS 501 Rail Transport System Seminar ( ̅=3.19, 
S.D.=0.86) วิชา EGRS 502 Research Methodology for Railway Transportation ( ̅=3.08, 
S.D.=0.94) 
รูปท่ี 6 รายวชิาเลือกดา้นอุตสาหการและขนส่ง 
 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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จากรูปท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในรายวิชาเลือกด้านอุตสาหการและขนส่ง      
อยู่ในระดบัปานกลางทุกรายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 515 Travel Behavior and Demand Analysis 
( ̅=3.50, S.D.=0.90) วิชา EGRS 512 Railway Planning and Timetabling ( ̅=3.47, S.D.=0.91) วิชา 
EGRS 513 Railway Transport Economics ( ̅=3.44, S.D.=0.89) วิชา EGRS 514 Public Transport 
System Planning ( ̅=3.43, S.D.=0.97) วิชา EGRS 519 Inspection and Evaluation for Maintenance 
of Metal Works in Rail Industry ( ̅=3.43, S.D.=0.97) วิชา EGRS 516 Freight Rail Transport and 
Logistics ( ̅=3.43, S.D.=0.94) วิชา EGRS 517 Sustainable Transportation ( ̅=3.34, S.D.=0.93) วิชา 
EGRS 518 Materials and Fabrication Processes in Rail Industry ( ̅=3.40, S.D.=1.00) วิชา EGRS 
511 Applied Statistics and Simulation for Railway System Planning ( ̅=3.20, S.D.=0.88) 
 
รูปท่ี 7  รายวชิาเลือกดา้นโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 
จากรูปท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในรายวิชาเลือกด้านโยธา อยู่ในระดับ        

ปานกลางทุกรายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 522 Design and Construction of Railway Infrastructure 
( ̅=3.47, S.D.=0.94) วชิา EGRS 521 Railway Track Engineering ( ̅=3.42, S.D.=1.02)  
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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รูปท่ี 8  รายวชิาเลือกดา้นไฟฟ้า 
 

 
 

จากรูปท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในรายวิชาเลือกด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับ       
ปานกลางทุกรายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 532 Railway Signaling and Control ( ̅=3.40, S.D.=0.98) 
วิชา EGRS 533 Railway Traction Systems ( ̅=3.28, S.D.=0.95) วิชา EGRS 534 Railway 
Electrification ( ̅=3.26, S.D.=0.97) วิชา EGRS 531 Interfacing Electrification and System 
Reliability ( ̅=3.19, S.D.=1.03)   
 
รูปท่ี 9 รายวชิาเลือกดา้นเคร่ืองกล 
 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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จากรูปท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในรายวิชาเลือกด้านเคร่ืองกล อยู่ในระดับ  
ปานกลางทุกรายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 541 Rolling Stock Engineering ( ̅=3.24, S.D.=0.99) วิชา 
EGRS 543 Linear Control ( ̅=3.19, S.D.=1.01) วิชา EGRS 542 Advanced Dynamic ( ̅=3.17, 
S.D.=0.95)  
 
รูปท่ี 10  รายวชิาเลือกดา้นสารสนเทศ 
 

 
 
จากรูปท่ี 10 แสดงให้เห็นวา่ ความสนใจในรายวิชาเลือกดา้นสารสนเทศ อยูใ่นระดบั

มากทุกรายวิชา โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียของสูงสุดไปหาต ่าสุดดงัน้ี วิชา EGRS 552 Information 
Technology for Smart City ( ̅=3.66, S.D.=0.97) วิชา EGRS 551 Computer System Security for 
Rail System ( ̅=3.59, S.D.=1.05)  

 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ค าอธิบายภาพรวมรายวิชาของผู ้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร
นานาชาติวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง ทั้งหมดถูกอธิบาย ดงัรูปท่ี 
11-17 
 
รูปท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือกเฉพาะผูส้นใจเขา้
ศึกษา 
 

 
 

 รายวชิาบงัคบัเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 รายวชิาเลือกดา้นอุตสาหการและขนส่งเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 รายวชิาเลือกดา้นโยธาเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 รายวชิาเลือกดา้นไฟฟ้าเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 รายวชิาเลือกดา้นเคร่ืองกลเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 รายวชิาเลือกดา้นสารสนเทศเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 

 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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รูปท่ี 12  รายวชิาบงัคบัเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 

 
 
จากรูปท่ี 12 แสดงให้เห็นวา่ ความสนใจในในรายวิชาบงัคบั เฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 

อยู่ในระดบัมากจ านวน 4 รายวิชา ดังน้ี วิชา EGRS 504 Railway System Components and 
Standards ( ̅=4.31, S.D.= 0.88) วิชา EGRS 505 Railway Signaling and Operations ( ̅=4.19, 
S.D.= 0.75) วิชา EGRS 503 Rail Transportation Project Planning and Management ( ̅=4.08, 
S.D.= 1.09) วิชา EGRS 506 Principle of Service and Maintenance Design for Rail System 
(RAMS) ( ̅=3.69, S.D.= 0.84) อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 2 รายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 501 Rail 
Transport System Seminar ( ̅=3.50, S.D.=0.86) วิชา EGRS 502 Research Methodology for 
Railway Transportation ( ̅=3.35, S.D.= 1.20)  
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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รูปท่ี 13 รายวชิาเลือกดา้นอุตสาหการและขนส่งเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 

 
 

จากรูปท่ี 13 แสดงให้เห็นวา่ ความสนใจในในรายวิชาเลือกดา้นอุตสาหการและขนส่ง 
เฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกรายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 515 Travel Behavior and 
Demand Analysis ( ̅=4.00, S.D.= 0.85) วิชา EGRS 518 Materials and Fabrication Processes in Rail 
Industry ( ̅=3.96, S.D.=1.00) วิชา EGRS 514 Public Transport System Planning ( ̅=3.77, S.D.= 
1.03) วิชา EGRS 511 Applied Statistics and Simulation for Railway System Planning ( ̅=3.69, 
S.D.= 0.84) วิชา EGRS 512 Railway Planning and Timetabling ( ̅=3.69, S.D.= 1.05) วิชา EGRS 
519 Inspection and Evaluation for Maintenance of Metal Works in Rail Industry ( ̅=3.69, S.D.= 
1.01) วิชา EGRS 513 Railway Transport Economics ( ̅=3.65, S.D.= 1.06) วิชา EGRS 517 
Sustainable Transportation ( ̅=3.62, S.D.= 1.02) วิชา EGRS 516 Freight Rail Transport and 
Logistics ( ̅=3.54, S.D.= 0.90)  
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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รูปท่ี 14 รายวชิาเลือกดา้นโยธาและส่ิงแวดลอ้มเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 

 
 

จากรูปท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความสนใจในในรายวิชาเลือกดา้นโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 
เฉพาะผู ้สนใจเข้าศึกษา อยู่ในระดับมากทุกรายวิชา ดังน้ี วิชา EGRS 521 Railway Track 
Engineering ( ̅=3.85, S.D.= 0.97) วิชา EGRS 522 Design and Construction of Railway 
Infrastructure ( ̅=3.69, S.D.= 0.79)  
 

รูปท่ี 15 รายวชิาเลือกดา้นไฟฟ้าเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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จากรูปท่ี 15 แสดงให้เห็นวา่ ความสนใจในในรายวิชาเลือกดา้นไฟฟ้า เฉพาะผูส้นใจ
เขา้ศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกรายวชิา ดงัน้ี วิชา EGRS 532 Railway Signaling and Control ( ̅=3.77, 
S.D.= 0.95) วิชา EGRS 533 Railway Traction Systems ( ̅=3.69, S.D.= 1.05) วิชา EGRS 531 
Interfacing Electrification and System Reliability ( ̅=3.58, S.D.= 1.21)  วิชา EGRS 534 Railway 
Electrification ( ̅=3.50, S.D.= 1.21)  

 
รูปท่ี 16  รายวชิาเลือกดา้นเคร่ืองกลเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 

 
 
จากรูปท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในในรายวิชาเลือกด้านเคร่ืองกล เฉพาะ

ผูส้นใจเข้าศึกษาอยู่ในระดับมากจ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชา EGRS 541 Rolling Stock 
Engineering ( ̅=3.62, S.D.= 1.06) ระดับปานกลางจ านวน 2 รายวิชา ดังน้ี วิชา EGRS 542 
Advanced Dynamic ( ̅=3.38, S.D.= 1.20) วชิา EGRS 543 Linear Control ( ̅=3.35, S.D.= 1.29)  
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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รูปท่ี 17 รายวชิาเลือกดา้นสารสนเทศเฉพาะผูส้นใจเขา้ศึกษา 
 

 
 
จากรูปท่ี 17 แสดงให้เห็นว่า ความสนใจในในรายวิชาเลือกด้านสารสนเทศ เฉพาะ

ผูส้นใจเขา้ศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกรายวิชา ดงัน้ี วิชา EGRS 551 Computer System Security for 
Rail System ( ̅=3.58, S.D.= 1.10) วิชา EGRS 552 Information Technology for Smart City 
( ̅=3.58, S.D.=0.90)  
 
รูปท่ี 18 ทุนสนบัสนุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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จากรูปท่ี 18 แสดงให้เห็นวา่ ทุนสนบัสนุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
ทุนส่วนตวั จ านวน 124 คนหรือร้อยละ 88.57 แหล่งทุนสนบัสนุน จ านวน 16 คนหรือร้อยละ 11.43 
 
รูปท่ี 19 ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร  
 

 
 

จากรูปท่ี 19 แสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี  เหมาะสม จ านวน 114 คนหรือร้อยละ 81.43 ไม่เหมาะสม จ านวน 26 คนหรือร้อยละ 
18.57 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
อภิปรายผล 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 สรุปไดว้า่ผูส้อบแบบสอบถามตอ้งการ
เรียนในเวลาราชการ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.) เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง     
ทุกสัปดาห์ รวม 15 สัปดาห์ มากท่ีสุดทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บประสบการณ์
จากการจดัการเรียนการสอนแบบรายสัปดาห์ 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 สรุปไดว้า่เม่ือพิจารณาในการตดัสินใจ
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหลกัสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาระบบขนส่งทางราง มีดงัน้ี 

1. เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  โดยพิจารณาเหตุผลในการตดัสินใจใน
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่ คณะท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ 
เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรเป็นประโยชน์กบังานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบั ศรีนอ้ย  ชุ่มค า และ
คณะ (2559) ความตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นสาขา
เทคโนโลยีการจดัการเกษตร จากการศึกษาพบว่า ดา้นความรู้ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบติังาน ระดบัมากท่ีสุด 

2. เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเอง โดยพิจารณาเหตุผลในการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่ หลกัสูตรเป็นท่ีน่าสนใจและไดรั้บความนิยม สอดคลอ้งกบั 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ชาติไทย. (2555) แรงจูงใจและความตอ้งการในการศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามี
แรงจูงใจและความตอ้งการด้านส่วนตวัในระดบัมาก โดยการได้รับวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน การมี
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึนเป็นแรงจูงใจและความตอ้งการในระดบัสูงท่ีสุด 

3. เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยพิจารณาเหตุผลในการตดัสินใจในการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่ เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรคาดว่าจะเป็นประโยชน์กบังานท่ีจะท าในอนาคต 
และเน้ือหาวิชาในหลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั สอดคล้องกับ อุทุมพร           
ไวฉลาด และจงดี  โตยิ้ม (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาก
การศึกษา ดา้นการประกอบอาชีพพบวา่ ปัจจยัแต่ละขอ้มีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัศึกษา
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อยู่ในระดบัสูงและปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเพิ่มพูน
ความรู้น าความรู้ไปประกอบอาชีพ  
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

1. น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรายวิชาท่ีได้ไปใช้ในวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้
ตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

2. จดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหบุ้คคลทัว่ไปทราบ 
ข้อเสนอแนะในการท างานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ  โดยส ารวจจากบุคคลภายนอก
มหาวทิยาลยัเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผูท้  างานภาครัฐและเอกชน 

2. ควรศึกษาปัจจยัความความคาดหวงัของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนใน
หลกัสูตร เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 
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บทคดัย่อ 

บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตรกรณีศึกษา
ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ใหก้ารบริหารจดัการในหลกัสูตรมีประสิทธิภาพและใชท้รัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  หลกัสูตรควรมีการวางแผนและวิเคราะห์จุดคุม้ทุน โดยเร่ิมจากการรวบรวม
ขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประกอบดว้ย รายได ้(ต่อคน) 
ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียนตามหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายคงท่ี (ต่อปี) ได้แก่ ค่าตอบแทนประธานและ
เลขานุการหลกัสูตร เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีท างานวนัหยุด ค่าตอบแทนกรรมการ
หลกัสูตร กรรมการรับสมคัร ค่าตอบแทนการสอน ค่าในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ค่าวสัดุ
ส านกังาน และค่าใชจ่้ายแปรผนั (ต่อคน) ไดแ้ก่ ค่าเคร่ืองด่ืมนกัศึกษา ค่ากิจกรรมนกัศึกษา จากการ
วิเคราะห์พบว่า จุดคุม้ทุนของหลกัสูตรอยู่ท่ีจ  านวนนกัศึกษา 19 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีค่อนขา้งสูง 
โดยภาพรวมแนวโน้มของผูส้มัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในอนาคต จ านวนนักศึกษามี
แนวโน้มลดลง จึงท าให้เกิดการแข่งขนัในตลาดการศึกษาสูงข้ึนและมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุน
จนกระทัง่ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้ในกรณีท่ีนกัศึกษามีจ านวนลดนอ้ยลงหลกัสูตรสามารถ
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ลดค่าใชจ่้าย ค่าตอบแทนประธานหลกัสูตรและเลขานุการหลกัสูตร ค่าตอบแทนการสอน และควร
เปิดรายวชิาเลือกร่วมกนัระหวา่งหลกัสูตรภายใตค้ณะ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าตอบแทนการ
สอน อตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัท่ีไม่อาจลดได ้โดยทัว่ไปเจา้หนา้ท่ี 
1 คน ดูแลหลกัสูตร 1 หลกัสูตร เม่ือนกัศึกษานอ้ยลงควรให้เจา้หนา้ท่ี 1 คน ดูแลหลกัสูตรมากกว่า  
1 หลกัสูตร เพื่อลดการจา้งเจา้หนา้ท่ีเพิ่ม และพบวา่มีตวัแปรดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายหลายรายการท่ี
ไม่จ  าเป็นต้องพิจารณาในการค านวณจุดคุ้มทุนและสามารถตดัออกได้ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม
การศึกษาดูงาน ค่าวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในกรณีท่ีหลกัสูตรมีจ านวนนกัศึกษาน้อยก็
อาจลดความเส่ียงไดต้ามแนวทางท่ีไดเ้สนอไวโ้ดยตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจของนกัศึกษาและ
บุคลากรเป็นส าคญั  
 

ค าส าคญั: การจดัการความเส่ียง จุดคุม้ทุน หลกัสูตรปริญญาโท 
 

Abstract 
This academic article aims to analyze break-even point of a Master’s degree 

program (special program) as a case study in order to allow efficient curriculum management and 
maximize resource allocation. The program should plan to analyze break-even point by gathering 
its income and expense data. Program’s only source of income is from students’ enrollment fees 
while the program has both fixed and variable costs. Fixed costs per year are as follows; 
compensations for program director and secretary, lecturers, program committee, and recruitment 
committee, staff salary and overtime, PR cost, office supplies. Variable costs for the program are 
beverage for students and student activity fee. From the analysis, it was found that the break-even 
point is 19 students which’s considered to be quite high number of students. There is a good 
possibility that quantity of prospective master’s students in general would decline in the future. 
This would make competition in higher education market become more severe. If the program 
does not have enough students, it may be subject to risk of losing money.   To recommend risk 
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management plan for the program in case of decline number of students, the program could 
reduce expenses by cutting or reducing compensations for program’s director and secretary, and 
teaching; co-opening courses between curriculums under the school of engineering. However, the 
teaching fee per hour and staff salary are the main expense that could not reduce. In general, one 
staff manages one program.  However, if student number decreases, one staff should manage 
more than one program to avoid additional staff hiring. Additionally, it was found that there are 
some income and expense variables such as field trip, and research fees are not necessary in 
break-even point analysis so these variables could be left out from the calculation.   For this 
study, the proposed approach could be implemented when the program has small number of 
students to mitigate risk of losing money. Nonetheless, the program has to take students and 
staff’s satisfaction into account while applying the suggested tactic.      

 

Keywords: Risk management, Break-even point, Master degree program 
 
บทน า 

เป้าหมายส าคญัของการท าธุรกิจโดยทัว่ไปคือการสร้างผลก าไรตอบแทนการลงทุน
ใหก้บัผูถื้อหุน้ (Dess et al., 2018) แมก้ระทัง่การให้บริการสาธารณะประโยชน์ของภาครัฐในหลาย
กิจการ เช่น รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลยัของรัฐ ก็ยงัตอ้งการก าไร
หรืออย่างน้อยขาดทุนน้อยท่ีสุดเพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้โดยไม่เป็นภาระดา้นงบประมาณของรัฐ 
การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการตดัสินใจลงทุนและด าเนินการในองค์กร
ทัว่ไป (Walther and Skousen, 2009) 

ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา (2560) รายงานว่ามีสถาบนัอุดมศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจ านวน 146 
สถาบนั คิดเป็นร้อยละ 94 ของสถาบนัทั้งหมด โดยมีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษารวม 4,106 
หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 1,228 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 2,878 หลกัสูตร 
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การให้บริการทางการศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรูปแบบของหลกัสูตรภาค
พิเศษในระดบับณัฑิตศึกษาจึงมีความส าคญัและมีความเส่ียงในการลงทุนสูง เน่ืองจากหลกัสูตร
เหล่าน้ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการจากภาครัฐแต่มหาวิทยาลยัยงัคงตอ้ง
ให้บริการเพื่อตอบสนองนโยบายการพฒันาการศึกษาและวิจยัของประเทศตามภารกิจหลกัของ
มหาวิทยาลยั ในขณะท่ีการเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง 
เน่ืองจากหลายปีท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการเปิดหลักสูตรใหม่
เพิ่มข้ึนจ านวนมาก แต่ความต้องการทางการศึกษาในระดับปริญญาโทกลับมีน้อยลง รวมถึง
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาเองไดอ้อกกฎระเบียบในการรับ
นกัศึกษาใหม่และจบการศึกษาท่ีเขม้งวดมากข้ึนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จากการเปิดเผยของ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง พบวา่มหาวิทยาลยัมีจ านวนนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทในมหาวิทยาลยัแห่งนั้นลดลงจากจ านวน 2,576 คน ในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียงจ านวน 
251 คน ในปี พ.ศ. 2560 (เดลินิวส์, 2560) ท าให้มีหลกัสูตรระดบัปริญญาโทจ านวนไม่นอ้ยตอ้งปิด
หลกัสูตรไป เน่ืองจากนกัศึกษาใหม่มีจ  านวนนอ้ยจนประสบภาวะการขาดทุน ซ่ึงนอกจากจะส่งผล
เสียดา้นการเงินแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัอีกดว้ย  

นอกจากน้ีการวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินการของหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึง
หลายหลกัสูตรใชใ้นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้นั้นรวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นในการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน เช่น ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ ท าให้
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดซ้บัซอ้น เขา้ใจยาก กอปรกบัการคิดตน้ทุนยงัมกัครอบคลุมเฉพาะตน้ทุนท่ี
เป็นทางการและเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัโดยตรงเป็นหลกั เช่น ค่าสอน ค่าตอบแทนประธานและ
เลขานุการหลกัสูตร แต่ยงัขาดตน้ทุนอ่ืนท่ีจ าเป็นในทางปฏิบติั เช่น ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร กิจกรรมพิเศษส าหรับนกัศึกษา การวเิคราะห์น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์จุดคุม้ทุนใน
การเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาโดยใชห้ลกัสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลยั
แห่งหน่ึงเป็นกรณีศึกษา 

ประเภทของตน้ทุนสามารถแบ่งไดจ้ากหลายเกณฑ์ เช่น หากแยกประเภทจากลกัษณะ
ของการเกิดตน้ทุนวา่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่  เกิดจากกิจกรรมใดบา้ง หรือสามารถปัน
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ส่วนไปยงักิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่  ทั้งน้ีสามารถแบ่งตน้ทุนได ้2 ประเภท คือตน้ทุน
ทางตรง (Direct Cost) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost) โดยตน้ทุนทางตรงเป็นตน้ทุนท่ีระบุได้
ชัดเจนว่าเกิดจากกิจกรรมใดและเป็นอตัราส่วนโดยตรงกบัปริมาณกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี
ตน้ทุนทางอ้อมเป็นต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมโดยภาพรวมจึงยากท่ีจะระบุว่าเกิดจาก
กิจกรรมใดท าให้ตอ้งมีเกณฑ์ในการปันส่วนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนให้แต่ละกิจกรรมอยา่งเหมาะสม (Lan 
and Srivastava, 2009)  

ในขณะท่ีหากแยกประเภทตน้ทุนตามกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
บริบทของการผลิตก็อาจแบ่งไดเ้ป็นตน้ทุนวตัถุดิบ (Material Cost) ตน้ทุนแรงงาน (Labor Cost) 
และค่าใชจ่้ายการผลิต (Overhead Cost) (Chase et al., 2006) โดยทัว่ไปแลว้นิยมก าหนดให้ตน้ทุน
วตัถุดิบและตน้ทุนแรงงานเป็นตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายการ
ผลิต อาทิ ค่าสาธารณูปโภคโดยรวม ค่าบริหารจดัการ ฯลฯ จะเป็นตน้ทุนทางออ้มท่ีตอ้งปันส่วนให้
แต่ละกิจกรรม 

หากแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมของต้นทุนสามารถแบ่งได้เป็นตน้ทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะมีปริมาณกิจกรรมมากหรือน้อย และตน้ทุนแปรผนั 
(Variable Cost) ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนเม่ือปริมาณกิจกรรมเพิ่มข้ึนและ
เปล่ียนแปลงลดลงเม่ือปริมาณกิจกรรมลดลง นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนก่ึงคงท่ี (Semi-Fixed Cost) ซ่ึงจะ
คงท่ีส าหรับกิจกรรมในช่วงปริมาณหน่ึงและจะเพิ่มข้ึนเป็นขั้นเม่ือปริมาณกิจกรรมเกินกว่าช่วง
ปริมาณนั้น และตน้ทุนจม (Sunk Cost) ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ไม่วา่จะตดัสินใจด าเนิน
กิจกรรมนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม (Walther and Skousen, 2009; La and Srivastava, 2009) 

จุดคุม้ทุน (Break-Even Point) หมายถึง ปริมาณกิจกรรมท่ีไม่มีทั้งก าไรและขาดทุน 
(หรือก าไรเท่ากบัศูนย)์ จึงเป็นปริมาณกิจกรรมท่ีท าให้เกิดยอดขายเท่ากบัตน้ทุน จากนิยามดงักล่าว
ท าให้สามารถพิจารณาจุดคุม้ทุนได้จากหลายวิธี เช่น การเขียนสมการและการค านวณหาจุดท่ี
ยอดขายเท่ากบัตน้ทุน หรือการใชสู้ตรตามดา้นล่าง (Chase et al., 2006) สมมติให ้
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P (Price)  = ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
Q    (Quantity)  = จ านวนหน่วยขาย (หน่วย) 
FC  (Fixed Cost) = ตน้ทุนคงท่ี (บาท) 
VC  (Variable Cost) = ตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 

โดย   ก าไร (ขาดทุน) = ยอดขาย – ตน้ทุน 
ณ จุดคุม้ทุน  ยอดขาย  = ตน้ทุน 
   P x Q  = FC + (V.Q) 
   P  = (FC/Q) + V   ----- (1) 
   Q  = FC / (P-VC)   ----- (2) 
 

   สูตร                          = FC
(P-VC)

 

 
ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนิยมก าหนดให้ราคาขายต่อหน่วยคงท่ี (P) เพื่อค านวณ

จ านวนหน่วยขาย (Q) ตามสมการท่ี 1 หรือก าหนดให้จ  านวนหน่วยขายคงท่ี (Q) เพื่อค านวณราคา
ขายต่อหน่วย (P) ตามสมการท่ี 2 ทั้งน้ีในการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจริงจะมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในทาง
ปฏิบติัจ านวนไม่นอ้ย ตวัอยา่งเช่น การแยกประเภทตน้ทุนวา่ตน้ทุนนั้นเป็นตน้ทุนคงท่ีหรือตน้ทุน
แปรผนั อาทิ ตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงซ่ึงควรเป็นตน้ทุนแปรผนัจ่ายตามปริมาณกิจกรรมแต่ในทาง
ปฏิบติัมกัจ่ายเป็นเงินเดือนคงท่ี จึงตอ้งมีสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและใกลเ้คียงกบัสถานการณ์
จริงมากท่ีสุดมาประกอบในการวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของหลกัสูตรการศึกษาพบว่า ภคัธนิกา เศวตเมธิกุล (2557) 
ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยรายหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ 
2557 โดยไม่ได้วิเคราะห์จุดคุม้ทุน และหลกัสูตรตวัอย่างท่ีศึกษาร้อยละ 80 ในงานวิจยัน้ีเป็น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี การศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนสูงสุด ได้แก่ งบบุคลากร 
ในขณะท่ี ศิริกาญจน์ และคณะ (2557) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
และพบวา่หลกัสูตรเก็บค่าธรรมเนียมต ่ากวา่ตน้ทุนต่อหน่วย จึงใหข้อ้เสนอแนะวา่แมว้า่หลกัสูตรใน
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มหาวทิยาลยัของรัฐจะเนน้การใหโ้อกาสทางการศึกษา แต่ก็ควรหาแนวทางในการลดตน้ทุนเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณมากท่ีสุดด้วย สุวนันท์ เมินนนทรี (2558) ใช้การคิดต้นทุนฐาน
กิจกรรมในการค านวณตน้ทุนการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต และพบวา่
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 หลักสูตรมีต้นทุนการผลิตบณัฑิตเพิ่มข้ึนทุกปี โดยสรุปจาก
ผลการวิจยัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ยงัให้ความส าคญักบัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเป็นหลกัเน่ืองจาก
เป็นระดบัการเรียนการสอนหลกัของมหาวิทยาลยัทัว่ไป และการวิจยัยงัเน้นการคิดตน้ทุนหรือ
ค่าใชจ่้ายเป็นหลกัโดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญัการวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
โครงสร้างหลกัสูตรกรณศึีกษา  

หลกัสูตรกรณีศึกษาเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโทภาคพิเศษของมหาวิทยาลยัของรัฐ  
ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าขนาดใหญ่ของประเทศ หลกัสูตรเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เฉพาะ
ในวนัเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ ใช้เวลาศึกษารายวิชาหน่ึงปีคร่ึง (3 ภาคการศึกษา รวมภาคฤดู
ร้อน) เพื่อลดความเส่ียงด้านจ านวนนักศึกษา หลักสูตรจึงเปิดรับ 2 กลุ่มวิชาเลือก โดยโครงสร้าง
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น   
2 แผน คือ แผน ก 2 ท าวทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวิชา 
ท าสารนิพนธ์ (คน้ควา้อิสระ) 6 หน่วยกิต นกัศึกษาทั้ง 2 แผน ตอ้งเรียนรายวิชาหลกัร่วมกนั  5 รายวิชา 
(15 หน่วยกิต) ในรายวิชาเลือกนกัศึกษา แผน ก 2 ตอ้งเลือกเรียนรายวิชาเลือก 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 
และ นกัศึกษา แผน ข ตอ้งเลือกเรียนรายวิชาเลือก 5 รายวิชา (15 หน่วยกิต) และมีการสอบประมวลผล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างการศึกษาของหลกัสูตรกรณีศึกษา 

 
แผน ก. แผน ข. 

หมวดวชิาบังคับ 15 15 
หมวดวชิาเลอืก * 9 15 
วทิยานิพนธ์ 12 - 
สารนิพนธ์ - 6 

รวม (หน่วยกติ) 36 36 
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บทวเิคราะห์ 
บทความวิชาการน้ีเก่ียวกับการค านวณต้นทุนและจุดคุ้มทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

บริบทของการเปิดการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา จากนั้นจึงวิเคราะห์ขอ้มูลรายได้และ
ตน้ทุนต่าง ๆ จากประกาศของมหาวิทยาลยักรณีศึกษา ซ่ึงเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีประกาศอยา่ง
เป็นทางการ ในส่วนของตน้ทุนอ่ืนท่ีไม่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลยั เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมพิเศษส าหรับนกัศึกษา ฯลฯ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลง
ได้เสมอ ตามนโยบายของแต่ละหลกัสูตร ในแต่ละปีการศึกษาจะระบุรายการและประมาณการ
รายจ่ายขั้นต ่าจากประสบการณ์ท่ีเคยท างานในหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนหน้าเพื่อให้การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนของหลกัสูตรท่ีเพื่อหลกัสูตรจะสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 
จากนั้นจึงแยกประเภทตน้ทุนออกเป็นตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั เท่านั้น ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจริง ๆ เท่านั้นเพื่อลดตวัแปรท่ีไม่จ  าเป็นและให้ไดร้ายไดแ้ละค่าใช้จ่ายการ
ตดัสินใจท่ีเขา้ใจไดง่้ายและตรงวตัถุประสงค ์โดยก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ไม่น ารายรับท่ีไดจ้ากนกัศึกษาท่ีจะตอ้งโอนเป็นรายรับของหน่วยงานอ่ืน 
ของมหาวิทยาลยั อาทิ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัภาษา ฯลฯ มาพิจารณา เน่ืองจากไม่ใช่รายไดห้รือ
ตน้ทุนของหลกัสูตรแต่เป็นรายได้และตน้ทุนของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
ค่าบ ารุงบัณฑิตศึกษา ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าตรวจและประกันสุขภาพ ค่าเรียนเสริมวิชา
ภาษาองักฤษ ฯลฯ  

2. รายไดข้องหลกัสูตรส าหรับกิจกรรมเฉพาะของนกัศึกษาซ่ึงรับเขา้มาแลว้ตอ้งจ่าย      
ออกไปทั้งหมดให้กบักิจกรรมเฉพาะนั้น ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายแปรผนัตามจ านวนนกัศึกษา ไดแ้ก่    
ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ค่าลงทะเบียน
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน ฯลฯ จะไม่น ามาพิจารณาเพื่อให้รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายการค านวณจุดคุ้มทุนง่ายและการวิเคราะห์มีความชัดเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจากรายได้และ
ค่าใชจ่้ายนั้น ๆ เป็นรายไดแ้ปรผนัและค่าใชจ่้ายแปรผนัท่ีรับเขา้มาและตอ้งจ่ายออกไปทั้งหมดเป็น
จ านวนเท่า ๆ กนั 
\ 
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3. รายไดจ้ริงหลกัสูตรกรณีศึกษา ไดแ้ก่  ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาของนกัศึกษา  
โดยนกัศึกษาแผน ก 2 ตอ้งลงทะเบียนเรียน 8 วชิา หรือ 24 หน่วยกิต ในขณะท่ีนกัศึกษาแผน ข ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียน 10 วชิา หรือ 30 หน่วยกิต (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 4,500 
บาท แต่หลักสูตรจะได้เงินจดัสรรค่าหน่วยกิตเพียงร้อยละ 80 เน่ืองจากบณัฑิตวิทยาลยัหักเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบณัฑิตวิทยาลยัร้อยละ 20 โดยมีสมมติฐานว่านกัศึกษาสมคัรเรียน
แผน ก 2 ร้อยละ 20 และแผน ข ร้อยละ 80 ตามล าดบั 

4. รายจ่ายหลกัของหลกัสูตร ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนการสอน โดยหลกัสูตรมี 2 กลุ่มวชิาเลือก 
จึงตอ้งเปิดการสอนรวม 15 วิชา (ดงัแสดงในตารางท่ี 1) วิชาละ 45 ชัว่โมง ค่าตอบแทนการสอน
ชัว่โมงละ 1,500 บาท  

5. ในส่วนของตน้ทุนจม เช่น  เงินเดือนและสวสัดิการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ซ่ึงใช้ 
งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงค่าใช้สถานท่ี สาธารณูปโภค จะไม่ไดน้ ามาพิจารณาในการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน เน่ืองจากคณะไม่ไดเ้รียกเก็บค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจากเงินรายไดห้ลกัสูตร และเป็นตน้ทุนจม
ซ่ึงเกิดข้ึนอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการด าเนินการหลกัสูตรใหม่หรือไม่ก็ตาม นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรยงัมีภารกิจการสอนในหลกัสูตรอ่ืน การท าวิจยั การบริการวิชาการ และภารกิจอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะและมหาวทิยาลยัดว้ย 

6. การค านวณจุดคุม้ทุนในกรณีศึกษาน้ีเป็นการค านวณจุดคุม้ทุนของการรับนกัศึกษาต่อ 
รุ่นต่อปี เน่ืองจากนกัศึกษาแต่ละรุ่นใชเ้วลาในการศึกษารายวิชา 1 ปี จึงจดัสรรตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละปี เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร ค่าตอบแทนการสอนรายวิชา ฯลฯ ให้กับ
นักศึกษารุ่นท่ีเข้าใหม่ในปีนั้ น ๆ (หลังการศึกษารายวิชาจบใน 1 ปี นักศึกษายงัคงต้องท า
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไป ซ่ึงจะมีเฉพาะรายได้และ
ค่าใชจ่้ายแปรผนัท่ีไม่เก่ียวขอ้งในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายวเิคราะห์จุดคุม้ทุนในกรณีศึกษาน้ี เช่น ค่าวิจยั
เพื่อท าวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 
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บทสรุป 
จากการจ าแนกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายขา้งตน้ไดร้ายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพื่อ

การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของของหลกัสูตรกรณีศึกษา  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีใชว้เิคราะห์จุดคุม้ทุนของหลกัสูตรกรณีศึกษา 
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สูตร                      =
FC

(P-VC)
    (2) 

                                                             Q=
         

(      -     )
 

                         =   
 
จากการค านวณจุดคุม้ทุนด้วยสมการท่ี (2) พบว่าจุดคุม้ทุนอยู่ท่ีจ  านวนนักศึกษา 19 

คน ดงัแผนภูมิ รูปท่ี 1 

 
  

รูปท่ี 1 แผนภูมิจุดคุม้ทุนจ านวนนกัศึกษา 19 คน 
 
จากเวบ็ไซต์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของ

ประเทศ พบว่าในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่ระดบัปริญญาโทลงทะเบียนเรียนจริงจ านวน 
1,418 คน จากจ านวนหลกัสูตรระดบัปริญญาโทรวม 166 หลกัสูตร หรือเฉล่ียจ านวนนกัศึกษาใหม่ 
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8.54 คนต่อหลกัสูตร (มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555) จากแนวโน้มการลดลงอย่างมากของจ านวน
นกัศึกษาระดบัปริญญาโท โดยภาพรวมดงัท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้จ านวนนกัศึกษาดงักล่าว  จึงน่าจะ 
ลดลงมากจนถึงปีปัจจุบนั หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลกัสูตรใหม่จึงควรระบุ
แนวทางการจดัการความเส่ียงในกรณีท่ีมีจ  านวนนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษานอ้ยดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลกัสูตรเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี ในกรณีท่ีมีนกัศึกษา 
จ านวนนอ้ย ประธานและเลขานุการหลกัสูตรก็อาจพิจารณาลดหรือไม่รับค่าตอบแทนในส่วนน้ี 

2. จากการวเิคราะห์ตน้ทุนตามหลกัการพาเรโต ้พบวา่ค่าตอบแทนการสอนเป็นตน้ทุนคงท่ี 
ท่ีเป็นสัดส่วนสูงสุด การค านวณจุดคุม้ทุนในกรณีศึกษาน้ีมีสมมติฐานว่าจ่ายค่าตอบแทนการสอน
ให้กบัอาจารยผ์ูส้อนทุกวิชา เน่ืองจากระเบียบของมหาวิทยาลยัอนุญาตให้อาจารยผ์ูส้อนสามารถ
เบิกค่าสอนในหลกัสูตรภาคพิเศษไดทุ้กวิชา แต่ในทางปฏิบติัอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรอาจไม่ได้เบิกค่าสอนทุกวิชาหรือลดค่าสอนลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีนักศึกษา
จ านวนนอ้ย  

3. ในการเปิดรายวชิาเลือก ควรเปิดรายวชิาเลือกทัว่ไปท่ีนกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มวชิาเลือก  สนใจ 
และสามารถเรียนร่วมกนัได ้เช่น วิชาการเงิน หรือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจก าหนดให้เป็น
วิชาเลือกเรียนร่วมซ่ึงจะช่วยลดค่าตอนแทนการสอนได ้ในกรณีท่ีเป็นวิชาท่ีเบิกค่าตอบแทนการ
สอนโดยตอ้งส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาประกอบดว้ย 

4. เงินเดือนและค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี (รวมค่าประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) เป็น 
ค่าใช้จ่ายหลักท่ีไม่อาจลดได้ หลักสูตรกรณีศึกษาใช้เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร 1 คน ดูแล                 
1 หลักสูตร ในขณะท่ีภาควิชาอ่ืนให้เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร  1 คนดูแลหลักสูตรมากกว่า              
1 หลกัสูตร ดงันั้นหากสามารถใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตรดูแลหลกัสูตรอ่ืนหรือหลกัสูตรท่ีจะเปิด
ใหม่เพิ่มข้ึนในอนาคต ก็จะสามารถปันส่วนค่าใชจ่้ายส่วนน้ีไปยงัหลกัสูตรอ่ืนได ้

5. รายไดห้รือค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมเฉพาะท่ีเม่ือรับจากนกัศึกษาเขา้มาแลว้ตอ้งจ่าย 
ออกไปทั้งหมดให้กบักิจกรรมเฉพาะนั้น ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน     
ค่าวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ควรเรียกเก็บเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นจริง ๆ เท่านั้น เน่ืองจากโดย
หลกัการแลว้รายไดเ้หล่าน้ีจะตอ้งจ่ายออกไปทั้งหมด ไม่สามารถเก็บเป็นก าไรส ารองของหลกัสูตร
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ได ้และแมว้า่หากจ่ายออกไปทั้งหมดจริงก็จะไม่มีผลกระทบต่อจุดคุม้ทุนของหลกัสูตร แต่การเรียก
เก็บค่าเล่าเรียนรวมในจ านวนท่ีสูงเกินไปก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาสูงข้ึนและอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีสนใจสมคัรเรียนลดนอ้ยลงท าใหห้ลกัสูตรมีรายไดต้  ่ากวา่ท่ีควรจะได ้

แมว้า่มหาวิทยาลยัของรัฐจะมีภารกิจหลกัดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนแต่ก็
ควรมีการวเิคราะห์และวางแผนเพื่อใหภ้ารกิจดงักล่าวใหป้ระสบความส าเร็จมากท่ีสุดหรือเป็นภาระ
ดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลยัน้อยท่ีสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึง
เป็นการศึกษาภาคสมคัรใจท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการตดัสินใจด าเนินการ จากมุมมองทางธุรกิจ จากการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
จุดคุ้มทุนของหลักสูตรกรณีศึกษาพบว่ามีตัวแปรด้านรายได้และรายจ่ายหลายรายการท่ีไม่
จ  าเป็นต้องพิจารณาในการค านวณจุดคุ้มทุนและสามารถตัดออกได้ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียม
การศึกษาดูงาน ค่าวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แมว้่าการค านวณจุดคุม้ทุนของหลกัสูตร
กรณีศึกษาจะไม่รวมตน้ทุนจม เช่น เงินเดือนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ค่าใช้สถานท่ี แต่จุดคุม้ทุนก็
ยงัคงสูงเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาเฉล่ียในหลกัสูตรทัว่ไป ในกรณีท่ีหลกัสูตรมีจ านวนนกัศึกษา
นอ้ยก็อาจลดความเส่ียงไดต้ามแนวทางท่ีไดเ้สนอไวโ้ดยตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจของนกัศึกษา
และบุคลากรเป็นส าคัญ แนวทางการประเมินและการจัดการความเส่ียงโดยใช้การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนในบทความน้ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัได ้
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอการบริการสาธารณะแนวใหม่ท่ีเป็นลกัษณะของการแบ่งปัน

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ (Shared Responsibility)โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนของต่างประเทศ  ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล 
(Data Analysis) แนวทางความร่วมมือออกเป็น 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การท่ีภาคเอกชนให้ความ
ช่วยเหลือในการเพิ่มทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขและร่วมพฒันาองค์ความรู้และ
นวตักรรมทางสาธารณสุข 2) การพฒันาความร่วมมือระหวา่งองคก์รภาคเอกชนท่ีไม่แสวงผลก าไร
และหน่วยงานภาครัฐในการก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นสุขภาพ 3) การจดัตั้งกองทุนรักษา (Sickness 
Funds) ส าหรับผูป่้วยในระบบประกนัสุขภาพ 4) การจดัตั้งกองทุน Private Finance Initiative (PFI) 
ท่ีริเร่ิมโดยภาคเอกชน 5) การท่ีหน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจเอกชนสามารถร่วมกนัจดัตั้ง
บริษทัข้ึนมาใหม่ และ 6) การพฒันาระบบดูแลสุขภาพและการดูแลทางสังคมร่วมกนัให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูป่้วยอยา่งเป็นองคร์วม 
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Abtract 
This article presents a new public service that call a health shared responsibility by 

cooperation between the public and private sectors of the foreign countries. The data was 
collected and analyzed from the documents and summarized into 6 approaches as follows; 1) The 
private sectors provide the public health resources and develop the public health knowledge and  
innovations with public sectors, 2) Develop the cooperation between the non-profit organizations 
and the public sectors to formulate health strategies, 3) Establishing  Sickness Funds for patients 
in the health insurance system, 4) Eestablishing the Private Finance Initiative Fund (PFI) initiated 
by the private sectors, 5) The public sectors allowed the business groups to establish a new 
company and 6) Develop the holistic of health and social care system according the need of 
patients. 

 
Keywords: Shared Responsibility, Public Service, Public and Private Partnership 
 

บทน า     
ในกระบวนทศัน์เดิมการจดับริการสาธารณะถือวา่เป็นหนา้ท่ีของภาครัฐ แต่ในกระบวนทศัน์

ใหม่ของการบริหารการพฒันาประเทศเห็นวา่  การให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันานั้นเขา้มามี
บทบาทร่วมกนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดับริการสาธารณะมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีรัฐท าหนา้ท่ีหลกั
ในการก าหนดนโยบายและก ากบัการพฒันา ภาคส่วนอ่ืนทั้งภาคเอกชนท่ีแสวงและไม่แสวงผลก าไร
เขา้มามีบทบาทในการด าเนินและพฒันาคุณภาพการให้บริการ ฉะนั้น นโยบายสาธารณะในบริบท
ของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่จึงตอ้งมาจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
นโยบายด้านการดูแลสุขภาพท่ีเป็นภารกิจส าคญัเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เม่ือ
พิจารณากระบวนทศัน์ใหม่น้ีพบวา่ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปไดพ้ิจารณากระบวนการให้องคก์ร
ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในกระบวนการดูแลสุขภาพอยา่งครอบคลุม โดยเห็นวา่การเปล่ียนแปลง
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ดา้นบริบทของการดูแลสุขภาพเป็นปัจจยัเร่งให้ระบบการดูแลสุขภาพตอ้งมีการปรับตวั ซ่ึงระบบ
การดูแลสุขภาพนั้นเผชิญกบัความทา้ทายทั้งการเปล่ียนของโรคในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในระบบ
การดูแลสุขภาพนั้นใช้ทรัพยากรสูงมากถึง 40–60 % ของงบประมาณ ซ่ึงเป็นงบประมาณด้าน
บุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญ สภาพการณ์ดงักล่าวน้ีโรงพยาบาลทั้งหลายเปล่ียนแปลงไดค้่อนขา้งยาก 
Martin  McKee  and Healy J. (2002) อา้งอิงใน(Ceri R, Thompson and Martin McKee. 2003 :   
281 – 282)  

นอกจากน้ีประเทศในกลุ่มยโุรปไดพ้ยายามหาระบบการเงินท่ีหลากหลายในการพฒันาดา้น
การดูแลสุขภาพ โดยไดแ้ลกเปล่ียนทั้งประสบการณ์การลงทุนขนาดใหญ่และในระดบัเล็กท่ีมีผล
การปฏิบติั เชิงประจกัษ ์ซ่ึงวิธีการท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย เช่น การประกนัสังคมหรือการจดัเก็บภาษี
ทางสังคม ในหลายประเทศมกัเลือกวิธีการจดัตั้งกองทุนของรัฐโดยด าเนินทั้งระดบัรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลภูมิภาคเป็นผูก่้อตั้ง หรือจดัตั้งกองทุนรักษา (Sickness Funds) ส าหรับผูป่้วยในระบบ
ประกนัสุขภาพ เช่นกรณีประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศฝร่ังเศส กรณีประเทศองักฤษประเทศ
อิตาลี ประเทศสเปน ประเทสกรีซ ประเทศโปตุเกส และประเทศไอร์แลนด์ ท่ีใช้วิธีร่วมมือกับ
ภาคเอกชนโดยใหภ้าคเอกชนเป็นผูริ้เร่ิมในการลงทุนทางการเงินในการโครงการต่างๆของ (Ceri R, 
Thompson and Martin  McKee. 2003 : 284, 286) ประเทศองักฤษใช ้Private Finance Initiative 
(PFI) ในปี 1992 ในการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นคลินิก  โดยให้
ภาคเอกชนลงทุนทางการเงิน ก่อสร้าง และบริหารกิจการโรงพยาบาลอยา่งน้อย 25 ปี  (J. Sussex. 
2001)   ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีการพฒันาความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เขา้ร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐเพื่อพฒันาดา้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน คือ มูลนิธิ Robert 
Wood Johnson Foundation (RWJF) และมูลนิธิ W.K. Kellogg Foundation ท่ีไดพ้ยายามปรับปรุง
สุขภาพของคนในชุมชน (Ray M, Nicola. 2006 : 335) เม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์ในมิติท่ี
สาธารณะไดรั้บจากการใหอ้งคก์รภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในกระบวนการดูแลสุขภาพดงัตวัอยา่ง
ประเทศดงักล่าวขา้งตน้  ถือวา่เป็นรูปแบบ “การบริการสาธารณะแนวใหม่” (New Public Service : 
NPS)  โดยการสนับสนุนจากองค์กรนอกภาครัฐท่ีเข้ามาเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการดูแล
สุขภาพระหว่างกัน  บทความน้ีมุ่งน า เสนอประสบการณ์การบริการภาครัฐแนวใหม่ของ
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ต่างประเทศดา้นสุขภาพโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเรียกวา่ Public Private 
Partnership: PPPs ท่ีผูเ้ขียนเรียกวา่เป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบ (Shared Responsibility) แลว้
น าเสนอเป็นแนวทางทางการจดัท าบริการสาธารณะดา้นสุขภาพโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนของต่างประเทศตลอดจนเสนอกลไกความส าเร็จในการด าเนินความร่วมมือดงักล่าว 
 

แนวทางทางการจัดท าบริการสาธารณะด้านสุขภาพโดยความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนของต่างประเทศ 

   การแบ่งปันความความรับผิดชอบ(Shared Responsibility) ถือว่าเป็น Public Private 
Partnership (PPPs) ซ่ึงเป็นฐานแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีรัฐพยายามพฒันาการ
บริการสาธารณะ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัภูมิภาคหรือระดบัเขต หรืออาจเรียกไดว้่าระดบัทอ้งถ่ินด้านสุขภาพของ
ประชาชนทัว่ไปและกลุ่มเฉพาะ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ในงานของ L. Kostyak et al (2017) ท่ี
เสนอในบทความ “A means of improving public health in low – and middle – income countries? 
Benefits and challenges of international public – private partnerships”  ซ่ึงไดศึ้กษาในประเด็น
ผลประโยชน์ และความทา้ทายของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในมิติ
สุขภาพของประเทศกลุ่มรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง จากฐานขอ้มูล PubMeds Web of 
knowledge และ Science Direct ท่ีเผยแพร่ช่วง ค.ศ. 2000 – 2016 และน าเอกสารท่ีศึกษาจาก
ฐานข้อมูลมาแบ่งกลุ่มโดยแบ่งตามผูเ้ขียนและพื้นท่ีประเทศศึกษา จากผลการวิจยัพบว่านานา
ประเทศในกลุ่มรายไดน้้อยและรายไดป้านกลางไดเ้พิ่มความส าคญักบัการพฒันาดา้นสาธารณสุข 
โดยใหห้น่วยงานภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการพฒันาดา้นสุขภาพทั้งการมีส่วนร่วมดา้น
การเงิน  การพฒันานวตักรรม  การช่วยเหลือในการพฒันาสุขภาพในประเด็นหลกัๆท่ีมีความทา้ทาย 
ซ่ึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในมิติสุขภาพมีค่อนขา้งมากและมีความ
เส่ียงต ่า ดงัผลประโยชน์ และความทา้ทาย ดงัน้ี ผลประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศผูรั้บความช่วยเหลือกล่าวคือ 
ประเทศท่ียากจนมกัได้รับการสนบัสนุนทางสุขภาพจากประเทศผูบ้ริจาคโดยเป็นการด าเนินใน
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รูปแบบท่ีประเทศผูบ้ริจาคร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนดา้นยาและเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ ซ่ึงรัฐบาลของประเทศผูบ้ริจาคจะช่วยเหลือในการเพิ่มทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการ
สาธารณสุขทั่วไป หรือเลือกช่วยเหลือประเทศผูรั้บเฉพาะประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีเผชิญอยู ่
นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในดา้นการระดมทุนในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศท่ีประสบปัญหา
ส าคญั เช่น เอดส์วณัโรค และมาลาเรีย หรืออีโบลา ในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวนัตกท่ีสามารถ
ระดมทุนจากภาครัฐและเอกชนทัว่โลกในการช่วยเหลือ ซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นว่าเป็นการลงทุนร่วมกนั
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจากนานาประเทศระดบัโลกท่ีช่วยเอ้ืออ านวยและระดมทุนในการ
ช่วยเหลือดา้นสาธารณสุขไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยงัมีประโยชน์ในดา้นการวิจยัและพฒันา
นวตักรรม โดยเฉพาะการคิดคน้ยาใหม่ๆในการรักษาโรคท่ีอุบติัในกลุ่มประเทศยากจนโดยความ
ร่วมมือของภาคเอกชนในพื้นท่ีท่ีภาครัฐยงัขาดความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ในโรคเหล่านั้น 
เป็นตน้ ส าหรับความทา้ทายของการสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ประเด็น
ของผลประโยชน์ขดักนั (Conflict of interest) ระหวา่งหน่วยงานภาคเอกชนท่ีร่วมกนัด าเนินงาน
ดา้นสุขภาพซ่ึงส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นการท าการตลาด กล่าวคือมุ่งเนน้ผลก าไร แต่หน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศท่ียากจนหรือประเทศท่ีก าลงัพฒันามุ่งเนน้ท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือในระยะยาว 
ซ่ึงรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นถือไดว้่าอยู่ในสถานะท่ีอ่อนแอกวา่หากตอ้งเจรจาเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือในการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพของประเทศตนเน่ืองจากการเข้ามาของหุ้นส่วน
ภาคเอกชนอยูท่ ั้งในรูปแบบการบริจาคและรูปแบบเชิงการตลาดพร้อมกนั 

ส าหรับMary Alison et al. (2015) ในบทความ “An evaluation of the Public Health 
Responsibility Deal : Informants’ experiences and view of the development. Implementation and 
achievements of a pledge-based, Public – private partnership to improve population health in 
England” ซ่ึงไดเ้สนอผลการการวิจยัเพื่อประเมินผลการจดัการความรับผิดชอบดา้นสาธารณสุข
ร่วมในทศันะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เขา้ร่วมด าเนินการด้านสาธารณสุขในรูปแบบของหุ้นส่วน
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคก์ร NGOs เพื่อพฒันางานดา้นสาธารณสุขและประชาชนใน
ประเทศองักฤษ โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวน 50 คน เช่น ผูเ้ขา้ร่วมจากภาคเอกชนท่ีมี
บทบาทในการการผลิตอาหาร แอลกอฮอล ์และผลิตภณัฑ์ดา้นการดูแลสุขภาพ  ตวัแทนจดัจ าหน่าย
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และตวัแทนฝ่ายบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมในกิจการโรงพยาบาล  ตวัแทนองค์กรสมาคมผูค้า้ เป็น
ตน้ พบว่า ปัจจยัหลกัท่ีจูงใจให้ภาคเอกชนและ NGOs เขา้ร่วมด าเนินการกิจการดา้นสาธารณสุข
ร่วมกบัภาครัฐนั้น คือ เป็นการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจท่ีมีต่อสาธารณะ และ
เป็นการทา้ทายในการสร้างช่ือเสียงให้กบัองค์กรด้วย อีกทั้งยงัช่วยให้องค์กรวางแผนการด าเนิน
กิจการอยา่งเป็นระบบก่อนท่ีจะเขา้มาร่วมด าเนินกิจการดา้นสาธารณสุขกบัภาครัฐ ซ่ึง Mary Alison 
and Others เห็นวา่ภาคเอกชนและ NGOs ผลประโยชน์ดงักล่าวช่วยให้องค์กรเหล่านั้นสามารถ
เขา้ถึงการให้บริการโดยภาครัฐ เช่น การสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ  
การมีภาพลักษณ์ในเชิงการท างานเพื่อสาธารณะ และได้ร่วมน าเสนองานด้านการจดัการความ
รับผดิชอบดา้นสาธารณสุขร่วมกบัภาครัฐ ท่ีสามารถเป็นท่ีจดจ าของหน่วยงานภาครัฐได ้แต่อยา่งไร
ก็ตาม การเขา้มามีบทบาทในดา้นดงักล่าวน้ีก็มีขอ้จ ากดัในดา้นการปรับเพิ่มมูลค่า (ราคา) เพราะถูก
ผกูมดัดว้ยเง่ือนไขดา้นการปฏิบติังานท าไวก้บัภาครัฐ และมีความเส่ียงดา้นความต่อเน่ืองของภาค
ส่วนต่างๆท่ีเขา้มาด าเนินกิจการดา้นสาธารณสุขร่วมกนั   แมว้่าการจดัการความรับผิดชอบด้าน
สาธารณสุขร่วมอาจมีขอ้จ ากดัดา้นผลประโยชน์ต่อภาคเอกชนในกรณีจากงานของ Mary Alison et 
al. แต่เม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์ในมิติท่ีสาธารณะได้รับถือว่าเป็นรูปแบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่โดยการสนับสนุนจากองค์กรนอกภาครัฐท่ีพึงด าเนินในรูปแบบของการเป็น
หุน้ส่วนความร่วมมือดา้นการดูแลสุขภาพระหวา่งกนั 

ในงานของ James Barlow, Jen Roehrich and Steve Wright (2013) ไดเ้สนอตวัแบบในการ
สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไวห้ลากรูปแบบในบทความ เร่ือง “Europe 
Sees Mixed Results From Public – Private Partnerships For Building And Management Health 
Care Facilities And Service” โดยในบทความน้ีไดน้ าเสนอวา่การท่ีจะจ ากดัหรือลดงบประมาณของ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก็คือการเพิ่มหุ้นส่วนของภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะใน
ดา้นการก่อสร้างและการปฏิบติัการของโรงพยาบาลของรัฐ ตลอดจนการจดัหาเคร่ืองมือและบริการ
ทางด้านสุขภาพ ซ่ึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยให้หลีกเล่ียง
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีสูงและภาคเอกชนสามารถด าเนินการแทนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
ซ่ึงในบทความเสนอไดเ้สนอตวัแบบการสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5 
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รูปแบบ โดยเรียงล าดับความร่วมมือท่ีภาครัฐให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดับริการ
สาธารณะดา้นสุขภาพในระดบัท่ีนอ้ยไปยงัความร่วมมือระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ 1. รูปแบบQuasi-public-
private partnership เช่น กรณีโครงการในประเทศสเปน  2. Accommodation-only โดยในรูปแบบน้ี
อาจพบความร่วมมือดา้นการออกแบบ การก่อสร้าง การเงิน และการปฏิบติัการ (DBFO) หรือ อาจ
เป็นด้านการก่อสร้าง การให้เอกชนเป็นเจ้าของ การปฏิบัติการ และการโอนกิจการไปให้รัฐ 
(BOOT) เช่นกรณีของสหราชอาณาจกัร ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิตาลี ประเทศ
สวีเดน ประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ 3. Twin accommodation/clinical service joint venture เช่น 
ประเทศโปรตุเกส 4. Franchising เช่น กรณีบริษทัโรงพยาบาลเอกชนเยอรมนั และ 5. Full – service 
provision เช่น กรณีบริษทั Ribera Salud ของประเทศสเปน  ซ่ึงในรูปแบบของความร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนดงักล่าวโดยรวมแลว้มีประโยชน์ขณะเดียวกนัอาจมีขอ้จ ากดั  อาทิ  การสร้าง
ความร่วมมือช่วยแก้ไขประเด็นความขาดแคลนด้านงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐ ซ่ึง
ภาคเอกชนจะช่วยลดขอ้จ ากดัดา้นการเงินในการลงทุนสร้างหรือการซ้ือสินทรัพยท่ี์มูลค่าสูงดา้น
สุขภาพ และการสร้างความร่วมมือดังกล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการด้านสุขภาพได้
มุ่งเนน้กระบวนการดา้นการรักษาไดเ้ตม็ศกัยภาพแทนท่ีความกงัวลดา้นการลงทุน   

ส าหรับงานของ Ray M, Nicola (2006) เร่ือง “NORTH AMERICAN PERSPECTIVES 
Turning Point : implications for collaborative governance” ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการพฒันาความร่วมมือระหวา่งองคก์รต่างๆ เขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อพฒันาดา้นการดูแล
สุขภาพของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน คือ มูลนิธิ Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) และ
มูลนิธิ W.K. Kellogg Foundation ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีด าเนินกิจกรรมใน 21 มลรัฐ และ 43 ชุมชน ได้
พยายามปรับปรุงสุขภาพของคนในชุมชน โดยคาดการณ์ให้มีการพฒันาชุมชนโดยหลากหลาย
หุ้นส่วนในการพฒันายุทธศาสตร์ดา้นสุขภาพร่วมกนัทั้งในระดบัชุมชนและระดบัรัฐ ซ่ึงวิธีการน้ี
เรียกวา่ “การแบ่งปันความรับผิดชอบ”  โดยดึงภาคเอกชนเขา้ร่วมเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งในการ
พฒันาดา้นสาธารณสุขให้มากข้ึน แต่หุ้นส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นสุขภาพประกอบดว้ย
หุ้นส่วนภาคการศึกษา  งานด้านกระบวนการยุติธรรม  หุ้นส่วนท่ีอยู่ในความศรัทธาของชุมชน 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีร่วมกนัแบ่งปันดา้นทรัพยากร การพฒันาวิสัยทศัน์ การปรับเปล่ียน
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นโยบายและสนับสนุนเชิงร่วมมือกนั ตลอดจนตดัสินใจร่วมกนัว่าภาคส่วนใดท่ีจะสามารถร่วม
ลงทุนและสนบัสนุนทรัพยากรในการพฒันาดา้นสาธารณสุขของคนในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

นอกจากน้ีในงานของ Ceri R, Thompson and Martin  McKee (2003) เร่ือง “Financing and 
planning of public and private not-for-profit hospitals in the European Union” ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
การกา้วสู่สังคมสูงวยั และความคาดหวงัดา้นคุณภาพการบริการ  ตลอดจนในระบบการดูแลสุขภาพ
นั้นช้ีให้เห็นว่ามีการใช้ทรัพยากรสูงมากถึง 40 – 60 % ของงบประมาณ ซ่ึงเป็นงบประมาณดาน
บุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญ ซ่ึงสภาพการณ์ดงักล่าวน้ีโรงพยาบาลทั้งหลายเปล่ียนแปลงไดค้่อนขา้ง
ยาก Martin  McKee  and Healy  J. (2002) อา้งอิงใน (Ceri R, Thompson and Martin  McKee. 2003 
: 281 – 282) อย่างไรก็ตามแนวโน้มของโลกก็ไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว เช่น ประเทศฝร่ังเศสท่ีมีการปรับตวัทั้งระดบัภูมิภาคและและระดบัทอ้งถ่ิน
โดยการการลงทุนในระบบสาธารณสุข  โดยพยายามแสวงหาวิธีการในการปกป้องการลดลงของ
คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานดา้นสาธารณสุข โดยแสวงหารูปแบบใหม่ท่ีน่าสนใจในการลงทุนและ
หาอุปกรณ์เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ และก าหนดกระบวนการในระยะยาวเพื่อก่อสร้างอาคาร
ปฏิบติัการแทนอาคารโรงพยาบาลท่ียงัใชท้  าการอยูซ่ึ่งเป็นโรงพยาบาลท่ีก่อสร้างตั้งแต่ยุคกลางของ
ยุโรปท่ีปัจจุบนัไม่มีความเหมาะสมแลว้และยงัมีราคาก่อสร้างสูง Martin  McKee and Healy J. (2002) 
อา้งอิงใน (Ceri R, Thompson and Martin  McKee. 2003 : 282) ประเทศในกลุ่มยุโรปจึงพยายามหาระบบ
การเงินท่ีหลากหลายในการพฒันาด้านการดูแลสุขภาพ โดยได้แลกเปล่ียนทั้งประสบการณ์การ
ลงทุนขนาดใหญ่และในระดบัเล็กท่ีมีผลการปฏิบติัเชิงประจกัษ์ ซ่ึงวิธีการท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย 
เช่น การประกนัสังคมหรือการจดัเก็บภาษีทางสังคม ในหลายประเทศมกัเลือกวิธีการจดัตั้งกองทุน
ของรัฐโดยด าเนินทั้งระดบัรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาคเป็นผูก่้อตั้ง หรือจดัตั้งกองทุนรักษา 
(Sickness Funds) ส าหรับผูป่้วยในระบบประกนัสุขภาพเช่นกรณีประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
ประเทศฝร่ังเศส แต่ในประเทศสวีเดนความรับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพเก็บทั้ งหมดของ
ประชาชนอยู่ในความรับผิดชอบของสภาเขตสุขภาพ 21 แห่ง (County Councils) และกองทุน
สุขภาพถูกจดัตั้งข้ึนมาโดยภาษีท่ีจดัเก็บในทอ้งถ่ิน  โดยประเทศในกลุ่มยุโรปไดมี้วิธีการหลกัใน
การระดมทุนทางการเงินส าหรับการดูแลสุขภาพของประชาชนหลากหลายรูปแบบ แต่ประเทศท่ีใช้
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การระดมทุนท่ียึดตวัแบบหุ้นส่วนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership 
Models) คือ ประเทศองักฤษ ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ประเทศไอร์แลนด ์ประเทศโปตุเกส และ
ประเทศกรีซ  ซ่ึงมีทั้งความร่วมมือจากภาคเอกชนท่ีแสวงก าไร และภาคเอกชนท่ีไม่แสวงผลก าไร
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพ โดยมีความร่วมมือในการลงทุนในด้านดังกล่าวน้ีหลาก
รูปแบบ เช่น เงินกูย้ืมผ่านธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเพื่อการพฒันา และผา่นตลาดตราสารหน้ี  
กรณีประเทศองักฤษประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ประเทศกรีซ ประเทศโปตุเกส และประเทศ
ไอร์แลนด์ ท่ีใช้วิธีร่วมมือกบัภาคเอกชนโดยให้ภาคเอกชนเป็นผูริ้เร่ิมในการลงทุนทางการเงินใน
การโครงการต่างๆของโรงพยาบาล แต่อาจแตกต่างจากผลการศึกษาของ Sussex  J. (2001) ท่ีได้
เสนอในบทความ “The economics of the private finance initiative in the NHS” ท่ีช้ีให้เห็นวา่
เฉพาะประเทศองักฤษใช้ Private Finance Initiative (PFI) ในปี 1992 ในการด าเนินกิจการของ
โรงพยาบาลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นคลินิก โดยให้ภาคเอกชนลงทุนทางการเงิน ก่อสร้าง และ
บริหารกิจการโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 25 ปี   

ในผลงานของ Ceri R, Thompson and Martin  McKee (2003) เร่ือง“Financing and 
planning of public and private not-for-profit hospitals in the European Union” ยงัไดเ้สนอวา่ใน
ส่วนของประเทศสเปนถือวา่มีการพฒันารูปแบบของหุ้นส่วนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
น่าสนใจในระดบัภูมิภาค (เมือง) โดยหน่วยงานภาครัฐระดบัภูมิภาค (เมือง) ไดพ้ฒันาความร่วมมือ
ด้านการดูแลสุขภาพทั้งท่ีเป็นภารกิจด้านคลินิกและไม่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านคลินิก เรียกว่า 
“Alzira model” ซ่ึงAlzira เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกท่ีสร้างข้ึนภายใตก้ฎหมายใหม่ท่ีเรียกว่า 
“Administrative Concession” ในปี 1999 โดยในโมเดลน้ีกลุ่มธุรกิจเอกชนสามารถรวมบริษทั
ประกนัและก่อสร้างเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างโรงพยาบาลและบริหารจดัการกิจการโรงพยาบาลไดใ้น
ระยะเวลา 10 ปี โดยระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวเขตบริหารสุขภาพ  คือ Valencia Health Department 
จะจ่ายค่าเงินค่าธรรมเนียมการรักษารายหวัให้แก่บริษทัเอกชนท่ีเขา้ร่วมด าเนินการกบัโรงพยาบาล 
เม่ือส้ินสุดสัญญา  10 ปี แลว้บริษทัเอกชนจะไม่สามารถต่อสัญญาไดอี้กต่อไป ฉะนั้น กรรมสิทธ์ิใน
โรงพยาบาลจะถูกถ่ายโอนไปยงัเขตบริหารสุขภาพ Valencia Health Department กรณีAlzira Model 
ของประเทศสเปนน้ีถือวา่เป็นการด าเนินงานในระดบัภูมิภาค (เมือง)  หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นระดบั
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ทอ้งถ่ิน (ผูเ้ขียน) แต่เป็นการตดัสินใจร่วมระหวา่งส่วนกลางและทอ้งถ่ินท่ีทอ้งถ่ินไดรั้บการกระจาย
อ านาจมาให้ ดงันั้นหลายประเทศในกลุ่มยุโรปจะไดรั้บการกระจายอ านาจการตดัสินใจด าเนินการ
ดา้นการดูแลสุขภาพร่วมโดยส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ซ่ึงทอ้งถ่ินจะด าเนินการพิจารณาการวางแผน
ดา้นเงินทุนของโครงการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในทอ้งถ่ินนั้นๆ ยกเวน้ประเทศสวีเดนท่ีกลุ่มธุรกิจ
ท่ีเป็นทุนทอ้งถ่ินสามารถเขา้มีร่วมลงทุนในการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขภาพในทอ้งถ่ิน 
(County) ได้โดยการอนุมติัสภาของทอ้งถ่ินนั้น (County Council) เช่นเดียวกบัประเทศอิตาลีท่ี
รัฐบาลในระดบัทอ้งถ่ิน (Regional Government) สามารถพิจารณาเงินทุนในโครงการดา้นสุขภาพ
ไปยงัเขตบริหารสุขภาพไดโ้ดยตรงเช่นกนัจะเห็นไดว้า่กรณีของ Alzira Model ของประเทศสเปน
เป็นตวัแบบท่ีด าเนินภายใตก้ฎหมายเฉพาะท่ีบญัญติัใหภ้าครัฐและภาคเอกชนสามารถด าเนินภารกิจ
ร่วมได ้และภาครัฐมิตอ้งลงทุนทั้งส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทยต์ลอดจนการบริหารใดๆ 
แต่ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนตามเง่ือนไขระยะเวลาตามสัญญา อย่างไรก็ตามในการด าเนินการ
ร่วมกนัหลากหน่วยงานดงักล่าวพบอุปสรรค เช่น จากงานศึกษาของ Ingrid Mur-Veeman et al. 
(2001 : 227) ใน “Development of integrated care in England and the Nethelands Management 
across public-private boundaries” ซ่ึงศึกษาการพฒันาระบบและปฏิบติัการร่วมดา้นสาธารณสุข
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศองักฤษและประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่าทั้งสอง
ภาคส่วนไดร่้วมกนัพฒันาระบบดูแลสุขภาพและการดูแลทางสังคมโดยร่วมกนัแสวงหาวิธีการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป่้วย โดยตั้งอยู่บนฐาน
การพิจารณาระบบการดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นองคร์วม แต่ก็ยงัพบผลกระทบจากผลของความร่วมมือ
ดงักล่าวอนัเกิดจากปัจจยัด้านผลประโยชน์  ความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน  วฒันธรรมองค์การ 
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ และความไม่เช่ือมัน่ระหว่างภาคส่วนท่ีมีร่วมในการพฒันาด้านสุขภาพและ
ระบบดูแลทางสังคม ซ่ึงมีผลชดัเจนต่อความส าเร็จในการบูรณการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
วิธีการท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาความร่วมมือดา้นสาธารณสุขนั้น จ  าเป็นท่ีจะเร่ิมตน้
สร้างความร่วมมือในระดบัชาติ กลุ่มมลรัฐต่างๆ ชุมชน และองค์กรท่ีจะเขา้มาเป็นหุ้นส่วนใน
ระดบัชาติ โดยท่ีความร่วมมือนั้นมุ่งจะพฒันาระบบสาธารณสุขในพื้นท่ีเฉพาะ กล่าวคือ เลือกพื้นท่ี
พฒันาเฉพาะโดยการก าหนดระบบพฒันาสาธารณสุขใหเ้หมาะสมกบับริบทเฉพาะพื้นท่ีแต่ละแห่ง  
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 จากการน าเสนอขา้งต้นผูเ้ขียนวิเคราะห์แนวทางและกลไกสนับสนุนการจดัท าบริการ
สาธารณะดา้นสุขภาพโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศออก 6 แนวทาง ดงัน้ี 
 

สรุปแนวทางทางการจดัท าบริการสาธารณะโดยความ
ร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ
ทีด่ าเนินการ 

กลไกสนบัสนุน 

1. การท่ีภาคเอกชนใหค้วามช่วยเหลือในการเพ่ิม
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขทัว่ไป หรือ
ช่วยเหลือเฉพาะประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีเผชิญอยู ่อาทิ 
การบริจาคดา้นยาและเคร่ืองมือทางการแพทย ์และการ
ใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมดา้นการพฒันาองคค์วามรู้และ
นวตักรรมทางสาธารณสุข 

 

 

กลุ่มประเทศฐานะ
ร ่ ารวยท่ีระดมทุน
ช่วยเหลือประเทศ
ฐานะปานกลางและ
ยากจนทัว่โลก 

- ภาคเอกชนของประเทศ
ท่ีเป็นผูบ้ริจาคตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในประเทศท่ี
รับบริจาคเน่ืองจากบาง
ประเทศมีโรคอุบติัใหม่ท่ี
ภาครัฐของประเทศผูรั้บ
บริจาคยงัขาดความ
เช่ียวชาญในโรคเหล่านั้น 

2. การพฒันาความร่วมมือระหวา่งองคก์รภาคเอกชนท่ีไม่
แสวงผลก าไรและหน่วยงานภาครัฐเป็นหลกัในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพเพ่ือพฒันาการดูแล
สุขภาพของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน และให้
ภาคเอกชนท่ีแสวงหาก าไรเขา้ร่วม โดยตอ้งพิจารณาวา่
หน่วยงานใดสามารถร่วมลงทุนและสนบัสนุนทรัพยากร
ในการพฒันาดา้นสาธารณสุขของคนในชุมชนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

ประเทศสหรัฐอเมริกา องคก์รภาคเอกชนท่ีไม่
แสวงผลก าไรมี
ความสามารถสูงในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์และมี
ทรัพยากรคนและ
งบประมาณสูง 
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สรุปแนวทางทางการจดัท าบริการสาธารณะโดยความ
ร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ
ทีด่ าเนินการ 

กลไกสนบัสนุน 

3. การจดัตั้งกองทุนรักษา (Sickness Funds) ส าหรับผูป่้วยใน
ระบบประกนัสุขภาพทั้งท่ีเป็นกองทุนของรัฐระดบั
รัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาค เป็นผูก่้อตั้งและระดมทุน
ทางการเงินส าหรับการดูแลสุขภาพจากภาคเอกชน ท่ี
แสวงก าไร และภาคเอกชนท่ีไม่แสวงผลก าไรเขา้มาเป็น
หุน้ส่วนในการดูแลสุขภาพ ผา่นการลงทุน เช่น เงินกูย้มื
ผา่นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารเพ่ือการพฒันา และผา่น
ตลาดตราสารหน้ี 

ประเทศฝร่ังเศส 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ประเทศอิตาลี  
ประเทศสเปน  
ประเทศไอร์แลนด ์
ประเทศโปตุเกส 
ประเทศกรีซ   

หน่วยงานภาครัฐตอ้ง
สามารถจดัเก็บภาษีใน
พ้ืนท่ีได ้เพ่ือจดัตั้งกองทุน
รักษาในเบ้ืองตน้ก่อน
ระดมทุนจากภาคเอกชน   

4. การจดัตั้งกองทุน Private Finance Initiative (PFI) ท่ีริเร่ิมโดย
ภาคเอกชนส าหรับการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นคลินิก เช่น การใหภ้าคเอกชน
ลงทุนทางการเงิน ก่อสร้าง และบริหารกิจการ
โรงพยาบาล  

ประเทศองักฤษ  

 

หน่วยงานภาครัฐตอ้ง
ก าหนดระยะเวลาและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้
ภาคเอกชนก่อสร้างและ
บริหารกิจการ
โรงพยาบาลในระยะเวลา
ท่ียาวนานพอสมควร เช่น 
25ปี แลว้ถ่ายโอนกิจการ
ใหก้บัหน่วยงานรัฐดูแล 

5. การท่ีหน่วยงานภาครัฐอนุญาตใหก้ลุ่มธุรกิจเอกชน
สามารถร่วมกนัจดัตั้งบริษทัข้ึนมาใหม่ เช่น ประกนัและ
บริษทัก่อสร้างเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างโรงพยาบาลและ
บริหารจดัการกิจการโรงพยาบาล ตวัอยา่ง โรงพยาบาล 
Alzira ท่ีด าเนินภายใต ้Administrative Concession 

ประเทศสเปน 

ประเทศอิตาลี 
- การบญัญติักฎหมาย
เฉพาะมารองรับ  
- หน่วยงานก ากบัมี
ยทุธศาสตร์สนบัสนุน 
- สภาทอ้งถ่ินใหก้าร
สนบัสนุน 
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สรุปแนวทางทางการจดัท าบริการสาธารณะโดยความ
ร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ
ทีด่ าเนินการ 

กลไกสนบัสนุน 

6. การพฒันาระบบดูแลสุขภาพและการดูแลทางสงัคม
โดยร่วมกนัแสวงหาวธีิการท่ีจะประสบความส าเร็จได้
อยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป่้วย
อยา่งเป็นองคร์วม และมุ่งเนน้ความร่วมมือระดบัพ้ืนท่ี
เพ่ือการก าหนดระบบพฒันาสาธารณสุขใหเ้หมาะสมกบั
บริบทเฉพาะพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง  

ประเทศองักฤษ
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

- การออกกฎหมายหรือ
ระเบียบรองรับเพื่อให้
อ านาจภาคเอกชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันา
และก าหนดระบบอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

 
 

บทสรุป  
  แนวทางการจัดท าบริการสาธารณะด้านสุขภาพโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนของต่างประเทศนั้นสามารถสรุปแนวทางได ้6 แนวทางดงัท่ีน าเสนอขา้งตน้  จะเห็นได้
วา่แนวทางทั้งหมดนั้นมีเง่ือนไขหรือกลไกท่ีจะสนบัสนุนให้การบริการสาธารณะดา้นสุขภาพโดย
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนประสบความส าเร็จแตกต่างกนัออกไป  เช่น กรณีการท่ี
หน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจเอกชนสามารถร่วมกนัจดัตั้งบริษทัข้ึนมาใหม่เพื่อสร้างและ
บริหารจดัการกิจการโรงพยาบาลนั้นสามารถท าไดโ้ดยตอ้งมีการบญัญติักฎหมายเฉพาะมารองรับ 
ตวัอย่างโรงพยาบาล Alzira ประเทศสเปนท่ีสามารถกระท าในระดบัทอ้งถ่ินเน่ืองจากสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินมีความเห็นในทิศทางเดียวกนัจึงสามารถบญัญติักฎหมายรองรับการจดัตั้งบริษทัเอกชนเพื่อ
บริหารกิจการโรงพยาบาลของรัฐได ้ นอกจากน้ีในแต่ละแนวทางนั้นยอ่มมีประโยชน์และขอ้จ ากดั
ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ แนวทางท่ี 1 ท่ีเอกชนจากนานาประเทศฐานะร ่ ารวยบริจาคเงินช่วยเหลือ
แก่ประเทศท่ียากจนส าหรับกิจการดา้นสาธารณสุข ยอ่มสามารถลดสภาพการณ์วิกฤตท่ีเผชิญอยูไ่ด้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้ นยงัได้รับการถ่ายทอดวิทยาการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน แต่ความช่วยเหลือดงักล่าวมีประเด็นท่ีพึง ระมดัระวงัในด้านผลประโยชน์
ขดักนั (Conflict of interest) ระหวา่งหน่วยงานภาคเอกชนท่ีร่วมกนัด าเนินงานดา้นสุขภาพซ่ึงส่วน
ใหญ่ยงัมุ่งเนน้ดา้นการตลาดควบคู่ไปดว้ย รัฐบาลของประเทศผูรั้บบริจาคอยูใ่นสถานะคู่เจรจาท่ีมี
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อ านาจต่อรองน้อยกว่าท่ีจ  าเป็นต้องยอมรับความช่วยเหลือพร้อมผลประโยชน์ของเอกชนจาก
ประเทศท่ีใหค้วามช่วยเหลืออยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ อยา่งไรก็ตามความร่วมมือจากภาคเอกชนถือวา่มี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาคุณภาพการให้บริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชนดว้ยขอ้จ ากดัของ
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะดา้นงบประมาณ และบุคลากรท่ีถือวา่มีตน้ทุนในการด าเนินสูง  ฉะนั้น 
หากประเทศไทยจะน าแนวทางดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นกรอบในการพฒันาคุณภาพการให้บริการดา้น
สุขภาพจึงจ าเป็นตอ้งประเมินความเป็นไปไดแ้ละวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และผลกระทบทางลบ
อยา่งรอบดา้น โดยรัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งบญัญติักฎหมายและมีมาตรการเสริมหนุนท่ีเป็นรูปธรรมให้
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสาธารณะดา้นสุขภาพ เช่น กระทรวง
สาธารณสุข ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านกังานประกนัสังคม และราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินของไทยท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพให้มีอ านาจร่วมกนัหรืออ านาจของ
ตนเองในการจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบ PPPs ตามแนวทาง 6 ประการขา้งตน้ โดยค านึงจึง
หลกัความสามารถของหน่วยงานแต่ละแห่ง (Organizational Competence)ก็ยอ่มจะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถพฒันาด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยการแบ่งปันความร่วมมือ(Shared Responsibility) 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดบัประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการสาธารณะด้าน
สุขภาพใหเ้พิ่มมากข้ึนต่อไป 
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กญุแจไขความส าเร็จของความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน  
เพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงพืน้ที่ 

Key to success of multi-sectoral collaboration  
for the area-based tourism industry development. 

 
พลศกัด์ิ ชยัศรี (Ponsak Chaisri) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ในการน าเสนอ กุญแจสู่ความส าเร็จของความ
ร่วมมือหลากหลายภาคส่วน เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเชิงพื้นท่ี โดยพบว่า 
ความส าเร็จของความร่วมมือ ตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ เหตุผลความจ าเป็น หรือ
ความต้องการท่ีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วนได้เข้ามาร่วมสร้างความร่วมมือกัน 
ประกอบดว้ย ความไม่สมดุลทางอ านาจหรือทรัพยากร อ านาจและบทบาทท่ีจะไดจ้ากความร่วมมือ 
ภูมิหลงัความขดัแยง้และความร่วมมือ แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม ความเก่ียวขอ้งกับปัญหา
ร่วมกนั และความจ าเป็นของการยกระดบัขีดความสามารถในการพฒันา และ กุญแจสู่ความส าเร็จ 
อนัเป็นเง่ือนไขหรือองคป์ระกอบท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการขบัเคล่ือนความร่วมมือ และยงัเหนียว
แน่นและย ัง่ยืนต่อไป ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) เง่ือนไขจากภายในองค์กร ได้แก่ ผูน้ าองค์กร 
ความสัมพนัธ์ในองคก์รและระหวา่งองคก์ร ความพร้อมขององคก์ร (2) เง่ือนไขภายในความร่วมมือ 
ไดแ้ก่ ผูน้  าความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้  ความสมคัรใจของภาคี
สมาชิก การมีกฎเกณฑ์ขอ้ตกลงร่วมกนัชดัเจน การมีภาคีสมาชิกท่ีเหมาะสม การเห็นพอ้งตอ้งกนั
และกระบวนการตดัสินใจร่วมกนั การมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมของภาคีสมาชิก  ผลประโยชน์
จูงใจต่าง ๆ และ (3) เง่ือนไขภายนอกความร่วมมือ อันได้แก่ บทบาทขององค์กรภายนอก 
สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย มาตรการจูงใจจากหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว เง่ือนไขท่ีกล่าวมานั้น 
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ยงัเป็นกุญแจท่ีส าคญั ในการพฒันาภารกิจสาธารณะมิติอ่ืน ๆ ท่ีมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัอีกดว้ย 
 
ค าส าคญั: ความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเชิงพื้นท่ี 
 
Abstract 
 This academic article proposes the key success of multi-sectoral collaboration for the area-based 
tourism industry development. The success of cooperation must consist of 2 parts (1) The reason and 
necessity, are the needs for many stakeholders make to collaborate, such as: The imbalance of power or 
resources, Role and power to be gained from cooperation, Background, conflict and cooperation, 
Pressure from the environment, Related issues together, Requirement to enhance capacity development. 
(2) The key to success is the condition or elements that facilitates success for cooperation to be strong 
and sustainable consists of 3 parts is Within the organization, such as: Organization leader, Relationship 
in the organization and between organizations, Organization availability. Inside the Cooperation 
structure, such as: Cooperation leader, Appropriate and feasible cooperation model, Voluntary 
membership, Clear rules for mutual agreement, The suitable member, Mutual decision-making process, 
Participation and equality, The benefits of incentives. Outside the cooperation structure, such as: Roles of 
external organizations, Legal environment, Incentive measures from tourism organization. All of this is 
also an important key for the development of other public missions that government organization being 
the main responsible sector. 
 

Keywords: Multi-sectoral collaboration, Area-based tourism industry development. 
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บทน า 
 ช่วงเวลาท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยอตัราการ
เจริญเติบโตอยา่งกา้วกระโดด ทั้งจ  านวนนกัท่องเท่ียว รายไดแ้ละการจา้งงาน แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
พบว่า ความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียว ยงัร้ังทา้ยของโลก จากการจดัอนัดับจาก 
World Tourism Organization ใหไ้ทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 35 จาก 141 ประเทศทัว่โลก เป็นอนัดบั 10 ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เหตุผลหลกัคือ ธุรกิจการท่องเท่ียวประเทศไทยขาดความสมดุล มุ่งเนน้พฒันา
ดา้นเศรษฐกิจมากเกินไป และชุมชนไม่มีอ านาจในการตดัสินใจและจดัการทรัพยากรในชุมชน 
(World Economic Forum, 2016) การกระจุกตวัของนกัท่องเท่ียวหวัเมืองหลกั การบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวก็ยงัขาดประสิทธิภาพ ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  การคมนาคมขาดมาตรฐาน 
ปัญหาการแข่งขนัทางดา้นราคามากกว่าคุณภาพ ส่งผลถึงมาตรฐานและคุณภาพสินคา้และบริการ 
ปัญหาบุคลากรทางดา้นการจดัการการท่องเท่ียวไม่เพียงพอ ทั้งเชิงคุณภาพ ปริมาณและรายไดต้ ่า
เม่ือเทียบกบัพนกังานในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนในทุกระดบัต าแหน่งงาน (สภาปฎิรูปแห่งชาติ, 2558) ซ่ึง
เกิดจากลกัษณะเชิงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบท่ีจ าเป็นต่อการจดัการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีความหลากหลาย
และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลและรับผดิชอบหลายหน่วยงาน (วรสุดา สุขารมณ์, 2554) ประกอบดว้ย
ภาคส่วนราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาคมและชุมชน จึงมีความ
สลบัซบัซอ้นในการพฒันาและการบริหารจดัการ เก่ียวเน่ืองกนัเป็นวงกวา้ง ก่อเกิดอุปสรรคของการ
ท างานระหว่างกันขององค์กรภาครัฐด้วยกัน และผู ้ท่ี มิใช่รัฐ บนการเติบโตท่ีรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ทั้งปัญหาต่าง ๆ นั้นกลบัได้รับการแก้ไขในระยะสั้ น ถึงแมจ้ะมี
แผนการพฒันาการท่องเท่ียวในหลายระดบั แต่ยงัไม่สามารถแกไ้ขประเด็นปัญหาท่ีสะสมมาอยา่ง
ยาวนานได ้ 
 ในปัจจุบนั ภารกิจการท่องเท่ียวได้ถูกโอนอ านาจและความรับผิดชอบไปท่ีจงัหวดัและ
ทอ้งถ่ินมากข้ึน ส่งผลท าให้กลยุทธ์และการจดัการท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหลายภาคส่วน ยงัไม่สัมฤทธ์ิผล 
ปัญหาเกิดข้ึนในเชิงพื้นท่ีตามมา เช่น จ านวนนกัท่องเท่ียวไม่สอดคลอ้งกบัขีดความสามารถในการ
รองรับ หน่วยงานรับผิดชอบขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและหน้าท่ีอีกหลายด้าน 
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โดยเฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ิน ขาดการบูรณา
การท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานก าหนดแผนและผูท่ี้น าแผนไปปฏิบติั บางพื้นท่ี ผลประโยชน์
กระจุกตวัอยูท่ี่ภาคเอกชน และก่อปัญหาให้กบัภาคประชาชน หน่วยงานภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ยิ่งไป
กวา่นั้น การบริหารจดัการของจงัหวดัเมืองรองนั้น ก็ยงัขาดประสิทธิภาพอยูม่าก ขาดความร่วมมือ
กันของหลายภาคส่วน เกิดการกระจัดกระจายของประสบการณ์และการวางแผน ภายใต้การ
รับผดิชอบหลายหน่วยงาน ท าใหก้ารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท าไดย้ากและกระทบเป็นลูกโซ่ตามมา 
 สามารถสรุปได้ว่า การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยในปัจจุบนั ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกนัหลายภาคส่วน จึงตอ้งการกุญแจท่ีถูกอนั เพื่อท่ีจะไขสู่ความส าเร็จในการจดัการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโต และป้องกนัแกไ้ขปัญหาเชิง
โครงสร้าง และปัญหาการบริหารจดัการประสบอยูอ่ยา่งยาวนาน จึงควรน าเง่ือนไขท่ีจะเป็นกุญแจ
ส าคญัต่อความส าเร็จของการร่วมมือหลายภาคส่วน มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี ตั้งแต่ท่ีสมาชิกเห็นถึงความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีจะก่อตั้งความร่วมมือข้ึน 
และเง่ือนไขความส าเร็จของความร่วมมือ ซ่ึงเป็นกุญแจท่ีส่งผลให้ภาคีผนึกก าลงัร่วมกนัพฒันาและ
ขบัเคล่ือนการท างานได้อย่างเหนียวแน่นและบรรลุเป้าหมายของการพฒันาได้ส าเร็จ อีกทั้งยงั
สามารถเป็นแนวทางส าคญัต่อความส าเร็จของความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนในความร่วมมือมิติ
อ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 
 
เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องมีการร่วมมือเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในเชิงพืน้ที ่
 เหตุผลความจ าเป็นหรือความตอ้งการ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ท่ีภาคีหรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอาจตอ้งร่วมกนัในการหาเหตุผลและด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นเพื่อท่ีเจรจา
และตดัสินใจร่วมกนัต่อไป ซ่ึงการก่อให้เกิดความร่วมมือข้ึนมาไดน้ั้นมีเหตุผลและความจ าเป็น
ประการส าคญั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ความไม่สมดุลทางอ านาจหรือทรัพยากร เป็นความจ าเป็นทางทรัพยากร ซ่ึงเป็นปัญหา
โดยทัว่ไประหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในความร่วมมือ ซ่ึงน าไปสู่การร่วมมือเพื่อปรับความสมดุล 
ทางอ านาจหรือทรัพยากร แมว้่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียบางราย จะมีหรือไม่มีความสามารถ องค์กร 
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สถานภาพ และทรัพยากรส าหรับการร่วมมือ  ส าหรับการร่วมมือดงักล่าวไม่เท่าเทียมกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียรายอ่ืน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดเ้ปรียบจะเป็นฝ่ายด าเนินการปรับความสมดุลทางอ านาจ
หรือทรัพยากร (วสันต ์เหลืองประภสัร์ และคณะ, 2557) 
 อย่างไรก็ตาม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรายส าคญั (ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่าง
มาก) อาจไม่มีโครงสร้างพื้นฐานขององคก์รท่ีรองรับการเป็นตวัแทน ในกระบวนความร่วมมือ และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบางราย ไม่มีทกัษะและความเช่ียวชาญในการอภิปรายปัญหาทางเทคนิคขั้นสูง 
อีกทั้ง ยงัไม่มีเวลา ก าลงัความสามารถ ในบางภารกิจอาจมีความไม่ชดัเจนว่า เป็นขอบเขตความ
รับผิดชอบของใคร ขอบเขตการด าเนินงานขององค์กรก็อาจไม่ชดัเจน จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน 
 อ านาจและบทบาทที่จะได้จากความร่วมมือ กระบวนการทางการเมืองหรือความสัมพนัธ์
ทางอ านาจ ท่ีท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บแรงจูงใจเพิ่มข้ึนเม่ือมีการประชุมท่ีส าคญั ซ่ึงผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียเห็นว่า การมีส่วนร่วมในการคิด การแสดงออก และก าหนดผลบงัคบัของนโยบาย มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตน และมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตน ส่วนแรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วม จะลดลงเม่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบว่า ตนมีส่วนเก่ียวขอ้งเพียงแค่เสนอแนะหรือมีส่วนร่วม
ในทางพิธีการเท่านั้น และลดลงเม่ือสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลหรือพบทางเลือกอ่ืน  
 ภูมิหลังความขัดแย้งและความร่วมมือ ความลม้เหลวในอดีตท่ีส าคญั ระดบัความขดัแยง้
หรือความไวว้างใจ และความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในอดีตท่ีเกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ี
สนบัสนุนใหเ้กิดการร่วมมือ แต่อาจจะท าใหค้วามไวว้างใจและความผกูพนัอยูใ่นระดบัต ่า หากไม่มี
วธีิการจดัการความขดัแยง้ใหก้ลายเป็นความร่วมมือ อาจน าไปสู่วงจรแห่งปัญหาความระแวง ความ
ไม่ไวว้างใจ และการเกิดภาพพจน์เชิงลบ ในทางกลับกัน หากมีวิธีการจดัการความขดัแยง้ให้
กลายเป็นความร่วมมือ จะท าให้เกิดวงจรแห่งความส าเร็จของการร่วมมือ นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์
เดิมหรือเครือข่ายท่ีเป็นอยู่ แต่หากไม่มีความสัมพนัธ์มาแต่เดิม ก็จ  าเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ให้
เพิ่มมากข้ึน โดยอาจเร่ิมจากท่ีละเล็กละน้อย หรือเร่ิมจากข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือใจกนัมากนกั (วสันต ์เหลืองประภสัร์ และคณะ, 2557) 
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 แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม ปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของโครงสร้างท่ีขอบเขตและหนา้ท่ีของ
องคก์รกระจายตวัอยา่งมาก ท าใหส้ภาพแวดลอ้มโดยรอบมีความหลากหลายเป็นอยา่งสูง อ านาจจึง
กระจดักระจาย ไม่รวมศูนยด์งัแต่เดิม รวมถึงการมีสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยเครือข่ายและความ
ร่วมมือ การด าเนินงานบนความสัมพนัธ์ ระหวา่งองคก์รมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัสภาพแวดลอ้ม 
ซ่ึงท าใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่สามารถปฏิเสธการด าเนินงานร่วมกบัองคก์รอ่ืนได ้โดยระยะเวลาท่ี
ผา่นมา สภาพแวดลอ้มขององคก์รมีความซบัซอ้นและสับสนมากยิง่ข้ึน ท าให้จ  าเป็นตอ้งสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างองค์กร เพื่อลดทอนความไม่แน่นอนและเพิ่มเสถียรภาพให้กับองค์กร ความ
ต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนหรือผู ้บริโภค รวมทั้ ง การท่ีภาคสาธารณะหรือ
ประชาชนหมดความอดทนต่อการท างานท่ีซ ้ าซ้อนและการด าเนินงานท่ีไม่ไดผ้ล ก็เป็นเหตุหน่ึงท่ี
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือข้ึน โดยภาคสาธารณะเร่ิมตั้งค  าถามถึงความซ ้ าซ้อนและการด าเนินงานท่ีไม่
ไดผ้ลของหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการร่วมมือกนัในด าเนินการข้ึน (Bryson, J. M. 
และ B. C. Crosby, 2558)  
 ความเกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน  ปัญหาในปัจจุบนัท่ีภาครัฐต้องเผชิญ ไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตอ้งค์กรแบบราชการ ดงัเช่น ปัญหาความยากจน การดูแล
สุขภาพอนามยั และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีความซบัซ้อนมากข้ึน 
ไม่มีแนวทางการแกไ้ขท่ีชดัเจน หรือไม่มีทางแกไ้ขท่ีสมบูรณ์หรือย ัง่ยนื จึงมีความตอ้งการกลไกท่ีมี
ความแตกต่าง โดยตอ้งมีความยืดหยุ่น มีความกวา้งขวาง สามารถปรับตวัและด าเนินการไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ความร่วมมือในภาคสาธารณะจึงเกิดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี โดย McGuire ไดอ้ธิบาย
เพิ่มเติมเก่ียวกบั สภาพปัญหาท่ีซบัซอ้น (Complex Problems) ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความตอ้งการท่ีจะร่วมมือ โดยปัญหาท่ีซับซ้อนต่าง ๆ เช่น ปัญหาการขยายตวัของสภาพความเป็น
เมือง ปัญหาของครอบครัวท่ีหลากหลาย โรคระบาดและปัญหาผูก่้อการร้าย เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ี
ไม่สามารถเขา้ถึงอยา่งเตม็ท่ีไดโ้ดยองคก์รใดเพียงองคก์รหน่ึง จ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัมุมมองในสภาพ
ปัญหาท่ีหลากหลาย เพื่อร่วมมือกนัในการด าเนินการ (ชชัวนิธ์ ตนัติเวชวาณิชย,์ 2559) 
 ความจ าเป็นของการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนา  เกิดจากความพยายามของแต่
ละองคก์รท่ีลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะ ซ่ึงการด าเนินงานท่ีลม้เหลวของแต่ละภาคส่วน 
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(Sector Failure) น้ี เป็นสถานการณ์ท่ีองค์กรหรือในภาคส่วนเดียวพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา
สาธารณะ ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัความเหน่ือยยากและค้นพบว่าจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากในสภาพสังคมโดยทัว่ไป ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรท่ีหวงัผลก าไร 
หรือองคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร ต่างก็มีจุดแข็งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถช่วยเสริมหรือลดทอนจุดอ่อน
หรือความลม้เหลวของภาคส่วนอ่ืน ๆ ได ้เพื่อสร้างสรรคคุ์ณค่าสาธารณะ (Public Value) ให้เกิดข้ึน 
ทั้งยงัรวมถึงขอ้ตกลงทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหา ซ่ึงถือเป็นกลไกการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีส าคญั เน่ืองจาก
ขอ้ตกลงสามารถช่วยให้เกิดความชดัเจนในผลประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่ายจะไดรั้บบนความร่วมมือของ
แต่ละองคก์รท่ีร่วมกนัแกไ้ขปัญหาสาธารณะ (วรสุดา สุขารมณ์, 2554) 
      
กุญแจสู่ความส าเร็จของความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วในเชิงพืน้ที่ 
 กุญแจความส าเร็จนั้น คือ เง่ือนไข ขอ้แม ้หรือหลกัเกณฑ์ขององค์ประกอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหภ้าคีผนึกก าลงัร่วมกนัไดส้ าเร็จ เหนียวแน่น และสามารถบรรลุวตัถุประสงคค์วาม
ร่วมมือ ในบริบทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดส้ าเร็จ เง่ือนไขเหล่านั้นตอ้งมาจาก 3 องคป์ระกอบ
ของความร่วมมือ คือ (1) ภายในองคก์ร คือ เง่ือนไขจากภายในภาคีสมาชิกหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หรือภาคีหุ้นส่วนท่ีเข้าร่วมความร่วมมือ (2) ภายในความร่วมมือ คือ เง่ือนไขภายในกรอบ 
กระบวนการ กิจกรรม และหน่วยความร่วมมือนั้น ๆ และ (3) ภายนอก คือ เง่ือนไขท่ีคอยเสริมหนุน
ความเป็นไปไดข้องการสร้างและบริหารจดัการความร่วมมือไดส้ าเร็จ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) เงื่อนไขภายในองค์กร 
  ผู้น าองค์กร หากในบริบทของการขบัเคล่ือนโดยองค์กรเป็นส าคญันั้น ความ
ตอ้งการการเจรจาพูดคุย ต่อรองและการตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นส่ิงส าคญั ผูน้ าองคก์รจึงเป็นหางเสือ
ของการท างานในองค์กร เพื่อท างานร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้และสามารถตดัสินใจให้
องค์กรเข้าร่วมมือ กบัองค์กรอ่ืน ๆ และยงัเป็นผูท่ี้ออกนโยบายร่วมกบัองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถแกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานร่วมกนัขององค์กรท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงต้องมีความสามารถ มีอิทธิพล ส่งผลต่อคนอ่ืนในองค์กรมุ่งมั่นท างานเพื่อบรรลุ
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เป้าหมายส่วนรวม ผูน้ ามีทั้งผูน้  าอยา่งเป็นทางการตามต าแหน่งหนา้ท่ีในองค์กร และยงัมีผูน้ าอยา่ง
ไม่เป็นทางการดว้ย แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูน้ า พฤติกรรมของผูน้ า และ
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั (พทิยา บวรวฒันา, 2544)  
  ความสัมพนัธ์ในองค์กรและระหว่างองค์กร จากความจ าเป็นพื้นฐานของการสร้าง
ความเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รไปในทิศทางเดียวกนันั้น ความสัมพนัธ์ในองค์กรเป็น
พื้นฐานของการท าให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อองค์กร เม่ือองคก์รหน่ึงมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องค์กรกบัองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เกิดความรู้สึกท่ีดีและง่ายต่อการปฏิบติัร่วมกนัระหว่างองคก์ร 
เพราะมีความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานข้ึน เป็นผลท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบติังานต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินงานร่วมกนั ความสัมพนัธ์ภายในและระหวา่งองคก์ร จึงเป็นส่ิงส าคญั 
โดยความสัมพันธ์ในองค์กรและระหว่างองค์กร เกิดข้ึนจากการออกแบบโครงสร้างและ
กระบวนการท างานภายในองค์กร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศภายในองค์กรส่งผลถึง
ความสัมพนัธ์ภายในและนอกองคก์ร (Emerson, K. และ T. Nabatchi, 2558) 
  ความพร้อมขององค์กร ในปัจจุบนั ภารกิจการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
นั้น มีขอบเขตกวา้งมากข้ึน และเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานหรือองค์กรทุก
ประเภท เม่ือตอ้งการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไวข้องหน่วยงานนั้น ๆ จ าเป็นตอ้งศึกษา
ถึงความพร้อมของหน่วยงานในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิภาพขององคก์ร
กบัความร่วมมือในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีปัจจยั 2 ประการคือ ความพร้อมของ
การติดต่อส่ือสาร ในองคก์รตอ้งมีการเปิดให้มีการติดต่อกนัอยา่งอิสระ และเป็นการติดต่อกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ จึงเกิดความสัมพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการ และมีการเช่ือมโยงกนัไดต้ลอดเวลา อนัเป็น
กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ระหว่างบุคคล ให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติัร่วมกนั
ระหวา่งองคก์ร (พิทยา บวรวฒันา, 2544) และ ความพร้อมดา้นทรัพยากร ก็คือ การท่ีหน่วยงานมี
งบประมาณหรือทุนอยา่งพอเพียง มีบุคลากรท่ีเพียงพอ และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนั รวมทั้งผูท่ี้
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในกิจกรรมหรือโครงการนั้นตอ้งมีอยา่งเพียงพอ (สุมิตตรา เจิมพนัธ์, 2552) 
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 (2) เงื่อนไขในความร่วมมือ 
  ผู้น าความร่วมมือ ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้น มีความเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจ และการจดัการเป็นหลกั ส่ิงท่ีตามมาคือ ผลประโยชน์ บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดจ้าก
การเขา้ร่วมมือ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นขอ้ถกเถียงและความต่างของจุดประสงค์เขา้ร่วมจนน าไปสู่การ
แสดงท่าทีหรือความเต็มใจในการเขา้ร่วม ผูน้ าท่ีมีบทบาทเอ้ืออ านวยการสร้างความร่วมมือ จึงเป็น
องค์ประกอบส าคญัในการดึงภาคีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เขา้มาท างานร่วมกนัได้ ผลกัดนั
เป้าหมายร่วมผ่านกระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือกนั การเอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือ เช่น 
การลดทอนอุปสรรคในการท างานร่วมกนัอนัเกิดจากสถานะอ านาจหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัของภาคีผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมกันท างาน มีบทบาทในการช้ีน าให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของกระบวนการร่วมกนัสร้างฉันทามติในการท างาน ผูน้ ายงัท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางใน
กระบวนการเจรจาหามติขอ้ตกลงในการท างานร่วมกนั ในกรณีท่ีกระบวนการเจรจาต่อรองระหวา่ง
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถหาฉนัทานุมติัท่ีช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัได ้บุคคล
ท่ีจะมีบทบาทผูน้ าในลกัษณะดงักล่าว จ าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้ภาคีทุกฝ่ายให้การยอมรับ เคารพและ
เช่ือถือ ผูน้ าจะท าหน้าท่ีแกนกลางในการระดมความร่วมมือเพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการท างาน
ร่วมกนัใหมุ้่งสู่เป้าหมายท่ีทุกฝ่ายร่วมกนัก าหนดข้ึน (วรสุดา สุขารมณ์, 2554) 
  รูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมและเป็นไปได้ จากบริบทท่ีแตกต่างของการ
พฒันากับตามพื้นท่ีนั้น และลักษณะองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันนั้น โครงสร้างความร่วมมือท่ี
เหมาะสม จึงควรมีลกัษณะเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการอภิปรายและหลกัเกณฑ์พื้นฐานท่ี
ชดัเจน มีความจริงจงั เป็นทางการและมีความโปร่งใสของกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นธรรม และเปิดกวา้งให้ภาคีท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
สามารถพฒันาไปสู่ความผกูพนัต่อกระบวนการ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดรั้บผลกระทบเชิงลบ 
ไดมี้โอกาสร่วมระบุปัญหาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการพิจารณาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
จะเขา้มามีส่วนร่วม เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนใหญ่ ท่ีเขา้สู่กระบวนการร่วมมือ ต่างกงัวลต่อ
ความไม่เสมอภาค อ านาจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรายอ่ืน และความเป็นไปไดใ้นการปรับสถานะ
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ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสม และไม่ไดเ้ป็นกระบวนการร่วมมือท่ีถูกดดัแปลงมาจากขอ้
สัญญาทางธุรกิจเอกชน (Ansell, C. และ A. Gash, 2550) 
  ความสมัครใจของภาคีสมาชิก เกิดข้ึนโดยความมุ่งหวงัโดยความตั้งใจท่ีจะท างาน
ร่วมกนั หากปราศจากความตั้งใจจริง กระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือใหมี้ประสิทธิภาพยอ่มไม่
เกิดข้ึนและไม่มีทางท่ีจะเป็นรูปธรรมท่ีสมบูรณ์ไดอ้ยา่งแน่นอน หากเป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนจาก
การบงัคบัในเบ้ืองตน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับรู้ถึงจุดร่วมของประโยชน์ของความร่วมมือ ก็อาจ
เกิดความสมคัรใจในภายหลงัได ้แต่หากเป็นการบงัคบัตลอดการด าเนินการผลกัดนักระบวนการ
ความร่วมมือ มกัไม่ประสบความส าเร็จและไม่ย ัง่ยืน และการท างานร่วมกนัเกิดปัญหาอุปสรรคได ้
หากเป็นการสร้างความร่วมมือในระดบัท่ีไม่ผกูพนัระหว่างสมาชิกในระยะยาว หรือความร่วมมือ
แบบง่าย ๆ จะเกิดไดไ้ม่ยากมากนกั เช่น การให้ความช่วยเหลือทางตรงโดยเต็มใจ การบริการ การ
ยมือุปกรณ์ส่ิงของ แต่หากความร่วมมือมีผลผกูพนัเก่ียวเน่ือง ระหวา่งสมาชิกในระยะยาว สมาชิกจะ
เน้นพิจารณาถึงผลประโยชน์ของตนเองท่ีจะได้รับจากความร่วมมือเป็นส าคญั และเป็นปัจจยั
ก าหนดความเตม็ใจของสมาชิกอยา่งชดัเจน (ชชัวนิธ์ ตนัติเวชวาณิชย,์ 2559) 
  การมีกฎเกณฑ์ข้อตกลงร่วมกันชัดเจน ในบริบทของการพฒันาการท่องเท่ียวนั้น 
ประกอบดว้ยตวัแสดงจากหลากหลายระดบั หลายขนาด ตั้งแต่อ านาจสูงสุดในระดบัผูว้่าราชการ
จงัหวดั ไปจนถึง ระดบัชุมชนและบุคคล เพราะฉะนั้นการวางกฎกติกา บรรทดัฐานการปฏิบติั
ส าหรับให้ทุกฝ่ายยึดถือร่วมกนัภายใตก้ระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือ การมีกฎเกณฑ์กติกา
และแบบแผนการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งชดัเจนเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้กระบวนการขบัเคล่ือน
ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู่บนฐานความชอบธรรมและถูกตอ้งตามระเบียบขั้นตอนการบริหาร
กิจการสาธารณะของรัฐ ดงันั้น การจดัรูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จึง
เป็นหวัใจส าคญัอีกประการหน่ึงของการสร้างกระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือ 
  การมีภาคีสมาชิกที่เหมาะสม  ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ภาคีสมาชิกท่ี
เก่ียวเน่ืองควรครอบคลุมทุกภาคส่วนและจ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมในความร่วมมือท่ีไม่ควรมีมาก
จนเกินไป เพราะหากจะส่งผลให้การประชุมเพื่อหารือถึงกรอบและแนวทางของความร่วมมือหา
ขอ้สรุปร่วมกนัไดย้าก สถานการณ์เช่นน้ี จะท าให้ไม่สามารถเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์เพื่อท่ีจะน าไปสู่
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ความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือ หากกลุ่มความร่วมมือท่ีมีขนาดเล็กเกินไป จะง่ายต่อการ
จดัรูปแบบความร่วมมือ แต่อาจพบกบัปัญหาอุปสรรคในบทบาทของภาคีสมาชิกซ่ึงไม่ครอบคลุม
ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความร่วมมือน้ีได ้อยา่งไรก็ตาม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เขา้มาเป็นภาคีสมาชิกมีจุดร่วมกนัในบางประการท่ีส าคญั จะท าใหเ้กิดความร่วมมือท่ีง่ายข้ึนมาก  
  การเห็นพ้องต้องกันและกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เง่ือนไขส าคญัอีกประการ
หน่ึง คือ ระดบัความเขา้ใจในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกนัระหว่างภาคีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การหามติขอ้ตกลงระหวา่งภาคีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการบริหารนโยบาย
สาธารณะหรือการด าเนินภารกิจของรัฐก่อนจะลงมือท างานร่วมกัน นับเป็นขั้นตอนส าคญัใน
กระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือ หากสมาชิกภาคีความร่วมมือมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการ
ท างานร่วมกนัเป็นอยา่งสูง กระบวนการการตดัสินใจและการสร้างขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ ก็จะ
เอ้ืออ านวยให้กระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือสามารถบรรลุผลส าเร็จไดง่้ายข้ึน (วสันต ์เหลือง
ประภสัร์ และคณะ, 2557) 
  การมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมของภาคีสมาชิก ดงัท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ ความ
ร่วมมือในการท่องเท่ียวนั้น มีความหลากหลายของผูเ้ข้าร่วมหลายระดับและแตกต่างกันสูง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัความร่วมมือ หรือการแบ่งปันความรับผิดชอบระหวา่ง
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และมีความเท่าเทียม จึงเป็นการป้องกนัการเกิดความไม่สมดุลทางอ านาจหรือ
การเกิดความคิดเห็นท่ีต่างกนัเก่ียวกบัผูริ้เร่ิมกระบวนการ ดว้ยการพฒันาการเจรจาต่อรองให้มีความ
ยติุธรรม ในผลประโยชน์ร่วมกนั บรรลุผลลพัธ์ทางนโยบายท่ีน่าพอใจ รวมถึงภาคีสมาชิกตอ้งไม่มี
อ านาจเล่ือมล ้ากนั แตกต่างกนั ขณะเดียวกนั ตอ้งระมดัระวงัความลม้เหลวท่ีอาจเกิดจากการเจรจา
ต่อรอง ท่ีเกิดจากขอ้ตกลงท่ีไม่เท่าเทียม กลายเป็นแรงกดดนัท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งปรับตวั โดย
ไม่สามารถท าตามขอ้ตกลงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
  ผลประโยชน์จูงใจต่าง ๆ ในการขบัเคล่ือนการพฒันา โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ก าหนดแนวทางนั้น เตม็ไปดว้ยผลประโยชน์จูงใจอ่ืน ๆ ท่ีตามมา เช่น วตัถุประสงคข์องผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีจะท าใหน้โยบายสาธารณะหรือการจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าของสังคม เป็นไปในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ หรืออาจเกิดจากความตอ้งการฉกฉวยโอกาสหรือเป็นความพยายามเก็บเก่ียวโอกาสท่ีดี
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ให้แก่ตนเอง ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นภาคีสมาชิกบางราย อาจสร้างความร่วมมือแต่เฉพาะกับ
องคก์รหรือหน่วยงานรัฐท่ีมีแนวทางด าเนินงาน หรือแผนงานท่ีสามารถสร้างผลหรือขยายโอกาสท่ี
ดีใหก้บัตนเอง โดยหากภาคีสมาชิกท่ีมีพลงัอ านาจสูงไดรั้บต าแหน่งผูน้ าสูงสุด ภาคีสมาชิกท่ีมีพลงั
อ านาจน้อย อาจเรียกร้องหลกัประกนัอ่ืนเพื่อให้สามารถผลกัดนัผลประโยชน์ในความร่วมมือได ้
และเน่ืองจากผูน้ าในความร่วมมือ อาจสับเปล่ียนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ภาคีสมาชิกในความ
ร่วมมือจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บแรงกระตุน้ส่งเสริม เพื่อให้พร้อมต่อการรับช่วงเป็นผูน้ า เพื่อรักษาความ
ย ัง่ยนืของความร่วมมือต่อไป 
 (3) เงื่อนไขภายนอก 
  บทบาทขององค์กรภายนอก บทบาทของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน
ภายนอก ให้การสนับสนุน กระตุน้หรืออ านวยให้เกิดความร่วมมือ ถึงแมว้่าปัจจุบนันโยบายของ
รัฐบาลจะมีแนวโน้มกระจายอ านาจในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวมาก
ยิ่งข้ึน แต่ยงัคงมีข้อจ ากัดบางประการท่ีไม่สามารถด าเนินการโอนถ่ายทรัพยากรได้ เช่น เงิน
งบประมาณท่ีเหมาะสมอยา่งทัว่ถึง บุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถเฉพาะ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น ความ
ร่วมมือ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีมีเป้าหมายในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระดบัพื้นท่ี 
ซ่ึงบทบาทภาครัฐภายนอกสามารถด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ส่งเสริมการท างานของภาคีสมาชิก สร้าง
การมีส่วนร่วมในแนวนอน (Horizontal) เพิ่มขีดความสามารถ องคค์วามรู้ ให้กบัภาคีสมาชิก ไป
จนถึงการเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณ การจดัโครงสร้างความร่วมมือและก ากบัดูแล แต่ภาคีสมาชิก
ในความร่วมมือไม่ควรใหค้วามสนใจต่อบทบาทของตวัแสดงท่ีส าคญัเหล่าน้ีจนเกินไป 
  สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย มีส่วนในก าหนดโอกาสหรือความเป็นไปไดข้องการ
ก่อเกิดความร่วมมือ กฎหมายหรือระเบียบท่ีแวดลอ้มนั้น ควรเอ้ืออ านวยแก่กระบวนการขบัเคล่ือน
และการด าเนินกิจกรรมในความร่วมมือ กฎหมายภายนอกเป็นกรอบหรือเคร่ืองมือน าทางในการจดั
โครงสร้างความร่วมมือ อาทิเช่น อ านาจหน้าท่ี ภารกิจ การใช้ทรัพยากร โครงสร้างการตดัสินใจ 
การบริหารงาน การก ากบัดูแลและเหตุผลความจ าเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นตน้ ทั้งน้ี กฎหมายควรมีความชดัเจน ก าหนดลกัษณะเฉพาะ
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อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และก าหนดเง่ือนไขอย่างชัดเจนว่าองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ จะ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงและไม่สามารถท างานซ ้ าซอ้นต่อไปไดอี้ก (ชชัวนิธ์ ตนัติเวชวาณิชย,์ 2559) 
  มาตรการจูงใจจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว มาตรการจูงใจจากภายนอกความ
ร่วมมือจากหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว มีความส าคญัอยา่งยิ่งในฐานะเง่ือนไขเก้ือหนุนและอ านวย
ความส าเร็จของกระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนไดจ้ริง ไม่ว่าจาก 
รัฐบาล หน่วยงานภายนอกความร่วมมือ หรือผูส้นับสนุนงบประมาณ (Donors) ซ่ึงมีมาตรการ
สนบัสนุน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การจดัสรรเงินอุดหนุนดา้นการท่องเท่ียวแต่ละประเภท พื้นท่ีหรือ
เทศกาล ตามความเหมาะสม (2) การจดัประกวดราคา การแข่งขนัผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นรางวลั
หรืองบประมาณพิเศษเพื่อจูงใจ (3) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ในการ
ท างานของหน่วยความร่วมมือ ทั้งน้ี เน่ืองจากองคก์รขนาดเล็กหรือภาคเครือข่ายประชาชน ยงัขาด
งบประมาณมากพอส าหรับกระบวนการความร่วมมือ ดงันั้นกระบวนการขบัเคล่ือนความร่วมมือยงั
ต้องพึ่ งพิงมาตรการจูงใจต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ภาคีความร่วมมือและ
อ านวยการขบัเคล่ือนความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนอยา่งราบร่ืน 

 
บทสรุป 
 อาจกล่าวไดว้่า การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนันั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัการ
ร่วมมือกนัหลากหลายภาคส่วนทั้งท่ีเป็นรัฐและมิใช่รัฐ เก่ียวขอ้งกนัหลากหลายภาคส่วน และมี
พลวตัตามสถานการณ์แวดลอ้มอยู่เสมอ แต่การจะสร้างความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนใน
การพฒันาหรือกระทัง่กิจกรรมสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกั ยอ่มตอ้งกา้วผา่นโครงสร้างการจดัการเดิม ๆ โดย เหตุผลความจ าเป็นและเง่ือนไข ท่ีเหมาะสม 
และ กุญแจท่ีถูกดอก เพื่อไขความส าเร็จในการสร้าง การด าเนินงานร่วมกนั จนสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์และด ารงอยูข่องความร่วมมือ โดยมีองคป์ระกอบ ดงัภาพ 
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เหตุผลความจ าเป็นนั้น จะก่อใหเ้กิดการก่อตวัของความร่วมมือข้ึนมาได ้โดยอาศยัเง่ือนไขในกุญแจ
สู่ความส าเร็จท่ีเหมาะสมกบับริบทปัจจุบนั ผลกัดนัและเอ้ืออ านวยให้ความร่วมมือนั้นขบัเคล่ือนไป
ได ้ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีเหมาะสมต่อการก่อตั้ง และยึดโยงความร่วมมือ จนน าไปสู่ความส าเร็จของ
ความร่วมมือ ทั้งการบรรลุวตัถุประสงค์ ขอ้ตกลงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและร่วมมือกนัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง เหนียวแน่น ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี บนพลวตัของสถานการณ์แวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันานกัศึกษาดา้นภาษาองักฤษตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิจยัเชิงส ารวจโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน การสอน และการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ี คือ นักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชา
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ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ในปีการศึกษา 2561 จ  านวน 69 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ซ่ึงปรับมาจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการอ่านของ ชอร์ดร่ี และโลว ์(2552) และแบบสอบถามศึกษา
พฤติกรรมการอ่านของสุรนี แก้วกลม (2545) เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ 1) อตัราความถ่ีในการ
อ่านภาษาองักฤษประเภทวิชาการและบนัเทิงคดี อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย และมีอตัราความถ่ีใน
การอ่านภาษาองักฤษแบบงานเขียน หรือบทความจากส่ือออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง 2) 
ระยะเวลาในการอ่านหนงัสือประเภทวิชาการภาษาองักฤษต่อคร้ังต่อวนัของนกัศึกษา คือ นอ้ยกวา่ 
1 ชัว่โมง และหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีน้อยกวา่ 30 นาที 3) เหตุผลในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักศึกษา คือ ต้องการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของตนเอง 4) การรับรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อนในทุก ๆ ด้าน 5) 
ปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาอยู่ในระดบัปานกลางทั้งดา้นไวยากรณ์ ค าศพัท์ และ
เน้ือหา และ 6) สาเหตุส าคญัของปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา คือ มีความสามารถ
ดา้นการอ่านค่อนขา้งต ่าต ่า นอกจากน้ี ผลของการวิจยัท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึง
ความวิตกกงัวลและความตอ้งการการพฒันาทางภาษาองักฤษเพื่อสามารถสอบผ่านการทดสอบ 
TOEIC เพื่อไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในอนาคต และผลการศึกษาท่ีไดค้ร้ังท าให้สามารถน าไป
ก าหนดแนวทางของการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและท าให้นกัศึกษากา้วไปสู่ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพและ
การศึกษาขั้นสูงในอนาคต 
 

ค าส าคญั: พฤติกรรมการอ่าน, สมรรถนะทางภาษาองักฤษ, รูปแบบการอ่าน 
 

Abstract 
In responding to the development strategy plan of English language proficiency of the 

students according to the policy of Rajamangala University of Technology Tawan-ok, this survey 
research was therefore conducted and aimed to examine English reading behaviors of the 69 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

92 
 
 

second-year students majoring in English for International Communication in the academic year 
2018 using purposive methods, and to find out the appropriate guidance of curriculum design and 
activities in enhancing English reading proficiency of the students. The research instrument used 
in this study was English reading behavior questionnaire adapted from Chaudhry and Low (2009) 
and the reading behavior questionnaire of Kaewklom (2002). Percentage, means, and standard 
deviations were analyzed to the findings.  

The results of the research indicated that 1) the frequency of reading English academic 
books and fictions was at a relatively low level and had a reading frequency in the English articles 
from online media at a moderate level, 2) the time allocation for reading an English textbook or 
English academic books was less than 1 hour per day, and reading fiction textbooks was less than 
30 minutes, 3) students’ priority reason for reading English textbooks was to develop their 
English reading ability, 4) the perception towards their own English reading competence was at a 
relatively low level in all components, 5) problems in their English reading was at a moderate 
level in terms of grammar, vocabulary and content, and 6) the main problem in reading English 
texts of students was that they had a relatively low level of reading ability. Based on the findings, 
the information obtained from this study is expected to assist the English teachers, course 
developer, and institutional policy makers to develop students’ English reading proficiency. Also, 
for the further studies and course development, it is expected to be one of the meaningful 
resources which enable the researchers and English teachers to apply the guidelines for effective 
teaching and learning design according to the needs of the learners, leading to effective English 
language teaching and learning which enable students to achieve professional skills in preparing 
for their future career and higher education. 
 

Keywords: Reading Behaviors, English Language Proficiency, Reading Styles 
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INTRODUCTION 
English plays a key role in an international communication and is one of the most 

important languages of the world because it is widely used as a medium tool for communicating 
among businesspeople running international business throughout the world, sharing information 
technology and global commercials, exchanging knowledge and education, and providing various 
types of global media and publication resources (Roux, 2014). Moreover, as seen in present daily 
communication and business correspondence, English is not only spoken by native speakers, but 
also is most frequently spoken among non-native speakers from different countries around the 
world and widely used as a “Lingua Franca” or using English as an international language which 
is adopted to be used by those speakers who employ different native languages (Holmes, 2017; 
Le Donne, 2018). 
 Thailand is one of the countries in which people speak English as a foreign language 
(EFL), and it has become one of ASEAN Economic Community countries since 2015. Among its 
members, English is promoted to be the bridge to fill in the gap of language differences and to be 
an official working language for regional organizations and a powerful instrument of AEC 
community (Pitsuwan 2014). In response to the situation, in Thailand, English then has been 
promoted and taught in all levels of education to prepare the students to have English literacy 
because, without a well preparation, Thai students will not be able to compete with others in 
international labor market (Wichaiyutphong, 2011), and they are likely to lose many opportunities 
and have difficulties to get good jobs when the society of job mobility among other countries is in 
force (Franco & Roach, 2018). 

According to Test and Score Data Summary for TOEFL iBT (2017), a total TOEFL score 
of English proficiency of Thais is relatively low (78) comparing to Singapore (97) and has been 
behind other neighboring countries such as Vietnam (82), and Myanmar (80). At the present time, 
Thai students are facing enormous difficulties in learning English because they tend to use 
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English for communication only in classroom and rarely use it in real life situation (Noom-ura, 
2013) which causes them to have less chance to practice English skills, lack of ability to read 
effectively (Chaisuriya, 2006), having problem with meanings of unfamiliar vocabulary, and 
writing in limited time, having limited word choice and lexical and grammatical errors 
(Chanawong, 2007; Tangpermpoon, 2008, and having less opportunity to practice listening and 
speaking English,  having no confidence, and having negative attitudes towards English language 
(Wahyuni & Ilyas, 2017) which refrain them from practicing English which leads to problems in 
both aural and oral communication and disability to communicate effectively in daily 
communication (Naktong, 2010; Noom-Ura, 2013). 

While there has been a growing trend into finding the practical ways to enhance students’ 
English skills, especially reading skill that is very crucial in having language learners be exposed 
to the wider world of knowledge, they can enhance their quality of life (Osei, Liang, Natalia, & 
Stephen, 2016). Reading skill is regarded as the key skill to learn new things from various 
resources for brain enrichment and adjust the positive attitude towards changes and the era of the 
globalization (Chareonwongsak, 2013; Kuruyer, Akyol, Karli Oguz, & Has, 2017). In 2015, the 
National Bureau of Statistics surveyed the Thai population’s reading behavior which revealed that 
most Thais read newspaper, online media, articles, journals, religious teachings, magazines, 
comic books, and interesting sequences respectively. However, the reading rate and frequency 
were relatively low and decreased comparing with the reading rate with other countries in the 
ASEAN countries. This study, therefore, aims to examine the students’ behaviors in reading 
English in order to figure out the teaching plan to develop English reading activities and teaching 
method to enhancing the students’ reading ability which enable them become more fluent in 
English language and ready-to-work graduates with desired skills in the future.  
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Objectives of the study 
1. To examine English reading behaviors of second-year students majoring in English for 

international communication, Rajamangla University of Technology Tawan-ok, Bangphra 
campus  
          2. To find out the guidance of curriculum design and activities in enhancing English 
reading proficiency of the students 
 

Reviews of related literature 
According to the previous studies relating to students’ reading behaviors, it was reported 

that Thai people read an average of 2 to 5 books a year while Vietnam and Singapore had an 
average reading rate of 50 to 60 copies per year. Similarly, the study showed that overall reading 
behavior of the students was in dissatisfied level which caused their ability in English language 
was limited. In addition, students’ reading level and reading frequency were at the fair level, and 
some of them were likely to study for passing the exam only (Kaewklom, 2002; Chaisuriya, 2006; 
Pawapatcharaudom, 2007; Chanawong, 2007; Tangpermpoon, 2008; Noom-Ura, 2013; Wahyuni 
& Ilyas, 2017). 

Reading behavior has been defined as an action on reading of an individual conducting 
reading activity based on their own interest of a particular genre of academic books, texts or 
research articles contributes significantly to students’ awareness of the rhetorical form and 
academic format of research articles (Fowle, 2001; Wagner, 2002). In addition, reading behavior 
refers to interests of reading for English language abilities achievement in understanding the 
complexity of the language in the content of the article (Chettri & Rout, 2013).  

In Thailand, although Thai language is used as an official language, it cannot be denied 
that English plays an important role in the globalization era, and all information and knowledge as 
well as publication resources people share and exchange from various places throughout the 
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world are mostly in English (Roux, 2014). Therefore, reading is regarded as a key tool that helps 
people as a reader to learn and open window to the various learning community and always 
accept new things which could lead the readers to apply the knowledge gained from reading to 
adapt and develop themselves appropriately (Rungrojsuwan, 2013). However, according to the 
survey on reading behaviors of Thai people by National Statistical Office of Thailand (2016), it 
was reported that 48.4 million Thai people (77.7%) engaged in reading activities, but 13.9 people 
(22.3%) did not. This indicated that a number of people who engaged in reading decreased from 
the previous survey, and most people read online (45.5%) more than textbook or other reading 
resources. 

Having a good reading behavior leads to better reading comprehension because it is 
regarded as a significant skill that develops learners’ various academic tasks and knowledge in 
decoding a text, analyzing, explaining, and expressing their own ideas about written materials 
(Pourhosein Gilakjani & Banou Sabouri, 2016). For the factors affecting students’ English 
reading behaviors and reading comprehension, teaching methods that teachers selected could 
highly affect students’ learning outcomes, students were likely to be more satisfied and have 
better learning outcomes if there was the use of IT technology in classroom (Sanchez, 2011). As 
mentioned in some previous study, some important factors affecting students’ ability were 
students’ English proficiency, ability in their class discussion and participation, and students’ 
attitudes towards class participation. If students were absent from many lectures according to their 
negative attitudes, they were likely to have less opportunities to improve their better learning 
outcomes (Harb & El-Shaarawi, 2006; Alavi, Maryam B. & Leidner, Dorthy, 2001). 
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Research method  
Participants  
In total, 11 males (15.90%) and 58 females (84.10%) second-year students majoring in 

English for International Communication participated in the study. These students were a group 
who started new Bachelor’s degree curriculum in 2017, and they were designated to pass the total 
TOEIC scores at 550 before their co-operative education program. 

Measures 
Reading behavior: This study used the English reading behavior questionnaire adapted 

from Chaudhry and Low (2009) and the reading behavior questionnaire of Kaewklom (2002). It 
consisted of six parts: frequency of reading each type of book, paper, or article, time allocation 
for reading per time and per day on 5-point Likert scale that ranged from 1 (no reading) to 5 (4 
hours a day), reasons of reading on a 4-point Likert type scale ranging from 1 (seldom) to 4 
(every day), perceived competence in reading English and problems on reading English 5-point 
Likert scale that ranged from 1 (poor) to 5 (excellent) to rate their level in each item, and the 
cause of problems in reading English on 5-point Likert scale that ranged from 1 (least) to 5 
(most). All participants were all asked to report their demographic information such as their 
genders, their first language, and years of studying English. 
 

Results 
Data analysis of percentage ( ̅), means (M) and standard deviations (SD) were 

calculated using SPSS for window. Descriptive statistics showed the information as details in 
each table as  presented below. 
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Table 1 Demographic information of students 
Gender Numbers Percentage 
Male 

Female 
11 
58 

15.90 
84.10 

Total 69 100 
 
As in Table 1, the sample group of male students is 11 students (15.90%), and the female 

sample group is 58 students (84.10%). 
 
Table 2 Percentage and standard deviation of the frequency in reading English academic books 

Academic textbook  ̅ S.D 
Classroom textbook  assigned by teachers  
Additional classroom textbook 
Essay / article / documentary 
Academic book on interest (recipe and computer) 

2.14 
2.12 
1.88 
2.19 

1.00 
0.92 
0.92 
1.06 

Total  2.08 0.97 
 
As in Table 2, it showed that students had a high level of reading frequency in academic 

books at a relatively average level ( ̅ = 2.08). When considering each item, academic books of 
particular interest (textbooks, computers, etc.) had the highest mean ( ̅ = 2.19) at a relatively 
low level, followed by textbook assigned by the instructor (X = 2.14) at a relatively low level, and 
books or other textbooks used in the study ( ̅ = 2.12) at a relatively low level respectively. 
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Table 3 Percentage and standard deviation of the frequency in reading fiction books 
Fiction book  ̅ S.D Level 

Tale / Fiction / short story 
Newspaper (Bangkok Post, The Nation) 
Magazine and journal (Student Weekly) 
Comics 

2.19 
1.61 
1.90 
2.80 

0.96 
0.91 
1.09 
1.12 

Relatively low 
Relatively low 
Relatively low 
Moderate 

Total 2.13 1.02 Relatively low 
 
As in Table 3, students had the level of frequency of reading fiction with the overall 

average at a relatively low level ( ̅ = 2.13). When considering each item, it was found that the 
comics had the highest mean ( ̅ = 2.80) at the middle level, short story fiction ( ̅ = 2.19) at a 
relatively low level, and a journal and magazine ( ̅ = 1.90) at a relatively low level. 
 
Table 4 Percentage and standard deviation of the frequency in reading online articles and texts 

Type of reading  ̅ S.D Level 
Online article 3.16 0.98 Moderate 

 
Table 4 showed that students had the reading frequency of online media at a moderate 

level ( ̅ = 3.16). 
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Table 5 Percentage of participants’ time spent on reading academic books  
Duration of reading Numbers Percentage 

Never 
Less than an hour 
About 1 – 2 hours 
About 3 – 4 hours 
More than 4 hours 

5 
39 
19 
4 
2 

7.24 
56.53 
27.53 
5.80 
2.90 

Total 69 100 
 
As in Table 5, it showed that students spent less than 1 hour per day reading academic 

books at the highest level (56.53 %), about 1-2 hours (27.53 %) and no reading at all (7.24%) 
respectively. 
 
Table 6 Percentage of participants’ time spent on reading fiction books 

Time allocation/day Numbers Percentage 
Never 
Less than 30 minutes 
30 minutes to an hour 
About 2-3 hours 
More than 3 hours 

5 
31 
27 
5 
1 

7.25 
44.92 
39.13 
7.25 
1.45 

Total 69 100 
 

As in Table 6, it showed that students spend less than 30 minutes per day reading books 
on fiction books, followed by about 30 minutes to 1 hour (39.13 %) and reading about 2-3 hours 
and no reading at all (7.25%) respectively. 
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Table 7 Percentage of participants’ reasons of reading English books 
Reasons of reading numbers percentage 

Common habits 
Recreation and entertainment 
Self-improvement 
Course/Exam purpose 
Homework and assignment: report 
Current events 
Knowledge improvement 
Being forced 
Killing time 

1 
14 
18 
16 
10 
2 
5 
1 
2 

1.45 
20.29 
26.10 
23.18 
14.49 
2.90 
7.25 
1.45 
2.89 

Total 69 100 
 
As in Table 7, it showed that students had reasons for reading: for self-improvement 

(26.1%), course/exam purpose (23.18 %), and recreation and entertainment (20.29%).  
 
Table 8 Percentage and standard deviation of students’ self-perception on English reading ability 

Self-perfection English reading ability   ̅ S.D Level 
Overall reading ability  
Speed level of reading comprehension 
Level of reading comprehension  

2.33 
2.13 
2.09 

0.74 
0.71 
0.68 

Relatively low 
Relatively low 
Relatively low 

As in table 8, it showed that students’ perception of their overall ability to read English 
was at a relatively low level ( ̅ = 2.18), the highest opinion towards the overall ability to read at 
a relatively low level ( ̅ = 2.33), and the reading speed at a relatively low level ( ̅ = 2.13), and 
reading comprehension at a relatively low level ( ̅= 2.09) respectively. 
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Table 9 Percentage and standard deviation of students’ Problems in reading English 
Problems in reading   ̅ S.D Level 

Content Area 
Vocabulary 
Grammar 
Context 

3.17 
3.26 
3.51 
3.23 

0.84 
0.92 
1.02 
0.83 

moderate 
moderate 

most 
moderate 

Total 3.29 0.90 moderate 
As in Table 9, it showed that students had problems in reading English at a moderate 

level ( ̅ = 3.29), had the most grammatical problems ( ̅ = 3.51) at a high level, the vocabulary 
( ̅ = 3.26) at a moderate level, and contextual issues (Context) ( ̅ = 3.23) at a moderate level 
respectively. 
 
Table 10 Percentage and standard deviation of students’ causes of problems in reading English 

Reasons Numbers Percentage 
Heath problems 
Environmental problems  
Low reading ability problem  
Insufficient facility problem of library  
Lack of ability to access reading resource  

2 
4 
43 
16 
4 

2.90 
5.80 
62.30 
23.20 
5.80 

Total 69 100 
As table 10, it showed that the causes of problems in reading English answered by most 

students was having low English reading ability at the highest level (62.30 %), insufficient 
facilities in the library (23.20 %), and lack of ability to access reading resource such as online 
book and reading materials as well as the environment to disturb reading (5.80%). 
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Discussion 
Based on the research result, it found that 

 1. Students’ behavior of reading English was at an unsatisfactory level. To clarify this 
point, those lacked of proper reading habits. In addition, the reason why they read English was 
because they had their own motivation to improve their English reading ability and have high 
passion to pass the requirement of English courses and the designated standardized test. However, 
there were some crucial indicators showing that students were aware of the importance of reading 
English for their own improvement and comprehension although reading materials or textbooks 
provided and set by the teachers were just for classroom purposes, but they seldom had self-
awareness to read more which would be leading to the development of reading habits. 
 2. Students’ basic knowledge of English was pretty low to read English, so overall 
reading behavior of the students was in dissatisfied level which caused their ability in English 
language was limited which was relatively consistent to from previous studies about the problems 
of Thai students using English of Chaisuriya (2006) which revealed that Thai graduate students 
have problems in English reading. Similarly, Pawapatcharaudom (2007) reported that the students 
encountered English reading problems as having problem with meanings of unfamiliar 
vocabulary, and, in terms of the writing skill, it was reported that writing in limited time is the 
most difficult for them. Moreover, the problems found were that Thai students have limited 
vocabulary, lexical errors, word choice, and problems of grammatical use (Chanawong, 2007; 
Tangpermpoon, 2008, and Wongsotorn, 1993). 

3. Many previous studies conducted on the reading behavior of the students and 
illustrated the significant results. This present study was relatively consistent to Jandaeng (2010) 
which reported Thai undergraduate students at University of Phayao spent the most time surfing 
the internet, and were interested in reading the publication from the internet for their enjoyment 
taking about 1-2 hours a day to study books, other publications about 30 minutes per day, and 1 
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hour of news publications showing similarity of the this present study’s result indicating the 
students’ English reading behavior which requires further development for higher English 
language proficiency and success. 

4. From the group interview session conducted after completing the questionnaire, there 
has been some information obtained from the students’ opinions expressing that most of them 
were in the high anxiety according to the department policy and TOEIC score requirement before 
their cooperative education program. However, they were ready to adjust their learning styles and 
behaviors in order to get well-prepared, and they expected new designed English reading courses 
to be more various and relevant to what they would really need and deeply understand for 
enhancing their English language proficiency for the TOEIC and daily communication rather than 
simply memorizing for the test. This showed that students had the high motivation in developing 
their reading ability in learning English was consistent to Kaewklom (2002) which reported that 
most students’ reading behaviors were dissatisfactory and intended to develop themselves to pass 
the examination because the students had many problems in English reading such as vocabulary, 
grammar and comprehension, and their perception of reading ability was relatively low in all 
aspects. Therefore, an appropriate course of English reading for general and specific purposes 
should be designed for future language classroom.  
 

Recommendation 
1. Students should be encouraged and motivated to develop their readings behaviors for 

enhancing their language learning achievement starting from their own preferences and interested 
of particular type of books. In addition, in English classroom, activities should be properly and 
effectively designed according to the needs of the learners, together with the purposes of English 
language development. 
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2. Future researches on English reading behaviors and reading strategies should probably 
include the larger sample group with using different research instruments. Other researchers may 
want to explore factors affecting English reading behaviors such as gender difference, personal 
background, and career aspiration which may lead to find out the better understanding and the 
differences in competence in reading English. 

3. There should be an integration training course provided for students to learn more on 
accessing online reading resources that students could enhance their level of reading proficiency 
which will lead them better in academic learning context. 
  

References 
 

Alavi, Maryam B. & Leidner, Dorthy E. (2001) Identification of Influential Factors that Affect 
Students’ Behaviors in Traditional Classes Versus Technology Mediated Learning 
(TML) Classes pp. 47. 

Chaisuriya, A. (2006). English reading needs and problems of graduate students of business, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University. Humanities and 
Social Sciences Academic Journal 14(20): 84-105. 

Chanawong, S. (2007). Oral English communication strategies employed by first-year medical 
students, Mahidol University, in the 2004 academic year. Mahidol University.   

Chareonwongsak, K. (2013). Encouraging English Learning through an Educational Policy from 
the Past to Present in the Philippines. Retrieved October 10, 2013, from 
http://lungkriengsak.blogspot.com/2013/10/kriengsak-chareonwongsak-1.html  

Chaudhry, A. S., & Low, G. (2009). Reading preferences among different generations: a study of 
attitudes and choices in Singapore. Singapore Journal of Library & Information 
Management, 38(1), 27-48. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

106 
 
 

Chettri, K., & Rout, S. (2013). Reading habits-an overview. IOSR Journal of Humanities and 
Social Science (IOSR-JHSS), 14(6), 2279-0845. 

Franco, A. and Roach, S.S. (2018) An Assessment of the English Proficiency of the Thai 
Workforce and Its Implication for the ASEAN Economic Community: An Empirical 
Inquiry. Open Journal of Business and Management, 6, 658-677. 
doi.org/10.4236/ojbm.2018.63050 

Fowle, C. (2001). Developing a Reading Habit with Thai Young Learners. English Teacher: An 
International Journal, 5(1), 18-26. 

Harb, N., & El-Shaarawi, A. (2006). Factors affecting student performance. Munich Personal 
RePEc Archive Paper No. 13621. Accessed on February 22, 2019 from 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13621/ 

Holmes, P. (2017). Intercultural communication in the global workplace, critical approaches. The 
international encyclopedia of intercultural communication, 1-16. 
doi.org/10.1002/9781118783665.ieicc0051 

Jandaeng, J. (2010). Reading Behavior of Undergraduate Students of University of Phayao. 
Journal of Humanities and Social Sciences 1(3), 2-11. 

Kaemklom, S., (2002). A study of English reading behaviors of the first years English Major 
students at Rajabhat Institute Ubon Ratchathani. Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Rajabhat Institute Ubon Ratchathani. 

Kuruyer, H. G., Akyol, H., Karli Oguz, K., & Has, A. C. (2017). The Effect of an Enrichment 
Reading Program on the Cognitive Processes and Neural Structures of Children Having 
Reading Difficulties. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 
809-828. 

Le Donne, S. (2018). Language ecology and English as a “lingua franca” in a glocal multicultural 
society: opening intercultural windows. Epos: Revista de filología(33), 209-243. 

https://doi.org/10.1002/9781118783665.ieicc0051


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

107 
 
 

Naktong, P. (2010). The Effects of Drama-Based Instruction on English Oral Communication 
Ability and Motivation in Learning English of Eleventh Grade Students. Doctoral  
Dissertation, Graduate School, Chulalongkorn University 

National Statistical Office (2016). Multiple Indicator Cluster Survey 2015-2016. Statistical 
Forecasting Bureau, National statistical office, Bangkok. 

Noom-Ura, S. (2013). English-teaching problems in Thailand and Thai teachers’ professional 
development needs. English Language Teaching, 6(11), 139.  

Osei, A.M., Liang, Q.K., Natalia, I., & Stephan, M.A. (2016). The use of pre-reading activities in 
reading skills achievement in preschool education. European Journal of Educational 
Research, 5(1), 35-42. doi:10.12973/eu-jer.5.1.35 

Pawapatcharaudom, R. (2007). An investigation of Thai students’ English language problems and 
their learning strategies in the international program at Mahidol University. A case 
study submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 
Arts, Department of Languages, Graduate College, King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok. 

Pitsuwan, S. (2014). Dr. Surin Pitsuwan, Opening Keynote Speaker; Teachers of English to 
Speakers of Other Languages (TESOL) International Convention 2014, Portland, 
Oregon, USA. 

Pourhosein Gilakjani, A., & Banou Sabouri, N. (2016). A Study of Factors Affecting EFL 
Learners? Reading Comprehension Skill and the Strategies for Improvement (Vol. 6). 

Roux, P.W. (2014). English as an International Language: The debate continues. Polygossia, Vol. 
26, March. 

Rungrojsuwan, S. (2013). The Relationship between Reading Behaviors and Reading 
Proficiency of Thai Students: An observation in L1 and L2. Humanities Journal, 
20(1), 181-201. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

108 
 
 

Sanchez, Marita G. (2011) Evaluation of E Counseling Applied in Online Mentoring 
Processes. A Local Peer Reviewed Manuscript held at CVCITC Santiago City, 
Philippines. 

Tangpermpoon, T. (2008). Integrated approaches to improve students writing skills for English 
major students. ABAC journal, 28(2).  

Wagner, S. 2002. The reading habits of teams. Journal of Reading Today, Vol.46: 3-4. 
Wahyuni, S., & Ilyas, M. (2017). An Investigation of Thai Students’ English Language Problems 

and Their Learning Strategies at English Study Program of Teacher Training and 
Education Faculty of Riau Islamic University. Journal of English for Academic, 3(2), 81-
91. 

Witchaiyutphong, K. (2011). English Barriers for Thai Employees Working in an International 
Setting: A Study at Thomson Reuters Company in Thailand: Language Institute, 
Thammasat University. 

Wongsotorn, A. (1993). Levels of English Skills of Thai University Students. Language Institute: 
Chulalongkorn University Press. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

109 
 
 

การพฒันาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง 
Transformative Learning ช้ันปีที ่1 มหาวทิยาลยัมหิดล 

The development of the first-year students’ potentials through 
Transformative Learning process 

 
กนกรัตน์  นพโสภณ (Kanokrat Noppasophon) 

สุชาดา จนัทร์วนั (Suchada Chanwan) 
รุ่งพร  เหมือนแตง (Rungporn Mhantang) 

งานพฒันานกัศึกษา  กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
Student Development Section, Division of Student Affairs, Mahidol University 

 

บทคดัย่อ  
การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาดว้ยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

พฒันาศกัยภาพนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ชั้นปีท่ี 1 ดา้นการเรียน การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง
ของนกัศึกษา และส่งเสริมความสัมพนัธ์ของนกัศึกษากบัคนรอบขา้ง ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนภายใน
ชั้นเรียน ภายใตก้รอบการเปล่ียนแปลงความคิด  (Mindset) ซ่ึงจะเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
อย่างย ัง่ยืน โดยมี 3 ขั้นตอนคือ 1.การสัมผสัประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) ลงมือท า 
หรือทบททวนประสบการณ์เดิม 2.คิดใคร่ครวญ (Reflection) การตั้งค  าถามกบัตวัเอง รู้สึกอย่างไร 
คิดอยา่งไร ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ไดเ้รียนรู้อะไร 3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Discourse or Dialogue) พูดคุย
แลกเปล่ียนกรอบความคิดซ่ึงกนัและกนั โดยจดัข้ึนส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ชั้นปีท่ี 1 
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลจากการเขา้ร่วมกระบวนการ       
การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงพบวา่นกัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นมุมมอง วิธีคิดให้ถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกตอ้งและสอดคล้องกบัสถานการณ์ของสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั มีการพฒันาทางจิตใจ ให้เขม้แข็ง อดทน กลา้หาญ มีสติ มีสมาธิ มีความรัก
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ความเมตตา และมีความสุข (ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส สนุกสนาน) มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อคนรอบขา้ง สามารถใชชี้วิตร่วมกนักบัเพื่อนในชั้นเรียนแบบไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือ
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และพร้อมท่ีจะแบ่งปันช่วยเหลือเก้ือกลูเพื่อน และคนรอบขา้ง ภายใต้
กรอบแนวคิด การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 

 
ค าส าคญั :กระบวนการ , การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง,การพฒันานกัศึกษา 
 

Abstract 
The development of the first-year students’ potentials through Transformative Learning 

process has development of the first-year students of Mahidol University Studying and 
Learning.Student self-immunity and promote student relationships with those around 
Relationship with friends in the class. Images for Under the framework of changing ideas. The 
Perfect Result effective sustainable behavioral change in 3steps. Is  1. Experiential Learning. Act 
review and improve.2. Reflection.Why You Need to Always Be Questioning Yourself. How are 
you feeling? What do you think. Why is that meaning. What have you learned about yourself 3. 
Discourse or Dialogue. exchange information/ideas etc. meaning, definition, Course to be 
registered for by first year students of Mahidol University. The result indicated that student 
behavior Participation Transformative Learning process. found that from of a student's 
perspective Mindset Conception of Truth. possibly function and live life correctly interaction in 
accordance with that environment have Developmental psychology to be strong. Patient, brave, 
be conscious, concentrate, In Love, mercy and happy (cheerful bright fun) Behaviors of People 
Who Positively Impact the Peers. Live with friends not taking advantage or the seeking of one's 
own interest or selfish ends. Given to or characterized by self-seeking; selfish. Help and Support a 
Friend Through Any Hardship to the person around you. The Conceptual Framework 
Transformative Learning. 
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บทน า 

การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative learning) เป็นแนวคิดการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง (Transformative learning)  มีฐานคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
(Transformative learning theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียน สามารถเปล่ียนแปลง 
คุณลกัษณะภายในตน ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต 
นกัทฤษฎีคนแรกท่ีใช้ ค าวา่ transformative learning คือ แจ๊ค เมสิโรว ์ในปี 1978 ความหมายของ
การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงว่า (Transformative learning) คือการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนกรอบการอา้งอิง 
(frame of reference) เดิมท่ียงัไม่ชดัเจน ไปสู่กรอบการอา้งอิงท่ีใหญ่ข้ึน กวา้งข้ึน ลึกข้ึน สามารถ
แยกแยะความแตกต่างได ้สามารถสะทอ้นและน าเสนอภาพความรู้สึกนึกคิดไดม้ากข้ึน รวมถึงรู้สึก
ว่ากรอบน้ีสามารถรับกบัการเปล่ียนแปลงได้มากข้ึน และถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีน้ีจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการสร้างความรู้ดว้ยตนเองท่ีเรียกวา่ Constructionism ท่ีจะเนน้การจดัการ
เรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ความคิดทั้งในการแกปั้ญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้ในทุกระดับเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนิยามของค าว่า กรอบการอ้างอิงนั้น
หมายถึงชุดความเช่ือ สมมติฐาน การรับรู้ การคิด ความตั้ งใจ ความคาดหวงั น าไปสู่การให้
ความหมายตามการตีความต่อการมีประสบการณ์การรับรู้  ซ่ึงมีท่ีมาจากนิสัยของจิตใจ (habit of 
mind) ซ่ึงเป็นชุดของขอ้สมมติฐานอยา่งกวา้ง ๆ ในมิติดา้นต่าง ๆ ท่ีบุคคลนั้นไดต้ั้งไวต้ามการรับรู้ 
ภูมิหลงั ท่ีมาของแต่ละคน และทรรศนะ (point of view) ซ่ึงเป็นแต่ละมิติของนิสัยของจิตใจ ในแต่
ละทรรศนะประกอบดว้ยกลุ่มต่าง ๆ ของแบบแผนเชิงความหมาย (meaning scheme) หรือชุดของ
ความคาดหวงั ความเช่ือ ความรู้สึก ความคิด และการตดัสินในเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงจะน าไปสู่
การตีความและการให้เหตุผลในเร่ืองนั้น ๆ แบบแผนเชิงความหมายนั้น อีกนยัหน่ึงหมายถึง ท่ีเรา
เห็นและวิธีท่ีเราเห็นส่ิงเหล่านั้น และเน่ืองจากการท างานแบบอตัโนมติั จึงส่งผลให้เกิดการกระท า
และน าไปสู่เหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีต่อเน่ืองกนัไปเป็นลูกโซ่โดยเราไม่รู้ตวัในทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ว่ามี 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข 
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(instrumental learning) และการเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร(communicative learning) ส าหรับการเรียนรู้
แบบมีเง่ือนไขให้ความส าคญักับการเรียนรู้แบบมุ่งแก้ปัญหาในงาน (task oriented problem 
solving) การควบคุมทางเทคนิคต่าง ๆ และการเรียนรู้เพื่อก าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(determination of cause and effect relationships) ส่วนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสาร หมายถึง การ
เรียนรู้ของบุคคลเก่ียวกบัวิธีการท่ีจะบอกความรู้สึก ความตอ้งการ และความปรารถนาของตนแก่
ผูอ่ื้น น าไปสู่ความเขา้ใจอยา่งรู้แจง้ ลึกซ้ึง สามารถแยกแยะ ระบุ อธิบายลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ได ้(Mezirow,2000) เช่ือว่าการเรียนรู้ทั้งสองประเภทดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการอาศยัเคร่ืองมือ
การเรียนรู้ท่ีส าคญัสองประการคือ การใคร่ครวญเก่ียวกบัตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (critical self-
reflection) และการสนทนาเชิงวิพากษ์ (critical discourse) การใคร่ครวญเก่ียวกบัตนเองอย่างมี
วจิารณญาณ (critical self-reflection) เป็นกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา ท่ีเนน้การพฒันาภายใน 
เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยปราศจากอคติเกิดความรักความเมตตา อ่อน
นอ้มต่อธรรมชาติมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิต
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง  (Transformative Learning) ภายในตน (Self -
Transformation) ภายในองค์กร (Organizational Transformation) และการเปล่ียนแปลงภายใน
สังคม (Social Transformation) โดยท่ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่ใช่เป็นการเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ 
น้อย ๆ แต่เป็นการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงการใคร่ครวญน้ีต้องอาศยัทั้งเหตุผล 
อารมณ์ความรู้สึก แบบแผนเชิงความหมาย  ตลอดจนญาณทศันะ การใคร่ครวญน้ีจะท าให้เราเร่ิม
เห็นกรอบการอ้างอิงท่ีเราเคยใช้อย่างไม่รู้ตัว และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงมุมมอง เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดภายในตวัเองของผูเ้รียน และไม่สามารถท าใหเ้กิดข้ึนไดจ้ากการอ่าน การฟัง หรือ
การสั่งสอนจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว การสนทนาเชิงวิพากษ์ (critical discourse) เป็นการ
พูดคุยแลกเปล่ียนกนัระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดว้ยวิธีของสุนทรียสนทนา (dialogue) ซ่ึงเป็น
การสนทนาท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้การฟังอย่างลึกซ้ึง ฟังผูอ่ื้นเพื่อให้เขา้ใจตนเอง และให้
ความเคารพในผูอ่ื้นและการไม่ตดัสินคน ตดัสินความเม่ือไดฟั้งคนอ่ืนพูด ก่อให้เกิดสติ สมาธิ และ
ปัญญา ท าใหม้องเห็นสติปัญญาและคุณงามความดีของผูอ่ื้นมากข้ึน และสุดทา้ยคือการฟังเสียงของ
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เราว่าจะให้ความหมายมนัอย่างไร หรือเป็นเสียงแห่งความปรารถนาจากส่วนลึก ผลท่ีไดจ้ากการ
พดูคุยคือ การเกิดปฏิสัมพนัธ์ (วจิารณ์ พานิช, 2558) 

ท่ีผ่านมาสภาพสังคมต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทั้งในเชิงโครงสร้างทางสังคมและ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างหนัก เป็นวิกฤตการณ์ท่ีมีความซับซ้อนและมีขอบเขตครอบคลุม 
วิกฤตการณ์เหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัวิกฤตทางศีลธรรมและจริยธรรมในตวัมนุษย ์การหาทางออกจาก
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี จึงไม่ใช่แค่เร่ืองเทคนิค แต่มนัคือ การปฏิวติั จิตส านึกของมนุษยท่ี์มีต่อ
ชุมชน สังคม และโลกสรรพส่ิงรอบ ๆ ตวั ดงัท่ีนกัวิชาการกระบวนทศัน์ใหม่ ทัว่โลกมองว่าการ
ออกจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติก าลงัเผชิญหน้าในขณะน้ี ตอ้งเร่ิมจากการเปล่ียนมุมมอง 
กรอบแนวคิดในการมองโลกและชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการเปล่ียน กระบวนทศัน์
ใหม่ในการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ท่ีตอ้งไปพน้กรอบคิดแบบเดิม ดงัท่ีหลายภาคส่วน ในสังคมไทย
ก าลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษากนัอยูใ่นปัจจุบนั แทจ้ริงแลว้ การปฏิรูป การศึกษาในทุก
ระดบั เป็นกระบวนการหาความสมดุลระหว่างทิศทางการพฒันาศกัยภาพมนุษยท่ี์ ตอ้งค านึงถึง
ความสอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบทของสังคมไทยในปัจจุบนั โดยการผสมผสาน เอาทั้ง
ความรู้ท่ีวางอยูบ่นรากฐานของการพฒันาทางจิตวญิญาณแบบศาสนธรรมต่าง ๆ เขา้กบัความรู้ แบบ
วิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงศกัยภาพความเป็นมนุษยท่ี์แทท่ี้มีอยู่ในตวัทุก ๆ คน มหาวิทยาลยัมหิดล
เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีไดริ้เร่ิมและบุกเบิกให้มีการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ข้ึนโดยก่อตั้ งศูนย์จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัมีนโยบายท่ีจะใช้กระบวนการพฒันาศกัยภาพมนุษยต์าม
แนวจิตตปัญญามาพฒันาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ี อาจารย ์
ผูบ้ริหารทุกระดบั รวมตลอดถึงนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัมหิดลใหค้วามส าคญัมากเป็นพิเศษ   

เ น่ืองจากการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเป็น
กระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กล่าวคือ 

- เป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการด าเนินชีวิต รวมตลอดถึง
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและโลก มีจิตอาสาและค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลกั  
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- มีปัญญาหมายถึง มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตนเอง มีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้และสามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีตนเองมีไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั
สังคมส่วนร่วม พร้อมทั้งรู้เท่าทนัการ เปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

- น าพาสุข หมายถึง สามารถดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตนเอง จนสามารถสร้าง
ความสุขในการด าเนินชีวิตได ้พร้อมทั้งมีจิตใจท่ีตั้งมัน่ เปิดกวา้ง เปิดรับความแตก ต่างหลากหลาย
และพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเครียด ความกดดนัและปัญหาต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มา  

การพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์แทจ้ริงแล้ว ก็คือ การพฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษยใ์น 3 
มิติ คือ การพฒันาทางด้านมุมมอง วิธีคิด ท่ีมีต่อชีวิตและโลกสรรพส่ิงรอบ ๆ ตวั ให้ถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง เพื่อจะท าให้สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาทางจิตใจ ใหมี้สมรรถภาพ (เขม้แข็ง อดทน กลา้หาญ) คุณภาพ (มี
สติ มีสมาธิ มีความรักความเมตตา) และมีความสุข (ร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส สนุกสนาน) การพฒันา
ทางดา้นท่าที การกระท าหรือพฤติกรรม ด าเนินชีวติท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่เอารัดเอา
เปรียบหรือแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเอง แต่ใหพ้ร้อมท่ีจะแบ่งปันช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  

มหาวิทยาลยัมหิดล มีนโยบายในการน ากระบวนการ Transformative Learning การเรียนรู้
สู่การเปล่ียนแปลงมาพฒันานกัศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะใหม่ของการเรียนรู้และ
นวตักรรม Learning and Innovation Skills (4Cs) คือ ทกัษะใหม่ของการเรียนรู้และนวตักรรม 
ไดแ้ก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication) การท างานเป็น
ทีม(Collaboration) และการสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  และแสวงหาความรู้ เรียนรู้
วิธีการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข ผา่นกิจกรรม หรือประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ นั้น การ
พฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

มหาวิทยาลยัมหิดลมีกระบวนการพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายการร่วมมือ
จากศูนยจิ์ตตปัญญศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ในการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรเพื่อพฒันา
นกัศึกษา มีกองบริหารการศึกษา ท าหน้าท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนของนกัศึกษา กองกิจการ
นกัศึกษา ท าหนา้ท่ีส่งเสริม และเสริมสร้าง Soft Skills และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ ดา้นทกัษะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษา โดยเร่ิมอบรมกระบวนกรจ านวน 58 คนซ่ึงมาจากส่วนงานต่าง ๆ และ
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กลุ่มบุคลากรท่ีท างานใกลชิ้ดกบันกัศึกษาเขา้มาผ่านกระบวนการร่วมเป็นกระบวนกร โดยเร่ิมจดั
คร้ังแรกให้กบันกัศึกษารหสั 58 ปีการศึกษา 2559 มีส่วนงาน/คณะเขา้ร่วมจ านวน 11 ส่วนงาน มี
นกัศึกษาเขา้ร่วมจ านวน 1,355 คน โดยมหาวิทยาลยัมหิดลใชก้ระบวนการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
ดว้ยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง Transformative Learning ในการพฒันาทกัษะ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และในปีถดัไปนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
Transformative Learning ตามบริบทของคณะ และคณะเป็นผูด้  าเนินการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
ในชั้นปีสูงถดัไป   

แนวทางตามนโยบายการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มหาวิทยาลยัมหิดล 
คือ พื้นฐานส าคญัของการพฒันานกัศึกษา ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จึงเป็นช่วงเวลาส าคญั เพราะ
กระบวนการพฒันาศกัยภาพดว้ยการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงนั้น คือ การสร้างรากฐานท่ีแข็งแรง
และมัน่คงในการด าเนินชีวิต ท่ีเต็มไปดว้ยความทา้ทาย เน้ือหาส าคญัในการพฒันาศกัยภาพความ
เป็นมนุษย์ ท่ีวางอยู่บนพื้นฐาน ของการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย การรู้จกัตนเองและรู้จกัผูอ่ื้นอย่างลึกซ้ึง การเห็นคุณค่าและเช่ือมัน่ใน
ตนเอง เคร่ืองมือในการดูแลตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  การเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ (การ
อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง) ทกัษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ทกัษะการแสวงหา
ความรู้(การพูด การคิด การฟัง การอ่าน การเขียน) ทกัษะในการด าเนินชีวิต การพฒันาภาวะผูน้ า  
มหาวทิยาลยัมหิดลใชก้ระบวนการพฒันานกัศึกษาโดยมุ่งเนน้ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร การท างาน
ร่วมกนัของนักศึกษา การแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ อาจจะกล่าวได้ว่าการท างานร่วมกนัของ
นกัศึกษาตอ้งใช้สมองและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนในชั้นเรียนจึงจะสามารถท าให้งานต่าง ๆ 
ส าเร็จได ้และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงส าหรับนกัศึกษาต่อไป 

การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาดว้ยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง Transformative 
Learning ชั้ น ปี ท่ี  1  มห า วิ ท ย าลัย ม หิ ดล  คื อ  ก า รพัฒนา ศัก ยภ าพนัก ศึ กษ าชั้ น ปี ท่ี  1 
มหาวทิยาลยัมหิดล ดว้ยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ผา่น กิจกรรมการเรียนรู้ การพูด 
การฟัง การอ่านการเขียน การสังเกต การทบทวนเร่ืองราวต่าง ๆ และแบ่งปันประสบการณ์การ
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เรียนรู้ เพื่อพฒันาแนวคิดมุมมองตนเอง และการท างานร่วมกบัเพื่อนในชั้นเรียน กระบวนการการ
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย  

 การรู้จกัตนเองและรู้จกัผูอ่ื้นอยา่งลึกซ้ึง 
 การเห็นคุณค่าและเช่ือมัน่ในตนเอง 
 เคร่ืองมือในการดูแลตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  
 การเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์(การอยูร่่วมกนับนพื้นฐานของความแตกต่าง) 
 ทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
 ทกัษะการแสวงหาความรู้(การพดู การคิด การฟัง การอ่าน การเขียน) 
 ทกัษะในการด าเนินชีวิต 
 การพฒันาภาวะผูน้ า 
กระบวนการดงักล่าวสามารถใช้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ผูน้  านักศึกษา ชมรม และสโมสร

นกัศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัของการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกนั บนพื้นฐานของการรู้ตวั 
เขา้ถึงความจริงของชีวิต ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงมุมมอง กรอบวิธีคิดเก่ียวกบัชีวิต จนมีอิสระ มี
ความสุข และใช้ปัญญาน าทางชีวิต ต่อเพื่อนมนุษย ์โดยเน้นการเรียนรู้ จากการปฏิบติั เช่น การท า
กิจกรรม การท างานศิลปะ ละคร การท างานอาสาสมคัรเพื่อสังคม (จิตอาสา) สุนทรียสนทนา การ
เรียนรู้จากธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั และการฝึกสมาธิภาวนา เป็นตน้ 
 
กรอบส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งเน้นการศกัยภาพนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลด้วยการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ และเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
การด าเนินชีวติท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ตนเอง ความสัมพนัธ์ การเรียนหรือการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
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3 ขั้นตอน กระบวนการการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล  
 
 
1.การสัมผสัประสบการณ์ตรง 

(Experiential Learning) 
ลงมือท า หรือทบททวน

ประสบการณ์เดิม 

 
2.คิดใคร่ครวญ  
(Reflection) 

การตั้งค  าถามกบัตวัเอง รู้สึก
อยา่งไร คิดอยา่งไร ท าไมถึง
เป็นเช่นนั้น ไดเ้รียนรู้อะไร 

 
3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(Discourse or Dialogue) 
พดูคุยแลกเปล่ียนกรอบ
ความคิดซ่ึงกนัและกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียน/การ
ท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

 

ความ 
สัมพนัธ์ 

ตัวเอง 
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ตวัอยา่งตารางกระบวนการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาดว้ยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
 
วนั เชา้ เท่ียง บ่าย เยน็ ค ่า 

วนัแรก แนะน าตวั/ความคาดหวงั 
การสร้างความสัมพนัธ์ 

พกั การรู้จกัตนเอง/ผูอ่ื้น 
การเคารพความ

แตกต่าง 

พกั ทกัษะการแสวงหา
ความรู้ 

ทกัษะชีวติ ทกัษะผูน้ า 
วนัท่ี
สอง 

การท างานร่วมบนพื้นฐาน
ของ 

ความแตกต่างหลากหลาย 

พกั การพฒันาภาวะผูน้ า         
ท่ีประสานพลงักลุ่ม 

พกั ทกัษะการแสวงหา
ความรู้ 

ทกัษะชีวติ ทกัษะผูน้ า 
วนัท่ี
สาม 

เคร่ืองมือในการดูแลตนเอง 
การเห็นคุณค่าและเช่ือมัน่ใน

ตนเอง 

พกั เป้าหมายชีวติ 
สรุป/ประเมิน 

 -  - 

 
ผลการศึกษาพบว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลชั้นปีท่ี 1 ท่ีผ่านกระบวนการการเรียนรู้สู่

การเปล่ียนแปลง Transformative Learning จ  านวน 15 คณะ นกัศึกษามีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลถึง
การเรียนรู้และนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และร่วมสาขา นกัศึกษาไดท้บทวน
ตนเองจากกิจกรรมในห้องเรียน และส่งผลต่อแนวทางการกระท าของตน นักศึกษาเกิดความ
ตระหนกัและเขา้ใจกิจกรรมหลงัเขา้ร่วมกระบวนการ นกัศึกษาไดรั้บรู้ว่าตนมีเพื่อน ไม่โดดเด่ียว 
และมีความหวงั แมจ้ะเผชิญเร่ืองไม่สบายใจ ได้คล่ีคลายความทุกข์ในชีวิต และรับรู้ความสุข – 
ความทุกขข์องตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนในชั้นเรียน เช่น
กิจกรรมกลุ่ม การท างานร่วมกนั เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัมหิดล คือนกัศึกษาเขา้ใจ
ตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมและการถอดบทเรียน นกัศึกษาท า
หน้าท่ีให้เต็มท่ีกับส่ิงท่ีได้รับมอบหมายหากต้องท ากิจกรรมร่วมกัน ความสามคัคี การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ปรับเข้ากับน้องรู้จกัผูอ่ื้นได้ดีข้ึน การรับฟังคนอ่ืน การเป็นผูฟั้งท่ีดี การเปล่ียน
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ความคิดเชิงลบกบัผูอ่ื้น นกัศึกษาได้เรียนรู้การเปล่ียนบทบาท ผูน้ า ผูต้ามท่ีดี กลา้ตดัสินใจ การคิด
ก่อนพดูเสมอ การเปิดใจ เปิดโอกาสให้ตวัเองไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และการเช่ือมัน่ในตวัเอง
ว่าท าส่ิงท่ีถูกต้อง มองประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน การเข้าใจผู ้อ่ืน และเข้าใจว่าแต่ละคนมี
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั และยงัสามารถพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ของตนเองไดอี้ก ความกลา้
แสดงออกต่อหน้าผูค้น มีสติ ด าเนินชีวิตให้ช้าลง นักศึกษาเห็นคุณค่าและเช่ือมัน่ในตนเอง มี
เคร่ืองมือในการดูแลตนเองทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ บูรณาการใช้ในชีวิตการเรียน รู้จัก
เคร่ืองมือท่ีช่วยแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ 

การน าความรู้ท่ีนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลไดน้ าเสนอเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชใ้นการเรียน
และการใช้ชีวิต นกัศึกษาไดน้ ากิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใช้รับน้อง และเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมอ่ืน ๆ การจดัระบบความคิด การควบคุมอารมณ์การปรับปรุงตวัเองให้เป็นตวัเอง โดยการ
ทบทวนจุดบกพร่องของตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน การบริหารจดัการเวลา การออกความ
คิดเห็นในห้องเรียน การท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม รู้จกัการจดัการงาน และแบ่งงานเพื่อเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

 
ลกัษณะโดนเด่นของแต่ละคณะภายในมหาวทิยาลยัมหิดลทีผ่่านกระบวนการการเรียนรู้สู่การ
เปลีย่นแปลง Transformative Learning  

ล าดับ
ที่ 

ช่ือส่วนงาน ลกัษณะทีโ่ดนเด่น 

1 ม.มหิดล วทิยาเขตนครสวรรค ์ นกัศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็น
ธรรมชาติ รักการเรียนรู้ อ่อนโยน น่ิง ๆ 

2 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ศาสตร์ 

นกัศึกษาใส่ใจและจริงจงักบัส่ิงท่ีไดล้งมือปฏิบติั รัก
ธรรมชาติ มีจิตนาการ ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ไดดี้ 

3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ นกัศึกษามีความกลา้คิด กลา้แสดงออก มีภาวะผูน้ า 
ชอบท างานหรือร่วมมือกนัท าเพื่อส่วนรวม ไม่ชอบ
หยดุน่ิง ชอบเคล่ือนไหว เสียงดงั 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือส่วนงาน ลกัษณะทีโ่ดนเด่น 

4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

ไม่มีเป้าหมาย ชอบคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มี
แบบมีแผน 
ความส าเร็จคือครอบครัววางแผนไวใ้ห้ 

5 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีาร
กีฬา 

มีความเป็นธรรมชาติ สามารถท างานร่วมกนัได ้รัก
พวกพร้อง ถึงแมภ้ายนอกจะดูเขม้แขง็ และภายใน
นอ้งนกัศึกษามีความอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือ 

6 คณะทนัตแพทยศาสตร์ ถ่ายทอดไดดี้ ชอบแบ่งปันทางความคิด แสดงความ
คิดเห็นอยา่งเป็นระบบ รักการเรียนรู้ มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น 
ใส่ใจรายละเอียดในการท ากิจกรรม 

7 คณะเทคนิคการแพทย ์ ชอบเรียนรู้ กลา้คิด กลา้แสดงออกทางความคิดท่ี
แตกต่าง มองรอบดา้น มีหลกัการและเหตุผล  

8 วทิยาลยันานาชาติ นกัศึกษารักสนุก ไม่ชอบหยดุน่ิง ความคิดสร้างสรรค ์
ทนัต่อเหตุการณ์ ทนัยคุ ทนัสมยั ชอบการ
เปล่ียนแปลง ไม่ชอบอะไรซ ้ าซาก จ าเจ สะทอ้นความ
เป็นตวัตนอยา่งชดัเจน มีความเป็นผูน้ าสูง และมี
ความเป็นตวัเองในดา้นต่าง ท่ีแสดงออกมาทั้งทางสี
หนา้ และแววตาอยา่งชดัเจน 

9 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลา้แสดงออก เป็นผูน้ าสูง มีความเป็นตวัเองสูงใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ชอบเคล่ือนไหว ชอบ
ช่วยเหลือ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน  

10 วทิยาเขตกาญจนบุรี แบ่งกลุ่มกอ้น มีผูน้ าเพียงบางคน ทนัยคุทนัสมยั ชอบ
คิดร่วมและน าร่วม กลา้แสดงออก 

11 โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น เปิดใจบางกลุ่ม ไม่
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือส่วนงาน ลกัษณะทีโ่ดนเด่น 

ค่อยใหค้วามส าคญั  
12 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ ชอบอิสระ มีสมาธิ คิดอะไรอยา่งลึกซ้ึง รับผดิชอบ  
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มีโลกส่วนตวัสูง กลา้แสดงออก จบักลุ่มเป็นกลุ่มกอ้น 

ชอบอะไรแปลกใหม่ ชอบเคล่ือนไหว อ่อนโยน  
คิดนอกกรอบ เป็นตวัเองสูงเกินไป 

14 สถานการณ์แพทยแ์ผนไทย  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

รักการเรียนรู้ เปิดใจ ให้โอกาส คิดดี กลา้แสดงออก 
ชอบเรียนรู้นอกห้องเรียน มีไหวพริบ แกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ไดดี้ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี อ่อนโยน ชอบ
ช่วยเหลือ ตรงต่อเวลา มีมานะ  

15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ่อนโยน อ่อนไหว รักพวกพอ้ง มีไหวพริบ รักการ
เรียนรู้ 

 

สรุป 
กระบวนการพฒันาศักยภาพนักศึกษาด้วยการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ ด้วยกระบวนการ

ดงักล่าวเป็นการพฒันาทกัษะนอกห้องเรียนให้กบันกัศึกษา ดว้ยกิจกรรมและการถอดบทเรียน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัตวัเองการจดัการตวัเอง รู้ตวัเอง เขา้ใจตนเองอย่าง
รอบดา้น  และเขา้ใจผูอ่ื้น ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนในห้องเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยักบั 
อาจารย ์พี่ร่วมคณะ เพื่อน ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถส่ือสารกนัอย่างเขา้ใจ การเรียน 
การท างานร่วมกบัเพื่อน ความแตกต่างหลากหลายของคนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั การท่ีตอ้งเรียนรู้ 
ท างานร่วมกนั ท างานร่วมกนันั้น เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัศึกษาในยุค 21ST Century Skills ท่ีตอ้ง
พฒันาทกัษะต่าง ๆ ใหร้อบดา้น ตามความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และลกัษณะของมนุษยท่ี์มี
ความแตกต่าง และหลากหลายต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนากระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการ
เรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง Transformative Learning ช้ันปีที ่1 มหาวทิยาลยัมหิดล 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ชั้นปี 1 สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ต่อตนเอง ผูอ่ื้น สังคม 
และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงตนเอง สู่การเปล่ียนแปลงสังคม   เช่น การศึกษา
รายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต วิชาการใช้ชีวิตอย่างย ัง่ยืน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระบวนการสามารถ
ออกแบบให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นความเช่ือมโยงในชีวิต และเรียนรู้ในความเป็นอยู่ของชุมชน วฒันธรรม 
รากเหงา้ทางภูมิปัญญาดั้งเดิม น าไปสู่การตระหนกัในการกระท าของตนเองท่ีส่งผลกระทบไปยงั
ทุก ๆ ส่วนของชีวติ และส านึกรักทอ้งถ่ินและวฒันธรรมท่ีตนอยู ่เกิดการสะทอ้นการเรียนรู้อยา่งวง
กวา้งต่อไป 

นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะความเข้าใจชีวิตผ่านกิจกรรมโดยอาศยัแนวคิดจิตตปัญญา  
ส่งผลใหน้กัศึกษามีภูมิคุม้กนัในการใชชี้วติ และสามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงในชีวิตไดอ้ยา่ง
มัน่คง เช่น การมีความเขา้ใจว่าความสุขท่ีเกิดจากการรักในส่ิงท่ีตนท า การรู้จกัตนเอง และเห็น
คุณค่าในตนเอง ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษยท่ี์แทข้องตนเอง กลบัมาเห็นคุณค่าในตน
และยอมรับจุดท่ีตอ้งพฒันาต่อไดเ้คร่ืองมือในการเรียนรู้ตนและผูอ่ื้น  น าทกัษะการเรียนรู้ไปสู่คน
รอบขา้งและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งย ัง่ยนื 

ความเปล่ียนแปลงภายในตวันกัศึกษา (Self -Transformation) จึงสร้างการเปล่ียนแปลงสู่
หอ้งเรียนและชีวิตอยา่งกลมกลืน (Social - Transformation) และส่งต่อไปสร้างการเปล่ียนแปลงให้
เกิดข้ึนในนักศึกษา (Self -Transformation) ท่ีพร้อมจะพฒันาตนเองและเกิดแรงบนัดาลใจและ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social - Transformation) ในการสร้างการเปล่ียนแปลงต่อเพื่อนร่วมชั้น  
ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาคณะ มหาวทิยาลยั สังคมรอบขา้ง และประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื  

ผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางดา้นนโยบาย และการศึกษาในคร้ังต่อไปเพื่อการพฒันาศกัยภาพ
นักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง Transformative Learning ชั้นปีท่ี 1 
มหาวทิยาลยัมหิดลมหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา ดงัน้ี 

1. เสนอใหม้หาวทิยาลยัมหิดล  เสนอทุกส่วนงานใหด้ าเนินการจดักระบวนการการเรียนรู้สู่
การเปล่ียนแปลงส าหรับเป็นกิจกรรมบงัคบัส าหรับนกัศึกษาชั้นปี ท่ี 1  
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2. เสนอให ้กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัให้มีการ
พฒันาตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้มหาวิทยาลยัมหิดลให้
ความช่วยเหลือทั้งทางดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และการด าเนินการ โดยอาศยัความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดการพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3.แนวทางการด าเนินงานด้านการพฒันากระบวนการการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงตอ้ง
ชดัเจน เป็นมาตรฐาน และไม่มีการเปล่ียนแปลง ตามกรอบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรือกิจกรรมตอ้ง
สอดคลอ้งกบั 21st Century Skills ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และเป็นแผนการพฒันานกัศึกษาระยะ
ยาว 

4. เสนอใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบศึกษาวจิยั กลไกการพฒันานกัศึกษาแบบเชิงรุก โดยพฒันา
แบบประเมินผล และแบบวดัผลท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประเมินผลการพฒันานกัศึกษา
ท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพของกระบวนการดงักล่าว เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
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บทคดัย่อ 
  บทความเร่ืองการพฒันากรอบการสัมภาษณ์ทางดา้นจิตสังคม ส าหรับนกัศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษา  มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากรอบการสัมภาษณ์ทางด้านจิตสังคม ส าหรับ
นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ให้สามารถน าไปใช้เพื่อประเมินนกัศึกษาท่ีขอรับบริการดา้นสุข
ภาวะทางใจในเบ้ืองตน้ได้  จากการศึกษาเคร่ืองมือคดักรองและประเมินพฤติกรรมเส่ียงทางจิต
สังคม หรือ HEADSSS Assessment ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนโดย Dr.Harvey Berman  ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1972  เห็นว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการใช้ประเมินสุขภาวะทางใจของนักศึกษาใน
เบ้ืองต้นได้ กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลยัมหิดล จึงไดพ้ฒันาและปรับปรุงขอ้ค าถามตามบริบทความเปล่ียนแปลงทางจิตสังคม
ของวยัรุ่นในยุคปัจจุบนั และน าไปสู่การปฏิบติัโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลยั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
เพื่อประเมินนกัศึกษาท่ีเขา้มารับบริการเร่ืองสุขภาพใจในเบ้ืองตน้  เคร่ืองมือคดักรองดงักล่าวได้
แบ่งเป็นขอ้ค าถามตามกลุ่มปัญหา ดงัน้ี 1) ดา้นครอบครัว (Home) 2) ดา้นการเรียน (Education) 3) 
ดา้นพฤติกรมการกิน (Eating Behavior) 4) ดา้นกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวนั และความสัมพนัธ์

mailto:trithipnipa.sam@mahidol.edu
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ระหวา่งเพื่อน (Activity  / peer-related)  5) การเสพสารเสพติด / ติดเกม / ส่ือสังคมออนไลน์(Drug 
abuse or other addiction) 6) ดา้นเพศสัมพนัธ์ (Sexuality)  7)  ดา้นความปลอดภยั (Safety) และ 8) 
ดา้นความคิดอยากตาย/อารมณ์เศร้า (Suicide risk and depressed mood) โดยมีจ านวนนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บการคดักรองทั้งส้ิน 2,816 คน (ปีการศึกษา  2559 – 2560) 
  เน่ืองจากผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีดูแลนกัศึกษาดา้นการให้การปรึกษาในฝ่ายกิจการนกัศึกษาของ
ส่วนงานส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้ น เคร่ืองมือคัดกรองและประเมิน
พฤติกรรมเส่ียงทางจิตสังคม หรือ HEEADSSS Assessment  จึงเป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือ
บุคลากรท่ีดูแลนักศึกษาเพื่อคดักรองปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ และด้านสังคม
เบ้ืองตน้ได ้อีกทั้ง ผลการศึกษาพบวา่ หากผูใ้ห้การปรึกษามีกระบวนการให้การปรึกษาท่ีเหมาะสม 
ลดความรู้สึกถูกคุกคามของนกัศึกษา และไดข้อ้มูลทางจิตสังคมจากการสัมภาษณ์มากพอ จะช่วยให้
กระบวนการดูแลนกัศึกษาเป็นไปอยา่งราบร่ืน และช่วยให้ผูใ้ห้การปรึกษา สามารถเห็นตน้เหตุของ
ปัญหาและพูดคุยไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนั้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าวสามารถน าไปสู่
การพฒันากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ค าส าคญั : นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา / กรอบการสัมภาษณ์ดา้นจิตสังคม  
  
Abstract 
 Article on the development of psychosocial interview framework for higher 
education students, aim to develop a psycho-social interview framework for students in higher 
education institutions to be able to basic screening their students who have received initial mental 
health services.  
 The HEEADSSS assessment :the psychosocial interview for adolescents is a tool 
developed by Dr. Harvey Berman since 1972. It is seen as an appropriate tool for assessing the 
mental health of students. So the Student Affairs Division together with the National Institute for 
Child and Family Development , Mahidol University has developed and improved questions 
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based on the context of the psychosocial changes of teenagers at the present times. And 
implement to counseling center of Student Affairs Division, Adolescent Clinic, and the faculty 
used since academic year 2016 in order to assess students who have mental health problem. This 
HEEADSSS interview focuses on assessment of 1) Home environment 2) Education 3) Eating 
behavior 4) Activity and peer-related 5) Drug abuse / addiction / social addiction 6) Sexuality 7) 
Safety and 8) Suicide risk and depressed mood. In academic year 2016-2017  has been screening 
all 2,816 visits. 
     Some personnel those who responsible for counseling service, are not medical 
personnel.  
This HEEADSSS assessment tool helps personnel who take care of students to screen mental 
health and social aspects problems. This tool together with the appropriate counseling process, 
will reduce feeling of threatening of students and get enough psychosocial information from the 
interview. The student care process go smoothly and help counselors able to see the cause of the 
problem and take appropriately action. In addition, the information obtained from such studies 
can lead to the development of activities to be consistent with the problems appropriately. 
 

Keywords : higher education students / psychosocial interview framework  
 
บทน า 

 องค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของวยัรุ่นว่าเป็นบุคคลในช่วงอายุ 10-19 ปี  
เป็นช่วงเวลาท่ีสั้ นและมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน อย่างรวดเร็วเพื่อเปล่ียนผ่านจากวยัเด็กสู่การเป็น
ผูใ้หญ่ การแบ่งช่วงของวยัรุ่นโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่วยัรุ่นตอนตน้ (ช่วงอายุ 10-13 
ปี)วยัรุ่นตอนกลาง และวยัรุ่นตอนปลาย (ช่วงอายุ 17-19 ปี)  (สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551)   
และเป็นวยัแห่งความต่อเน่ืองของการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม และจิตสังคม   
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มีความโดดเด่นในเร่ืองของความตอ้งการความเป็นอิสระ  ความเป็นตวัตน  ความนับถือตนเอง 
และความเป็นอิสระจากผูใ้หญ่ท่ีเพิ่มข้ึน  

นักศึกษา ซ่ึงอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย อายุ 17-19 ปี จะมีพฒันาการทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจ  พฒันาการทางดา้นร่างกายในวยัรุ่นระบบสืบพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์
เต็มท่ี  ทางด้านจิตใจ เป็นวยัท่ีต้องการความมีอิสระเป็นช่วงท่ีวยัรุ่นจะรู้จักตัวตน (identity)  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาผูป้กครองตลอดเวลา มีเสรีภาพการตดัสินใจ 
เร่ืองของตนเอง (รสวนัต ์อารีมิตร, 2555) เป็นช่วงท่ี ตอ้งการมีความรัก สนใจความสัมพนัธ์แบบหนุ่ม
สาว ตอ้งการความทา้ทาย ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซ่ึงสร้างความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ส่งผลท าให้
เกิดผลกระทบทางดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะทางดา้นจิตใจ และสังคมของวยัรุ่นได ้อยา่งไรก็ตาม วยัรุ่น
ในช่วงน้ีจะมีความเขา้ใจและยอมรับถึงผลกระทบต่อสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  อนัเป็นผลมาจาก
การะท าหรือพฤติกรรมในปัจจุบนั ท าให้เกิดการยอมรับและแกไ้ขพฤติกรรมเส่ียงต่างๆท่ีเหมาะสมได้
ง่ายข้ึนมาก (วโิรจน์ อารียก์ุล, 2553) 
 พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของกลุ่มวยัรุ่นท่ีควรให้ความส าคญัและเฝ้าระวงั ได้แก่ 
พฤติกรรมเส่ียงต่อความปลอดภัยและความรุนแรง การสูบบุหร่ี การด่ืมสุราและสารเสพติด 
พฤติกรรมทางเพศ การรับประทานอาหาร พฤติกรรมการไม่ออกก าลังกาย และพฤติกรรม
ความเครียด ซ่ึงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพแต่ละดา้นของวยัรุ่นดงักล่าว อาจเกิดจากพฒันาการทาง
ร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสมองยงัเจริญไม่สมบูรณ์ท าใหก้ารคิดท่ีเป็นนามธรรม คิดแกปั้ญหา
ไม่เหมาะสม ส่งผลใหมี้อารมณ์เปล่ียนแปลงไดง่้าย สับสน และขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง มีโอกาส
ถูกชกัจูงไดง่้ายจะเห็นไดว้า่พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ เป็นดชันีบ่งช้ีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
บุคคลระยะต่อไปได ้ (จรรยา, เกียรติก าจร, สายฝน และปิยธิดา, 2553) 
 ขอ้มูลจากองค์การอนามยัโลกเน่ืองในวนัสุขภาพจิตโลกปี 2018  พบว่าปัญหาฆ่าตวั
ตายเป็นสาเหตุการตายก่อนวยัอนัควรอนัดบัตน้ๆ ในกลุ่มวยั 15-29 ปี ในขณะท่ีปัญหาภาวะซึมเศร้า 
เป็นสาเหตุอนัดบัท่ีสาม ทั้งน้ีรวมถึงการใชแ้อลกอฮอล์และยาเสพติดท่ีเป็นอนัตรายในหมู่วยัรุ่นถือ
เป็นปัญหาส าคัญในหลายประเทศ ท่ีอาจน าไปสู่พฤติกรรมเส่ียง เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่
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ปลอดภยั หรือการขบัรถท่ีเป็นอนัตรายได้ รวมไปถึงความผิดปกติของการรับประทานอาหาร 
ระดบัสูงของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคการกินท่ีผิดปกติ และอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด
และภาวะซึมเศร้า   
 ส าห รับสถานศึกษา  นอกจากการให้บ ริก ารสวัส ดิก ารส าห รับนัก ศึกษา 
ในด้านการรักษาพยาบาล และสวสัดิการอ่ืน ๆ แล้ว  การให้บริการด้านการดูแลสุขภาวะทางใจ  
หรือการให้บริการให้การปรึกษา (counseling service) จึงเป็นอีกสวสัดิการหน่ึงท่ีจ าเป็น 
ในการช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษา ให้ผ่านปัญหา อุปสรรค ในระหว่างการศึกษาและการใช้ชีวิต 
ในมหาวทิยาลยัดว้ย 
 ในกระบวนการดูแลนักศึกษาท่ีประสบปัญหา นอกจากควรจะมีกระบวนการ  
ใหก้ารปรึกษาอยา่งเหมาะสมแลว้  การพฒันาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบับริบทของนกัศึกษา เพื่อช่วย
ในการคดักรอง และประเมินพฤติกรรมเส่ียงของนกัศึกษา ก็นบัเป็นอีกหน่ึงในกระบวนการท่ีส าคญั 
ในการเก็บบนัทึกสถิติปัญหาท่ีพบในนกัศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั และน าไป 
ต่อยอด ในการพฒันารูปแบบ กระบวนการดูแลนักศึกษา ระบบการส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ และการ
พฒันากิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาของนักศึกษาต่อไป ซ่ึงกระบวนการและเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมดังกล่าว จะช่วยให้บุคลากรผูท้  าหน้าท่ีให้การปรึกษา หรือผูท้  าหน้าท่ี ดูแลนักศึกษา 
ช่วยเหลือนกัศึกษาไดใ้นเบ้ืองตน้ และช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทยไ์ดด้ว้ย 
 กระบวนการดูแล ส่งต่อ  เคร่ืองมือในการคัดกรองปัญหา และกระบวนการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสม จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีซ่ึงเอ้ือต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั และนบัเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากต่อนกัศึกษาคนหน่ึงท่ีจะผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งทางดา้นวชิาการและการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัจนส าเร็จเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต่์อไป 
 

เนือ้หา 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

และเพื่อพฒันานกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตอบสนอง  
ต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัต่อการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) และสามารถด ารงชีวิตใน
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สังคมอย่างคนมีคุณภาพ นอกเหนือไปจากการให้การศึกษาในหลกัสูตร การพฒันาดา้นการเรียน
การสอนดา้นวชิาการ การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนผา่นกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ี
มหาวิทยาลยัควรจดัให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากสวสัดิการดา้นสุขภาวะทางกาย ไดแ้ก่ การรักษาพยาบาลและทนัตกรรมแลว้ จึงตอ้งมีการ
จดับริการใหก้ารปรึกษา(counseling service)  ดา้นสุขภาวะทางใจส าหรับนกัศึกษาดว้ย  

มหาวทิยาลยัมหิดลจึงจดัใหมี้ศูนยใ์ห้ค  าปรึกษามหาวิทยาลยัมหิดล (MU Friends)  ข้ึน 
ภายใตก้ ากบัดูแลของกองกิจการนกัศึกษา ซ่ึงรวมไวซ่ึ้งภารกิจในการดูแลนกัศึกษาทั้งสุขภาวะทาง
กาย และสุขภาวะทางใจ ซ่ึงศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาฯ น้ีมีหน้าท่ีให้บริการด้านการปรึกษาแก่นักศึกษา  
โดยกระบวนการให้การปรึกษา คดักรอง ประเมินปัญหาเบ้ืองตน้ ติดตามผล และส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
ในรายท่ีพบวา่ปัญหาอยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง 

ผูใ้ห้การปรึกษา (counselor) มักพบว่าเป็นความยาก และท้าทายในการตั้ งค  าถาม 
ท่ีละเอียดอ่อนกบัวยัรุ่น เพื่อใหว้ยัรุ่นไม่รู้สึกถูกคุกคาม (Klein, Goldenring, and Adelman, 2014) วยัรุ่น
เป็นวยัท่ีมีความรู้สึกระแวดระวงักบับุคคลท่ีไม่มีความคุน้เคย ฉะนั้น การสร้างสัมพนัธภาพ และการ
รักษาความลบั จึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการท่ีดีในการให้การปรึกษา เพื่อให้เกิดความไวว้างใจใน
การรับการปรึกษา และการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตั้งค  าถาม เพื่อคดักรอง 
และประเมินปัญหา จึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างมากในกระบวนการให้การปรึกษาส าหรับนักศึกษา 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผย และสามารถเขา้ถึงปัญหาของนกัศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกข้างต้น ท าให้ทราบว่าเบ้ืองหลังของปัญหา 
ดา้นสุขภาวะทางใจในวยัรุ่นนั้น มีปัจจยัทางดา้นจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั รวมถึง จากการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา ได้บนัทึกสถิติการให้บริการ โดยจ าแนกปัญหาเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ปัญหา
ครอบครัว  ปัญหาการเรียน และปัญหาอ่ืน ๆ และมีการบนัทึกสถิติในศูนยใ์ห้ค  าปรึกษา ฯ (MU 
Friends) เท่านั้น จากการเก็บสถิติดงักล่าว ท าใหไ้ม่สามารถจ าแนกของกลุ่มปัญหาไดช้ดัเจน และท า
ใหก้ารจดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปโดยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 กองกิจการนกัศึกษา ร่วมกบัสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพิจารณาเคร่ืองมือการคัดกรองและประเมิน



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

131 
 
 

พฤติกรรมเส่ียงทางด้านจิตสังคมท่ีเรียกว่า HEADSS Assessment  ซ่ึงพฒันาจากระบบการจดั
ระเบียบประวติัดา้นจิตสังคมท่ีพฒันาข้ึนในปี 1972 โดย Dr.Harvey Berman  และระบบน้ีประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในลอสแองเจลิสและนิวยอร์ก เป็นการสอบถามประวติัด้านจิตสังคมโดย
วิธีการตั้งค  าถามเพื่อเพิ่มสัมพนัธภาพทางการส่ือสารและลดความเครียดในการตั้งค  าถาม วิธีการน้ี
เป็นท่ีรู้จกักนัโดยยอ่คือ HEADSS  ซ่ึงยอ่มาจาก Home (บา้น), Education/employment (การศึกษา / 
การจา้งงาน), peer group Activities (กิจกรรม กลุ่มเพื่อน), Drugs (สารเสพติด), Sexuality (เพศ), 
and Suicide/depression (การฆ่าตวัตาย ซึมเศร้า) (Goldenring and Cohen ,1988)   

จากการศึกษา พบว่าเคร่ืองมือดงักล่าวมีการพฒันามาเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทางจิตสังคมของวยัรุ่นมากข้ึน โดยในการพฒันาต่อมา ไดมี้การเพิ่มหวัขอ้จาก 
HEADSS  เป็น HEEADSSS โดยการเพิ่มหวัขอ้ปัญหาเร่ือง Eating (การกิน)  และ Safety (ความ
ปลอดภยั) เขา้ไป จากการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว พบวา่หากมีประวติัดา้นจิตสังคมท่ีเพียงพอจะท าให้
พบปัญหาไดเ้ร็วพอท่ีจะลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของวยัรุ่นไดอ้ย่างมาก (Klein, Goldenring, 
and Adelman, 2014)  จึงท าให้เป็นกรอบการสัมภาษณ์ทางจิตสังคมส าหรับวยัรุ่นท่ีไดรั้บการยอมรับ
เป็นท่ีแพร่หลาย 

เคร่ืองมือคดักรองดงักล่าว ถูกออกแบบและพฒันาข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให ้
ผูใ้หก้ารปรึกษามีส่วนร่วมในขณะท่ีตั้งค  าถามในการให้การปรึกษา ช่วยให้การพูดคุย และประเมิน
พฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่นเป็นไปอย่างมีทิศทาง และง่ายต่อการเขา้ถึงวยัรุ่น  และเพื่อการเก็บสถิติ 
ดา้นบริการสุขภาวะทางใจส าหรับนกัศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีการดดัแปลง
บางส่วนให้เขา้กบับริบทของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ปรับ E-Employment (การจา้งงาน) เป็น E-Eating 
behavior (พฤติกรรมการกิน) เพิ่มรายละเอียดของ D-Drugs abuse or other addiction โดยให้
ครอบคลุมการติดเกม และส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นปัญหาและปัจจยัเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนในยคุปัจจุบนั 

นอกจากเคร่ืองมือดงักล่าว จะมีตวัอย่างค าถามท่ีเหมาะสมแล้ว  ยงัมีปัจจยัปกป้อง  
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมพลงับวกแก่นกัศึกษา และเป็นปัจจยัท่ีปกป้องให้นกัศึกษาห่างจากพฤติกรรม
เส่ียง มีปัจจยัเส่ียงซ่ึงเป็นปัจจยัซ่ึงมีส่วนท าให้นกัศึกษา มีความเส่ียงในการเกิดปัญหาดา้นสุขภาวะ 
ทางใจ ปัจจยัทั้งสองด้านท าให้ผูใ้ห้การปรึกษามีข้อมูลพื้นฐานด้านจิตสังคมท่ีช่วยให้สามารถ
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จ าแนกปัญหา และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลในการให้การปรึกษา ติดตาม เฝ้า
ระวงันกัศึกษาต่อไปได ้ 

ทั้งน้ี ไดมี้การน าเสนอเคร่ืองมือดงักล่าวลงสู่ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั โดยการ
เสนอในท่ีประชุมระดบับริหาร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกส่วนงาน รวมถึงการอบรมให้ความรู้ส าหรับบุคลากรฝ่าย
กิจการนกัศึกษาผูท้  าหน้าท่ีให้การปรึกษาของส่วนงานต่าง ๆ ผา่นโครงการ Mahidol Friends for 
Staffs  โดยเร่ิมมีการรวบรวมสถิติการให้การปรึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ได้แก่ ศูนยใ์ห้
ค  าปรึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล คลินิกวยัทีน และฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกส่วนงานท่ี ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559  

ผลการน าไปทดลองใช้ 
 จากสถิติการให้บริการให้การปรึกษา ในปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษารับบริการ
จ านวน 936 คร้ัง  พบว่า ปัญหาน าในการรับบริการของนกัศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการศึกษา  จ านวนร้อยละ 52.35  รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาความเครียด 
คิดเป็นร้อยละ 16.35 และปัญหาดา้นครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 10.47  ตามล าดบั 

ในปีการศึกษา  2560  มีทิศทางของปัญหาในอนัดบัตน้ ๆ สอดคลอ้งกบัปีการศึกษา 
ท่ีผา่นมา แต่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีจากนกัศึกษาท่ีรับบริการจ านวน 1,880 คร้ัง  พบวา่ ปัญหาน า 
ในการรับบริการของนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล มากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการศึกษา  จ านวนร้อย
ละ 41.65  รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นกิจกรรมและความสัมพนัธ์กบัเพื่อน  คิดเป็นร้อยละ 26.28 
และปัญหาความเส่ียงดา้นการฆ่าตวัตาย และอารมณ์เศร้า คิดเป็น ร้อยละ  17.45 (ดา้นความเครียด
ร้อยละ 11.17  และมีความเส่ียงดา้นการฆ่าตวัตาย และอารมณ์เศร้า ร้อยละ 6.28) ตามล าดบั 

ทั้ งน้ีจากข้อมูลสถิติดังกล่าว พบว่าปัญหาเร่ืองการศึกษา เป็นปัญหาท่ีนักศึกษา 
เขา้รับบริการเป็นล าดบัแรก ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าว ปัจจยัหรือสาเหตุส่วนหน่ึงของปัญหา นอกจาก 
มาจากตวันักศึกษาท่ีมีความกดดันในวิชา หรือกระบวนการเรียนการสอนแล้ว บางรายได้รับ
ผลกระทบจากพฤติกรรม ค าพูด ของอาจารยผ์ูส้อนบางกลุ่มท่ียงัขาดความเขา้ใจในพฒันาการ และ
ความต่างระหวา่งวยัของนกัศึกษา  บางกลุ่มขาดทกัษะในการส่ือสารกบันกัศึกษา  และบางกลุ่มขาด
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ความเขา้ใจในอาการท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาสุขภาวะทางใจของนกัศึกษา เป็นตน้ จากขอ้มูลดงักล่าว 
มหาวิทยาลยัเห็นวา่ อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน นบัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จใน
การศึกษาของนกัศึกษา บทบาทของอาจารย ์จะมีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษามากท่ีสุด นอกจากจะให้
ค  าปรึกษาทั้งทางดา้นวชิาการ สังเกตความกา้วหนา้ของผลการเรียนแลว้ ยงัตอ้งให้ค  าปรึกษาแนะน า 
และคอยส่งเสริม ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพท่ี
ตนมี มีความคิด และแนวทางการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม รวมถึงเป็นท่ีพึ่ งของนักศึกษาได้  ในปี
การศึกษา 2561จึงก าหนดให้มีโครงการพฒันา Soft Skill ดา้นการให้ค  าปรึกษาส าหรับอาจารยท่ี์
ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานได้จดัโครงการดังกล่าวส าหรับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู ้สอน ให้ได้ เรียนรู้และฝึกเทคนิคการให้ค  าปรึกษาน าไปใช้ใน
กระบวนการใหค้  าปรึกษาไดจ้ริง ไดรั้บความรู้ เจตคติ และทกัษะท่ีจะน าไปต่อยอดในการช่วยเหลือ
นักศึกษา ท าให้สามารถเข้าถึงนักศึกษา ทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแนะน าช่วยเหลือได้อย่าง
ทนัท่วงที ผลพลอยไดคื้อเกิดความเอ้ืออาทรระหวา่งครูกบัลูกศิษย ์ดว้ย 

ส าหรับสถิติการให้บริการในล าดบัอ่ืน ๆ ได้มีการพฒันากิจกรรมส าหรับนักศึกษา 
เรียกวา่ MU Friends Connect โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดพื้นท่ีพูดคุย แลกเปล่ียน และสอดแทรก
ความรู้ความเขา้ใจในการดูแล จดัการสุขภาวะทางใจของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 
Stress Management  กิจกรรม Art for Relax  เป็นตน้ 

บทสรุป   
 สถาบันอุดมศึกษาต่างมีนโยบายในการพัฒนาระบบดูแลแลสุขภาวะทางใจ
นกัศึกษา โดยมุ่งหวงัให้การดูแลดงักล่าว เป็นอีกปัจจยัท่ีจะช่วยให้นกัศึกษาท่ีมีปัญหาทาด้านสุข
ภาวะทางใจ สามารถผ่านอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างเส้นทางการศึกษาและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัไดก้ารให้บริการด้านสุขภาวะทางกาย-ใจ จึงนบัเป็นบริการและสวสัดิการท่ีส าคญัยิ่ง
ส าหรับนกัศึกษาในระหวา่งการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยั  
 แมใ้นปัจจุบนัสภาพปัญหาดา้นสุขภาวะทางใจท่ีพบในนกัศึกษาจะมีแนวโนม้เพิ่ม
จ านวนข้ึนมาก แต่ในฐานะกองกิจการนักศึกษาซ่ึงมีพนัธกิจในการให้บริการและสวสัดิการ
นกัศึกษา เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้และการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาระบบ
การดูแลนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นระบบดูแลสุขภาวะทางกาย หรือทางใจ  
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 ปัจจุบนัแบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงดา้นจิตสังคมท่ีใช ้(HEEADSSS Assessment) 
นบัเป็นแบบเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพมากส าหรับผูใ้หก้ารปรึกษาในระดบัตน้ เพื่อการเขา้ถึงนกัศึกษา
อย่างเป็นมิตร เพิ่มระดบัสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนระหว่างการให้การปรึกษา ท าให้นกัศึกษาไม่รู้สึก 
ถูกคุกคาม อีกทั้งยงัสามารถจ าแนกสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจนข้ึน เคร่ืองมือน้ีอาจเป็นเพียงการ
ประเมินเบ้ืองต้น ซ่ึงไม่อาจใช้ได้กับนักศึกษาทุกกลุ่ม เป็นเพียงเคร่ืองมือเร่ิมต้นในการพฒันา
ความสัมพนัธ์กบันกัศึกษา อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษาเห็นวา่การให้บริการดา้นการให้การปรึกษา จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการท่ีเหมาะสม เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับยิ่งส าหรับการ
ให้การปรึกษา คือ สัมพนัธภาพ ความเขา้อกเขา้ใจ ความปรารถนาดี และการรักษาความลบั เพื่อ
ความไวว้างใจ และเตม็ใจในการรับบริการ และการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
 การพฒันาระบบดูแลสุขภาวะทางใจส าหรับนกัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั ท่ีตั้ง
อยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูล สถิติ เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ น าไปสู่นโยบายในการดูแล 
ดา้นสุขภาวะทางใจของนกัศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม ชดัเจน และการจดักิจกรรมตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง  น่าจะเป็นการพฒันาท่ีตอบโจทยใ์นการดูแลนกัศึกษา 
และการพฒันากิจกรรมท่ีเหมาะสมในภาพรวมต่อไป 
  อย่างไรก็ตามส าหรับเคร่ืองมือดงักล่าว แมว้า่จะใช้ประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ของ
นกัศึกษาและสามารถส่งต่อถึงมือบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญได ้แต่พบวา่ขอ้มูลใน
ภาพรวมอาจท าให้เกิดความสับสนในการจ าแนกระดบัความรุนแรง ยกตวัอยา่งเช่น ในปีการศึกษา 
2559 ใช ้S แทนปัญหา Stress and Suicide  (ความเครียดและการฆ่าตวัตาย) ซ่ึงหากมองในภาพรวม 
ท าให้เขา้ใจว่า สถิติปัญหาดา้นความคิดในการฆ่าตวัตาย มีจ านวนมาก ดงันั้น ในปีการศึกษา 2560 
จึงไดมี้การปรับให้ S แทนกลุ่มปัญหา Suicide risk and depressed mood เพื่อความชดัเจนในการ
จ าแนกระดบัความรุนแรง และเป็นขอ้มูลในการติดตาม เฝ้าระวงัอยา่งเหมาะสม  
 จากอุปสรรคดงักล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เคร่ืองมือขา้งตน้ให้มาก
ข้ึน การพฒันาเคร่ืองมือดังกล่าวควรได้รับการทบทวนวรรณกรรมทั้งจากในและต่างประเทศ
เพิ่มเติมเพื่อค านึงถึงความละเอียดอ่อนทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  รวมถึงบริบทของนกัศึกษาให้
ครอบคลุมดา้นต่าง ๆ มากข้ึนดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว ควรมีการ
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ระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรคท่ีพบจากการใช้เคร่ืองมือ และการน าเคร่ืองมือท่ี
พฒันาข้ึนจากกระบวนการดังกล่าวมาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ทางสถิติ จะท าให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การช่วยเหลือนกัศึกษาและเพิ่มความเช่ือมัน่ไดม้ากข้ึน  
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บทคดัย่อ 

บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ แก่นกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล ขององค์กรนกัศึกษา เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงพฒันางานพสัดุ กองกิจการ
นกัศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 85 คน ท่ีเป็นการ
เลือกโดยการเจาะจง ( Purposive  sampling ) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 
(Mixed methods Research) โดยท าการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ 5 ดา้น คือ 1.ดา้น
การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Euitable Service)  2.ดา้นการให้บริการท่ีทนัเวลา (Time Service) 3.
ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) 4.ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous 
Service) 5.ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Average) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard deviation) และทดสอบสมมติฐานการ
วิจยัโดยใช้ t-test และวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method )โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ (SPSS: Statistical Package for the Social 
Sciences for Windows)  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี คือ  
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 1.ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =4.19, S.D.= 0.54) 2.
ดา้นการให้บริการท่ีทนัเวลา ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( =4.12, S.D.= 0.71) 3.ดา้นการ
ให้บริการอยา่งเพียงพอ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (= 4.17, S.D.= 0.55)  4.ดา้นการให้บริการ
อย่างต่อเน่ือง ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (= 4.19, S.D.= 0.69) 5.ดา้นการให้บริการอย่าง
กา้วหนา้ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =4.10, S.D.= 0.59) ส่วนผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ  
ความแตกต่างพบว่า เพศ อายุ ชั้นปี และองค์กรนักศึกษา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคญั 
ระดบัสถิติท่ี 0.5 ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการพฒันาการให้บริการงานพสัดุพบวา่ 1.ควรเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อ ให้รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 2.ให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการดา้นพสัดุมากกวา่น้ี เพื่อ
รองรับการให้บริการอย่างเต็มท่ี  และผลการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา จ านวน 5 
คน โดยวธีิเจาะจง ( Purposive  sampling ) จากนกัศึกษาท่ีมารับบริการดา้นพสัดุจริง เป็นนกัศึกษาท่ี
ประสานงานเป็นประจ าและเขา้ใจในระบบงาน พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการงานพสัดุ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุดทุกขอ้ 
 

ค าส าคญั: ความพึงพอใจ ,การใหบ้ริการ, พสัดุกองกิจการนกัศึกษา 
 

Abstract 

The purpose of this research was to survey student satisfaction towards the provision of 
supply service for undergraduate students of Student Organizations, Mahidol University to bring 
the results to improve the development of the supply, Student Affairs Division. The sample group 
used in the research was 85 persons, consisting of students from Student Clubs, Students 
Association, and Student Council of Mahidol University in academic year 2018 with mixed 
methods research which is a research that integrates quantitative and qualitative research together 
for the result of careful and thorough research by surveying the satisfaction of the 5-sided of 
supply service. The research tools are data analysis from frequency values, mean, percentage, 
standard deviation And testing the hypothesis using t-test and analysis One-way variant (One-way 
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ANOVA). If differences are found, the difference is used to test each pair. With the method of 
Scheffe’ Method by using the statistical analysis computer program (SPSS: Statistical Package 
for the Social Sciences for Windows) and summarizing the data obtained. The results of 
quantitative research found that the average of student satisfaction towards the provision of 
supply service was at a high level of satisfaction on an average as follows: 1. Equitable service, 
satisfaction was at a high level. 2. Time Service, satisfaction was at a high level. 3. Ample 
service: satisfaction was at a high level. 4. Continuous Service, satisfaction was at a high level. 5. 
Progressive Service, satisfaction level was at high level.  

As for comments or suggestions, it was found that: 1. should increase contact channels to 
be fast and up to date 2. There will be more staff to process the supply works to fully support the 
service. And qualitative research results from the interview of 5 students by specific methods 
from students who came to receive real experience of supply service, students who coordinate 
regularly and understands the work system. It was found that the average student satisfaction 
towards the provision of supply service which overall at the highest satisfaction level. When 
separated into different areas, satisfaction is at the highest satisfaction level. 

 

Keywords: Satisfaction, service, Supply Services, Division of Student Affairs 

บทน า 
กองกิจการนกัศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกดัส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล โดยมี 

ภารกิจ และการพฒันางานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั โดยจดัการงาน
ด้านกิจการศึกษา สนับสนุนงานด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลยัระดบัโลก  และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัมหิดลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ทั้งน้ีงานด้านพสัดุ เป็นภารกิจหน่ึงภายในกองกิจการนกัศึกษา  ในด้านการ
ให้บริการด้านจดัซ้ือจดัจา้ง โดยยึดหลกั พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ 2560, ระเบียบกระทรวงการคลงัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ . 
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2560, กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560  และ
จากสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั ท าให้การบริการเกิดความหลากหลายมากข้ึน นกัศึกษามี
ความแตกต่างกนัทั้ง เพศ อาย ุระดบัชั้นปีการศึกษา คณะท่ีศึกษา และองคก์รนกัศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงแต่
ละคนจะมีการรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นแตกต่างกนั การท่ีงานพสัดุจะให้บริการได้
อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งทราบถึงความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ แก่นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลก่อน เพื่อสามารถสนองตอบความต้องการของผู ้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

อีกทั้งเพื่อเป็นการพฒันางานประจ าสู่งานวิจยั (Routine to Research: R2R) ของการ
ปฏิบติังานดา้นงานพสัดุ อนัจะน าไปสู่การแลกเปล่ียน เรียนรู้แนวคิด เทคนิค และวิธีการในการ
สร้างสรรค์และพฒันางานในท่ีสุด จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ
งานพสัดุ ในการใหบ้ริการ 5 ดา้น คือ 1.ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค 2.การให้บริการท่ีทนัเวลา 
3.ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ 4.ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 5.ดา้นการให้บริการอย่าง
กา้วหน้า จึงตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะน ามาวางแผนปรับปรุงการให้บริการงานพสัดุให้เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจการใหบ้ริการพสัดุ แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ของปัจจยัส่วนบุคคล กบัความพึงพอใจการให้บริการ

พสัดุ แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 
3. เพื่อเสนอแนะขอ้คิดเห็น ต่อการพฒันาความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ แก่นักศึกษา

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
สมมุติฐานในการวจิัย 

1. นกัศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ระดบัชั้นปี องคก์รท่ีศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
พสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดลแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 

แนวความคดิหรือทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
เบญจมาภรณ์ สมุดอินแกว้ (2543, หนา้23) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ

ของผูใ้ช้บริการ ถา้ผูใ้ช้บริการไดรั้บการตอบสนองจากผูใ้ห้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทนัต่อ
ความตอ้งการ และให้บริการอยา่งต่อเน่ือง มีวสัดุอุปกรณ์อยา่งเพียงพอต่อการใชง้าน ผูใ้ชบ้ริการก็
จะเกิด ความรู้สึกท่ีดีต่อการใหบ้ริการ  

ภควนั ธรรมพน้ภยั (2545, หนา้45) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจหมายถึง ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ต่อการให้บริการในดา้นคุณภาพพนกังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายใน และดา้นคุณภาพระบบเทคโนโลยี ท่ีอยูใ่นระดบัสากลทุกดา้น 
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Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) (อา้งใน เชิดชาติ ตะโกจีน, 2559) ไดก้ล่าวถึงการ
สร้างมิติแห่งการบริการ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริการของเรานั้นดีพอท่ีจะท าให้ ลูกคา้รู้สึกว่าไดรั้บ
คุณค่าจากตน้ทุนท่ีไดใ้ชจ่้ายออกไป เพื่อสร้างความผกูพนัระยะยาว ซ่ึงต่างก็ก าหนด มิติคุณภาพการ
บริการออกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Tangible) เช่น การมีท่ีจอดรถ
ท่ีเพียงพอ การมีท่ีนัง่ ส าหรับรับรองลูกคา้ การมีห้องน ้ าท่ีสะอาด ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้
(Reliability) เช่น ทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกตอ้งและตรง กบัวตัถุประสงค์ของการบริการนั้นใน
เวลาท่ีเหมาะสม 2) การตอบสนอง (Responsiveness) ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว ไม่ควรให้ลูกคา้
รอนาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือเม่ือลูกค้าตอ้งการใช้บริการอย่างเร็วท่ีสุด 3) ความน่าเช่ือถือ 
(Reliabillty) หมายถึง ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อผลลพัธ์ท่ีเกิดจากองคก์รหรือกิจกรรมในการบริการ ท่ี
มัน่ใจวา่ลูกคา้จะไดรั้บบริการ ในระดบัเดียวกนัทุกคร้ัง ผูใ้หบ้ริการสามารถให้บริการไดต้ามท่ีมีการ
ประชาสัมพนัธ์ไว ้4) การสร้างความมัน่ใจ (Assurance) เป็นการสร้างความมัน่ใจว่าพนักงานท่ี
ให้บริการแก่ ลูกคา้นั้น เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีจะให้ความช่วยเหลือได ้5) การเอาใจใส่ต่อ
ลูกค้า (Empathy) ต้องเข้าใจถึงปัญหา ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาตามความต้องการท่ี
แตกต่างกนัไป และจะตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

Millet (1954) ไดอ้ธิบายการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการหรือความสามารถในการ
สร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ ดงัน้ี 1)การให้บริการอย่างเสมอภาค (Euitable Service) คือ 
การบริการท่ีมีความยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม มีมาตราฐานในการให้บริการ 2)การให้บริการท่ี
ทนัเวลา (Time Service) คือ การให้บริการตามลกัษณะความจ าเป็นเร่งด่วน 3)การให้บริการอยา่ง
เพียงพอ (Ample Service) คือ ความเหมาะสมเพียงพอในดา้น ผลิตภณัฑ์ สถานท่ี บุคลากร และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 4)การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการเป็นไปอย่าง
สม ่าเสมอ ต่อเน่ืองจนกวา่จะบรรลุผล 5)การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) คือ การ
พฒันาการใหบ้ริการในทุก ๆดา้นใหมี้ประสิทธิภาพ และคุณภาพดีข้ึนไปเร่ือย ๆ  
 สรุป ความพึงพอใจคือการกระท าให้ผู ้รับบริการ รู้สึกพึงพอใจในบริการ หรือรู้สึก
ประทบัใจ มีความสุข มีทศันคติท่ีดีในระบบ หรือการวางโครงสร้างการให้บริการแก่ผูท่ี้มารับ
บริการ ทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั บุคลากร (ผูใ้ห้บริการ) มีความเช่ียวชาญ เอาใจใส่ ติดตามผล  
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ดูแลประสานงานดว้ยความเป็นมิตร มีการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นในงานท่ีท า 
และทกัษะในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในบริการนั้น และการพฒันาสู่คุณภาพในการ
ใหบ้ริการงานพสัดุต่อไป  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ส านักงานวิทยทรัพยากร (2557) เร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ส านักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2557 มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึง
พอใจ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุง การใช้บริการส านักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากนิสิตและบุคคลทัว่ไป จ านวน 583 คน ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือแยกเป็นรายดา้น คือ 1.ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก 
2.ดา้นการบริการ อยูใ่นระดบัมาก 3.ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้  

กอ้งกิต ตนัติวิภาวิน (2555) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพสัดุ
ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ส ารวจระดบัความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะของผูม้ารับบริการ ต่อการ
ให้บริการของงานพสัดุ จากผูม้าใช้บริการ จ านวน200คน พบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2.ด้าน
เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 3.ดา้นสถานท่ีให้บริการ พบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง และข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้บริการ 5ข้อ คือ 1.ควรมีกล่องส าหรับแสดงความคิดเห็นหรือ
ร้องเรียน 2.หวัหนา้งานมีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการดา้นพสัดุมากกว่าน้ี 3.หากหวัหน้า
งานติดต่อยากควรมอบอ านาจใหเ้จา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนด าเนินการ 4.หากมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ท างานท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ควรแจง้หน่วยงานและท าระเบียบวิธีการปฏิบติัอย่างละเอียด     
5.ควรมีการจดัอบรมระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆดา้นพสัดุ เพื่อความชดัเจน 
 งานวจัิยต่างประเทศ  

พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988 อา้งใน 
ภวตัวรรณพิณ, 2554) ไดท้  าการศึกษาคุณภาพและการจดัการคุณภาพการบริการมาตั้งแต่ปี 1983 
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ในขณะท่ีพาราสุรามานเร่ิมท าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นยงัไม่พบวา่ มีการศึกษาเร่ืองคุณภาพ
การบริการมากนกั พบแต่งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของสินคา้ จากนั้น พาราสุรามานและคณะ
จึงเร่ิมท าการวิจัย โดยร่วมกันท าการวิจัยเชิงส ารวจเก่ียวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลา
ท าการศึกษานานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เร่ิมจากการวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่ม
ผูรั้บบริการ และผูใ้ห้บริการของบริษทัชั้นน าหลายแห่ง และน าผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันารูปแบบ
คุณภาพการบริการ ต่อมาเป็นวิจยัเชิงประจกัษ์โดยมุ่งศึกษาท่ีผูรั้บบริการโดยเฉพาะ โดยไดส้ร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) และปรับปรุง
เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินคุณภาพการบริการตามการรับรู้และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ผลลพัธ์
ท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ชบ้ริการประเมินคุณภาพการบริการเรียกวา่ “คุณภาพของการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการ
รับรู้” (Perceived Service Quality) ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการแลว้ โดยสรุปไดว้า่ 
คุณภาพการให้บริการก็คือผลิตภณัฑ์บริการท่ีดีท่ีสุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตาม
ความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการ   

           สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งผูท้  าวิจยั สนใจศึกษาทฤษฎีของ 
Millet (1954) ท่ีอธิบายถึงการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการดา้นต่างๆ คือ ดา้นการให้บริการ
อยา่งเสมอภาค  ดา้นการให้บริการท่ีทนัเวลา  ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ  ดา้นการให้บริการ
อย่างต่อเน่ือง  ดา้นการให้บริการอย่างกา้วหน้า  ซ่ึงงานพสัดุไดน้ ามาประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบั
บริบทหนา้ท่ีของเน้ืองานพสัดุ และบริบทขององคก์าร โดยการใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร มีจิตใน
การให้บริการ เร่งปฏิบติังานให้โดยไม่ตอ้งรอนาน อย่างรอบคอบ รัดกุม จดัสถานท่ีอ านวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ และมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการให้บริการ ซ่ึงจะสอดคล้องกบังานวิจยัใน
ประเทศของ ส านักงานวิทยทรัพยากร (2557) เร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ส านักงาน      
วทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2557 ท่ีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก และเม่ือแยกเป็นรายด้าน คือ 1.ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 2.ด้านการบริการ 3.ด้าน
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กอ้งกิต 
ตนัติวิภาวิน (2555) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพสัดุศูนยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  ในดา้นขั้นตอน
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การใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ พบวา่ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัในต่างประเทศของ พาราสุรามาน, ไซเธมอล และแบร์ร่ี 
(1988) ในการตดัสินคุณภาพการบริการตามการรับรู้และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ภายใต ้
ความเช่ือท่ีว่าคุณภาพการบริการส่วนหน่ึงมาจากการบริการ และการท าความเข้าใจ กับความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการให้บริการ เกิดจากความพึงพอใจ
ในเบ้ืองตน้ ถา้พึงพอใจมากก็จะท าให้เกิดความประทบัใจต่อการให้บริการนั้นๆเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลดี
ต่อผูใ้หบ้ริการ หรือองคก์ารท่ีใหบ้ริการ เพื่อน ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า โดยปัจจยัเหล่าน้ีผูว้จิยัจะน าไปสู่การสังเคราะห์ในงานวจิยัต่อไป 

 

วธิีการวจิัย 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดรูปแบบการวิจยัเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย

ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดงัน้ี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยผูว้ิจ ัย

เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จากนกัศึกษาทุกคนท่ีมารับบริการ
ดา้นพสัดุ ขององค์กรนกัศึกษา ประกอบดว้ยสโมสรนกัศึกษา สภานกัศึกษา และชมรมต่างๆอีก 5 
ชมรม รวมทั้งส้ิน 85 คน 

2. การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั หรือผูรู้้ (key informants) โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จากนกัศึกษาท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งจริง คือ ผูท่ี้ใหข้อ้มูลส าคญั หรือผูรู้้ (key informants) จ านวน 5 คน 
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เคร่ืองมือในการวจัิย 
1.การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Check list) ซ่ึงผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ไดแ้ก่  5 พึง
พอใจมากท่ีสุด, 4 พึงพอใจมาก, 3 พึงพอใจปานกลาง, 2 พึงพอใจนอ้ย, 1 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
           2. การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ใชแ้นวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์ ชนิดก่ึง
โครงสร้าง (Semi - structure Interview) 2) เคร่ืองบนัทึกเสียง และ กลอ้งบนัทึกภาพ  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจ ัยสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ ก่อนเร่ิมลงมือแจกแบบสอบถาม และเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม รวมถึง
การสัมถาษณ์ดว้ยตนเอง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Statistical Package for the 

Social Sciences.  (SPSS) โดยการทดสอบหาค่า ร้อยละ(Percentage) ความถ่ี(Frequence) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนการทดสอบสถิติใช ้t-test , F-test โดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยน าไปเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย ดงัน้ี 4.51 – 5.00 
ระดบัมากท่ีสุด, 3.51 – 4.50 ระดบัมาก, 2.51 – 3.50 ระดบัปานกลาง, 1.51 – 2.50 ระดบันอ้ย, 1.00 – 
1.50 ระดบันอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)   

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะ และการสัมภาษณ์ 
ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) โดยการศึกษารายละเอียดของค าตอบของแต่ละบุคคล
ก่อนการจ าแนกประเภทโดย พิจารณาค าตอบของทุกราย น าค าตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือ
หมวดหมู่จากประโยคหรือค าส าคญั (Key word) การพิจารณาจะดูไดจ้ากความถ่ีของแต่ละกลุ่ม โดย
ยดึค าตอบท่ีมีความถ่ีสูงมาใชเ้ป็นประเด็นในการอภิปรายหรือถือเป็นประเด็นส าคญั 

https://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/research/701.ppt
https://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/research/701.ppt


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

147 
 
 

ผลการวจิัย 
 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบวา่ เป็นเพศหญิงร้อยละ  69.4 เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 30.6  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.6  โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 37.6 และส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาจาก สภานกัศึกษา ร้อยละ 29.4  
         ตารางที ่1  การศึกษาระดบัความพึงพอใจภาพรวม ของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ 
กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี  

การให้บริการงานพสัดุ 
ความพงึพอใจ 

  S.D. ระดบั 

1. การใหบ้ริการอยา่เสมอภาค (Euitable Service) 4.19 0.54 มาก 

2. การใหบ้ริการท่ีทนัเวลา (Time Service) 4.12 0.71 มาก 
3. การใหบ้ริการอยา่งพอเพียง (Ample Service) 4.17 0.55 มาก 

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) 4.19 0.69 มาก 

5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) 4.10 0.59 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.62 มาก 
ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ในภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงาน
พสัดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( = 4.15 และ 
S.D.=0.62) ซ่ึงดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคอยูใ่นระดบัสูงสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ีย ( =4.19, S.D.=0.54)   
และการให้บริการอย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี ( = 4.19,S.D.= 0.69)  และด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้ามีระดับความคิดเห็นในระดับมากและเป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( = 
4.10,S.D.= 0.59)  ตามล าดบั   

ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาหญิงกบันกัศึกษาชาย เก่ียวกบั
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
ในภาพรวม ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี 
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การให้บริการงานพสัดุ  ระดบั  S.D. 
Mean 

t Sig. 2 tailed 
1. การใหบ้ริการอยา่เสมอภาค 
(Euitable Service) 

ชาย 4.26 0.45 
0.81 0.42 

หญิง 4.16 0.58 
2. การใหบ้ริการท่ีทนัเวลา 
(Time Service) 

ชาย 4.25 0.62 
1.20 0.23 

หญิง 4.05 0.75 
3. การใหบ้ริการอยา่งพอเพียง  
(Ample Service) 

ชาย 4.12 0.59 
-0.56 0.57 

หญิง 4.19 0.54 
4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
(Continuous Service) 

ชาย 4.04 0.55 
-1.26 0.21 

หญิง 4.25 0.75 
5.การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
(Progressive Service) 

ชาย 4.10 0.59 
-1.41 0.16 

หญิง 4.11 0.60 

ภาพรวม   4.15 0.82 -0.25 0.32 

ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวา่งนกัศึกษาหญิงกบันกัศึกษาชายท่ีมีต่อ
การให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมพบว่าทั้ง 5 ด้าน 
นกัศึกษาหญิงมีความคิดเห็นไมแ่ตกต่างกบันกัศึกษาชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที ่3   การเปรียบเทียบอายขุองนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัความพึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลในภาพรวม ไดผ้ลการวิจยั
ดงัน้ี 

 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

149 
 
 

การให้บริการงานพสัดุ  
Sum of 

df 
Mean  

F Sig. 
Squares Square 

1. การใหบ้ริการอยา่เสมอ
ภาค (Euitable Service) 

Between Groups 0.21 3 0.07 0.23 0.87 

Within Groups 24.68 81 0.30 
 

  

Total 24.89 84       

2. การใหบ้ริการท่ีทนัเวลา 
(Time Service) 

Between Groups 0.48 3 0.16 0.31 0.82 

Within Groups 42.10 81 0.52 
 

  

Total 42.58 84       

3. การใหบ้ริการอยา่ง
พอเพียง  ( Ample 
Service) 

Between Groups 0.66 3 0.22 0.70 0.55 

Within Groups 25.32 81 0.31 
 

  

Total 25.98 84       

4. การใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง (Continuous 
Service) 

Between Groups 2.25 3 0.75 1.57 0.20 

Within Groups 38.71 81 0.48 
 

  

Total 40.96 84       

5.การใหบ้ริการอยา่ง
กา้วหนา้ (Progressive 
Service) 

Between Groups 0.68 3 0.23 0.64 0.59 

Within Groups 28.70 81 0.35 
 

  

Total 29.38 84       
ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบอายุของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลในภาพรวมทั้ง 5 
ดา้น พบวา่นกัศึกษาท่ีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดบัชั้นปีของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลในภาพรวม ได้
ผลการวจิยัดงัน้ี 

การให้บริการงานพสัดุ  
Sum of 

df 
Mean  

F Sig.  
Squares 

Square 

1. การใหบ้ริการอยา่เสมอภาค 
(Euitable Service) 

Between Groups 1.27 3 0.42 1.46 0.23 

Within Groups 23.61 81 0.29    

Total 24.89 84       

2. การใหบ้ริการท่ีทนัเวลา 
(Time Service) 

Between Groups 1.65 3 0.55 1.09 0.36 

Within Groups 40.92 81 0.51    

Total 42.58 84       

3. การใหบ้ริการอยา่งพอเพียง  
( Ample Service) 

Between Groups 0.88 3 0.29 0.95 0.42 

Within Groups 25.10 81 0.31    

Total 25.98 84       

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
(Continuous Service) 

Between Groups 2.13 3 0.71 1.48 0.23 

Within Groups 38.83 81 0.48    

Total 40.96 84       

5.การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
(Progressive Service) 

Between Groups 0.57 3 0.19 0.53 0.66 

Within Groups 28.81 81 0.36    

Total 29.38 84       
ระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบระดบัชั้นปีของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมทั้ง 5 
ดา้น พบว่านกัศึกษาท่ีมีระดบัชั้นปีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบองค์กรของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมได้
ผลการวจิยัดงัน้ี 

 
ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดบัองค์กรนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลในภาพรวมทั้ง 5 
ดา้น พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีองค์กรนกัศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุ 
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สรุป ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้  
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ แก่

นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยเฉล่ียเป็นรายดา้น ดงัน้ี 1) ความ
พึงพอใจดา้นการให้บริการอยา่เสมอภาค (Euitable Service) มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 2) 
ความพึงพอใจดา้นการให้บริการท่ีทนัเวลา (Time Service) ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 3) ความ
พึงพอใจดา้นการให้บริการอยา่งพอเพียง (Ample Service) ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 4) ความ
พึงพอใจดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 5) 
ความพึงพอใจดา้นเการให้บริการอย่างกา้วหนา้ (Progressive Service) ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก  

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา จ านวน 5 คน 
โดยวิธีเจาะจง ( Purposive  sampling ) จากนกัศึกษาท่ีมารับบริการดา้นพสัดุจริง เป็นนกัศึกษาท่ี
ประสานงานเป็นประจ าและเขา้ใจในระบบงาน พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การให้บริการงานพสัดุ โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือแยกเป็นรายดา้นต่างๆ ความพึง
พอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด อาจเพราะนกัศึกษาในกลุ่มวิจยัเชิงคุณภาพ มีความเขา้ใจใน
ระเบียบขั้นตอนวิธีพสัดุมากกวา่ ไดป้ระสานงานกนับ่อย เห็นการด าเนินงานจริง ร่วมแกไ้ขปัญหา
หนา้งานดว้ยกนั และผลท่ีไดรั้บตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือกิจกรรม โดยเม่ือสอบถาม
ระดบัความพึงพอใจ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน ผลท่ีไดคื้อ 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้บริการงานพสัดุ ดังนี ้
1. เพิ่มช่องทางการติดต่อ ใหร้วดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  

2. ใหมี้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการดา้นพสัดุมากกวา่น้ี เพือ่รองรับการใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ี  

การอภิปรายผล  
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี ต่อการให้บริการงานพัสดุ  กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงค์การวิจยั ดงัต่อไปน้ี 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการงานพสัดุกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2. เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล กับความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการ
ให้บริการงานพสัดุกองกิจการนกัศึกษา 3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา ต่อการพฒันา
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใหบ้ริการงานดา้นพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
1) ระดบัความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ แก่นักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พบว่าระดบั

ความพึงพอใจโดยรวมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาค  ดา้นการให้บริการท่ี
ทนัเวลา  ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง  ดา้นการให้บริการอยา่ง
กา้วหน้า  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.97, S.D.= 1.57) ซ่ึงสามารถอภิปรายรายดา้น ได้
ดงัน้ี  

1.1 ดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาค (Euitable Service) พบว่านกัศึกษามีระดบัความพึง
พอใจมาก ( =4.19, S.D.= 0.54)  อาจเน่ืองจาก การให้ขอ้มูลข่าวสาร หรือการแนะน าดา้นระเบียบ
ขั้นตอนดา้นพสัดุ โดยไม่เลือกปฏิบติั เพศ อายุ ชั้นปี หรือองคก์รนกัศึกษา โดยให้บริการอย่างเท่า
เทียมกนั สอดคลอ้งกบั Millet (1954) ซ่ึงไดอ้ธิบายหลกัการให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable 
Service) หมายถึง ความยติุธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานของความคิดวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการใหบ้ริการ ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐาน
การใหบ้ริการเดียวกนั 
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1.2 ดา้นการให้บริการท่ีทนัเวลา (Time Service) พบวา่นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจมาก 
( =4.12, S.D. = 0.71) อาจเน่ืองจาก การท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัซ้ือจดัจา้งไดท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ทุกรายการ โดยดูล าดบัความส าคญัของงานประกอบการพิจารณาดว้ย และสามารถแกไ้ขปัญหาให้
นกัศึกษาได ้ดว้ยความรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั Millet (1954) ซ่ึงไดอ้ธิบายหลกัการให้บริการอยา่ง
ตรงเวลา คือ การให้บริการตามลกัษณะความจ าเป็นเร่งด่วน และตรงตามความคาดหวงัของผูม้ารับ
บริการ 

1.3 ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) พบวา่นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจ
มาก ( =4.17, S.D. = 0.55) อาจเน่ืองจาก สถานท่ีให้บริการ มีความสะอาด สะดวก ปลอดโปร่ง มี
ความปลอดภยัในการให้บริการ เคร่ืองมือท่ีใช้มีความทนัสมยั เจา้หน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกาย
สุภาพ มีอธัยาศยัท่ีเป็นมิตร สอดคล้องกบัแนวคิดการสร้างความพึงพอใจในบริการของ Millet 
(1954) ได้เสนอแนวคิดว่า การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการด้านวสัดุอุปกรณ์ 
สถานท่ี เวลา อย่างเพียงพอเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั ส านกังานวิทยทรัพยากร (2557) เร่ือง 
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ท่ีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือแยกเป็นรายดา้นการบริการ 
และดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

1.4 ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) พบวา่นกัศึกษามีระดบัความพึง
พอใจมาก ( =4.19, S.D.= 0.69) อาจเน่ืองจาก การติดตามงานจากเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลเอาใจใส่ในการ
ให้บริการอยา่งต่อเน่ือง สามารถท างานทดแทนกนัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั Millet (1954) 
คือ การให้บริการเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองจนกวา่จะบรรลุผล และสอดคลอ้งกบักบั นพคุณ 
ดิลกภากรณ์ (2546) ซ่ึงไดอ้ธิบายหลกัการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง คือ การให้บริการท่ีเป็นไป อยา่ง
สม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการ วา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้ 

1.5 ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) พบวา่นกัศึกษามีระดบัความพึง
พอใจมาก ( =4.10,S.D. = 0.59) อาจเน่ืองจาก เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการปฏิบติังานมีความ
ทนัสมยั รวมถึงโปรแกรมในการท างานดา้นพสัดุ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีพสัดุติดตาม



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

155 
 
 

งานอย่างต่อเน่ือง และจริงใจในการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกบันพคุณ ดิลกภากรณ์ 
(2546) ซ่ึงไดอ้ธิบายการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะ
ท าหน้าท่ีไดม้ากข้ึน โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พาราสุรามาน, 
ไซเธมอล และแบร์ร่ี (1988) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ พบวา่ผูใ้ห้บริการมีความรู้ 
มีอธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการ จะท าใหผู้รั้บบริการ เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการนั้นๆได ้ 

 2.) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล กบัความพึงพอใจการให้บริการพสัดุ 
แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า เพศ อายุ ชั้นปี หรือองค์กร
นกัศึกษา ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรยุทธ 
ปัตตาเทสัง (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ต่อการให้บริการรับฝาก
ไปรษณียด่์วนพิเศษ กรณีศึกษาท่ีท าการไปรษณียน์ครราชสีมา พบว่าผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการ ระหว่างผูใ้ช้บริการท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้  

1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อมากข้ึน ดว้ยส่ือออนไลน ์เช่น E mail ,Line เป็นตน้ 

2. เพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีพสัดุใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบในการ 

ด าเนินงาน และตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ให้สามารถจดัซ้ือ/จดัจา้งไดท้นัเวลา อยา่งมี
คุณภาพ รวดเร็วแบบมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลส าเร็จของงานตรงตามวตัถุประสงค์ และลดความเส่ียง
ในการด าเนินงาน เน่ืองจากเน้ืองานพสัดุมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินงานมาก และตอ้ง
ลงลึกในรายละเอียดทุกขั้นตอน ซ่ึงเจา้หน้าท่ีพสัดุ 2 คน อาจไม่เพียงพอในการรองรับนกัศึกษา
พร้อมกนัในระดบัปริญญาตรี, ปริญญาโท, ศิษยเ์ก่า และงานของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมดใน
ภาพรวม  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยในคร้ังต่อไป 
          1. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบักระบวนการพฒันางานพสัดุและแนวทางแกไ้ขปัญหา ของงาน
พสัดุกองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  
          2. ควรมีการศึกษาความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาในการ
ด าเนินงานตามระเบียบ ขั้นตอนพสัดุ   
          3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูป้ฏิบติังานพสัดุ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหค้งอยูก่บัองคก์ารต่อไป  

กติติกรรมประกาศ 
การวิจัยในคร้ังน้ี ต้องขอกราบขอบพระคุณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ และผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา ท่ีให้โอกาสและสนบัสนุนใน
การน าเสนอผลงานทางวชิาการในคร้ังน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ท่ีให้ค  าแนะน า ปรึกษา สละเวลา 
รวมทั้งมอบความรู้อนัทรงค่า เพื่อการเพิ่มพนูทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ ให้ผลงานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี  

และขอขอบคุณนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ อย่างตรงไปตรงมา ครอบคลุมในเน้ือหาทั้ง 5 ดา้น และตรงตามวตัถุประสงค์
เป็นอยา่งดี ท าใหไ้ดข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ต าแหน่งนกัวชิาการพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานพสัดุ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีช่วยเสริมให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นประโยชน์ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า คุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา ไดด้ าเนินการโดยยึดหลกัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560, ระเบียบกระทรวงการคลงัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560, กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และหลกัธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร) ตามหลกั 10 ประการ มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัเน้ืองาน โดยน ามาประยุกตใ์ช ้9 ประการ คือ 1.ดา้นประสิทธิภาพ 2.ดา้นประสิทธิผล 
3.ดา้นการตอบสนอง 4.ดา้นการสามารถตรวจสอบได ้5.ดา้นความเปิดเผย/โปร่งใส 6.ดา้นหลกันิติ
ธรรม 7. ด้านความเสมอภาค 8.ด้านการมีส่วนร่วม 9.ด้านคุณธรรม/จริยธรรม โดยผูเ้ขียนได้น า
หลกัการดงักล่าวมาประยุกต์ใช ้เพื่อการพฒันางานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้น การจดัหาเพื่อให้
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ไดม้าซ่ึงพสัดุต่างๆ จึงตอ้งใชค้วามรอบคอบในทุกล าดบัขั้น อนัเป็นการส่งผลดีต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และลดความเส่ียงในการบริหารจดัการขององคก์ารต่อไปในอนาคต 

 
ค าส าคญั: กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ กองกิจการนกัศึกษา, การบริหารพสัดุ, หลกัธรรมาภิบาล 
 
Abstract 

In the current administration was found that various organizations must have tools for 
working as a convenient device and materials that help to increase the speed of operation to meet 
the expectations of users, therefore considered that supply administration is important to the 
operation and organization administration. So, personnel and related staff should know how to 
use supply to be worth with the most useful. The procurement must therefore have a clear process 
of supplies administration, in order to be a framework for the operation to be accurate by adhering 
to the Public Procurement and Supplies Administration. Act, B.E. 2560 (2017), Regulation of the 
Ministry of Finance on Public Procurement and Supplies Administration B.E. 2560 (2017), 
Ministerial Regulations under the Public Procurement and Supplies Administration Act, BE 2560 
(2017) and good governance principles of the Office of the Public Sector Development 
Commission (OPDC) according to 10 principles applied to suit the work by applying 9 items: 1. 
Efficiency 2. Effectiveness 3. Responsiveness 4. Auditable 5. Disclosure/Transparency 6. Rule of 
Law 7. Equality 8. Participation 9. Moral/Ethical, so researchers were applying such principles to 
develop more quality work. Therefore the procurement for obtaining supplies must carefully in 
every step, which is beneficial to procurement to be efficiency and effectiveness, reduce the risk 
of organizational administration in the future. 
 

Keywords: Procurement and Supplies Administration Process, Division of Student Affairs, 
Supplies Administration, Good Governance 
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บทน า 
 ในการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 มี
หลกัการท่ีส าคญัและรายละเอียดต่างๆ ท่ีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ควรให้ความ
สนใจในพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดา
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนงัสือเวียนท่ีออกภายใตก้ฎหมายแม่บท นอกจากน้ียงัตอ้งทราบ
หลกัการบริหารพสัดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น การควบคุม การเก็บรักษา การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ ในปัจจุบนั 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น ไดล้ดวิธีการด าเนินการ
จดัหาพสัดุเหลือเพียง 4 วธีิเท่านั้น คือ 1.วธีิเฉพาะเจาะจง 2.วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 3.วิธีคดัเลือก 
และ 4.วธีิสอบราคา (ซ่ึงจะใชเ้ฉพาะในพื้นท่ีท่ีไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)  

โดยการจดัซ้ือจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้นมี
ผลดี คือ 1. ด้านขั้นตอนการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ และส่วนงาน
จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนเดียวกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพสัดุท่ีส่วนงานตอ้งการ ผา่นระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐของกรมบญัชีกลาง 2. เป็นผลดีดา้นการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งจากส่วนงาน
ต่างๆซ่ึง กรมบญัชีกลาง หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุของส่วนงาน หรือแมแ้ต่ผูบ้ริหารส่วนงานก็สามารถ
เขา้มาตรวจสอบขอ้มูลในระบบได ้3. ลดปัญหาการเอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายใดรายหน่ึง
เน่ืองจากการยื่นขอ้เสนอทางด้านราคา ด้านเทคนิค จะใช้วิธีการยื่นผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐของกรมบญัชีกลาง (วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป) 4. เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่จดัซ้ือจดั
จา้งแก่หน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากผูข้ายตอ้งลงทะเบียนเพื่อเป็นผูค้า้ภาครัฐในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนงาน มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 จากขอ้มูลดงักล่าวการบริหารงานพสัดุจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการขบัเคล่ือนปัจจยัสู่
ความส าเร็จขององคก์าร ทั้งดา้นวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ของกองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
ในการบริหารจดัการองคก์ารใหก้า้วหนา้ และการขบัเคล่ือนวตัถุประสงคข์ององคก์รนั้นจ าเป็นตอ้ง
อาศยั พสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือ เทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารงาน การสร้างสรรค์
ผลงาน การจดักิจกรรม หรือโครงการต่างๆ โดยมีการประสานงานกนัระหว่าง ผูผ้ลิตหรือผูข้าย 
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ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการดา้นพสัดุ เจา้หน้าท่ีพสัดุหรือผูใ้ห้บริการ เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นๆ เกิด
ประโยชน์ทนัต่อเหตุการณ์ หรือทนัต่อการใชง้าน ตามปณิธานในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ คือ “ คุม้ค่า
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ กองกจิการนักศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ภายใต้ 
พระราชบัญญตัิ และกฎกระทรวงทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน คือ  
 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (15หมวด 132
มาตรา) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 24กุมภาพนัธ์2560 โดยเจตนารมยข์องพระราชบญัญติัน้ี 
มีดงัต่อไปน้ี  
 1. เพื่อให้การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบติังานท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
น าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การเปิดเผยต่อสาธารณชนใหม้ากท่ีสุด 
 2. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มีการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งจา้งท่ีค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคญัซ่ึงจะเกิดความคุม้ค่าในการใช้
จ่ายเงิน 
 3. มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงจะท าให้การจดัซ้ือ
จดัจา้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติชอบใน
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
 5. จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ อนัจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐใหเ้ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
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ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการควบคุมและการก ากบังานจากรัฐลดลง เกิดความ 
คล่องตวั และความเป็นอิสระกบังานมากข้ึน 
 สรุปใจความส าคัญ คือ  

ขอ้ 1. การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ งานบริการ หรืองานก่อสร้างท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000บาท ให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)  

ขอ้ 2. การจา้งท่ีปรึกษาดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
   (1) การจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท 
   (2) งานจา้งท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั และมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 

5,000,000 บาท (ตามมาตรา 70วรรคหน่ึง (3) (ข) (ง) ) 
ขอ้ 3. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหน่ึงไม่

เกิน 5,000,000 บาท ใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา 82 (2) ) 
ขอ้ 4. ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าเป็นขอ้ตกลง

เป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น (ตามมาตรา 96 วรรคสอง)  
ขอ้ 5.ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้ง มีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึง

บุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้(มาตรา 100 วรรคสาม)  
 

การบริหารพสัดุ กองกจิการนักศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

งานพสัดุกองกจิการนักศึกษา 
การบริหารดา้นพสัดุของกองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดั

จา้งพสัดุ โดยยดึหลกัตาม 1.) พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
2.) ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 3.) 
กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เน่ืองจาก เป็นการจดัซ้ือ/จา้งสินคา้/งานบริการ และมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน 500,000.-บาท ตาม พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและหารบริหารพสัดุ
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวง ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 และตามหนงัสือมอบอ านาจท่ี ศธ 
0517.014/02012 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ งานบริหารพสัดุ กองคลงั 
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรายการท่ีมีวงเงินเกิน 300,000.-บาทข้ึนไป ดังนั้น ตามหนังสือท่ี ศธ 
0517.014/02012 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล จึงมีอ านาจ
ในการจดัซ้ือ/จดัจา้ง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 300,000.-บาท 

  

ภาพที ่1 ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
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จากภาพท่ี 1 เป็นการด าเนินการตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ของพสัดุกองกิจการนักศึกษา หลังจากผูข้อรับบริการด้านพสัดุ ได้จัดส่งหนังสือขออนุมติัใน
หลักการท่ีได้รับอนุมติัจากผูมี้อ านาจเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุด าเนินการ โดยพสัดุกอง
กิจการนกัศึกษา มีภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหก้บัหน่วยงานต่างๆ อนัไดแ้ก่ 1.งานหอพกั
นกัศึกษา 2.งานพฒันานกัศึกษา 3.งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 4.หน่วยบริหารงานทัว่ไป 5.
หน่วยศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 6.หน่วยส่ือสารองค์กร 7.สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 8.สโมสร
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 9.ชมรมนกัศึกษา ระดบัมหาวทิยาลยั จ านวน 17 ชมรม และ 10.กิจการ
นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั (เป็นการบริการด้านพสัดุให้กบันักศึกษา ทั้งในระดบัปริญญาตรี และ
ระดบับณัฑิตศึกษา) พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้กบันกัศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลภายนอกทัว่ไป ท่ีเขา้มาติดต่อสอบถาม ดา้นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีการ
ขั้นตอน ขอบเขตหรือรายละเอียดของงาน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน การวางฎีกาเบิกจ่าย การ
รับเช็ค เป็นตน้ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีพสัดุกองกิจการนกัศึกษา จะเป็นคนกลางในการช่วยประสานงานให ้
และร่วมประสานงานกบังานบริหารพสัดุกองคลงั ในการเสนอขออนุมติัลงนามในใบขอจดัหา (PR) 
ใบสั่ง (PO)  กบัการเงินกองคลงัตดัยอดงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละคร้ัง  

โดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะตอ้งด าเนินการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบหลกั 3 ระบบ 
อนัไดแ้ก่ 1. ระบบ ZAP ของมหาวิทยาลยัมหิดล 2.ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ G-Procurement 
ของกรมบญัชีกลาง 3.ระบบ E-Procurement ของมหาวิทยาลยัมหิดล ในทุกขั้นตอน รวมทั้งส้ิน 2 
คน ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุของกองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ในแต่ละคร้ัง มีหลกัการ
ท างานและปณิธานในการปฏิบติังาน คือ “ คุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล”  
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ภาพที ่2 หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง (มาตรา 8)   

 
จากภาพท่ี 2 เป็นหลกัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ ตาม

มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ท่ีต้อง
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัน้ี  

1. คุม้ค่า คือ ตอบสนองการใชง้าน และมีราคาเหมาะสม  
2. โปร่งใส คือ กระท าโดยเปิดเผยขอ้มูล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
3. ตรวจสอบได ้คือ เก็บขอ้มูลเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ มีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งล่วงหนา้ บริหาร

พสัดุอยา่งคุม้ค่าต่อเน่ือง เหมาะสมกบัเวลา และมีการประเมินผลได ้
 

 
 
 

 
 

    คุ้มค่า         โปร่งใส 
 
  

 

            ตรวจสอบได้                          เกดิประสิทธิภาพ  
               และประสิทธิผล 
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หลกัการและแนวคดิการบริหารพสัดุ ตามหลกัธรรมภิบาล (กพร) 

 
 

ภาพที ่3 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (GG Framework) กพร 
 

จากภาพท่ี 3 การบริหารพสัดุกองกิจการนกัศึกษา จึงไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร) 
ตามหลัก 10 ประการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเน้ืองาน โดยได้น าหลักธรรมาภิบาลมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานการบริหารงานพสัดุ  9 ประการ คือ  

1. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส่วนรวม ทั้งน้ี ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระ
ค่าใชจ่้าย  
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    น ามาประยุกต์ใช้โดย จดัหาสินคา้และบริการให้กบัองคก์ารอยา่งคุม้ค่า ให้ไดสิ้นคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งใชค้วามระมดัระวงั รอบคอบ ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
บริหารเงินและเวลา ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเจา้หน้าท่ีพสัดุ จะเลือกวิธีขั้นตอนท่ีดีท่ีสุด และตระหนกัใน
ความส าคญัแห่งการจดัซ้ือดว้ยจรรยาบรรณทางวชิาชีพ  

2. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ปฏิบติัหน้าท่ีตามพนัธกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร มีการวางเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และอยูใ่นระดบัท่ีตอบสนองต่อความคาด หวงั
ของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจดัการความเส่ียง
และมุ่งเน้นผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

    น ามาประยุกต์ใช้โดย  
          ปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนยทุธศาสตร์ กองกิจการนกัศึกษา พ.ศ.2559 – 2562  
          ปรัชญา : ความส าเร็จท่ีแทจ้ริง อยูท่ี่การน าความรู้ไประยกุตใ์ช ้เพื่อประโยชน์ของ 
                         มวลมนุษยช์าติ  
          ปณิธาน : มุ่งบริการและพฒันานกัศึกษา ใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข 
          วสิัยทศัน์ : เป็นหน่วยงานกิจการนกัศึกษาระดบัโลก  
   โดยมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งแผนหลกั และแผนรอง จดัล าดบัขั้นความส าคญั

ของเน้ืองาน ทั้งประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างด าเนินการให้ผูท่ี้เก่ียวข้องรับทราบ
ล่วงหนา้ มีการสืบราคาจากร้านคา้/บริษทั/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ท่ีข้ึนทะเบียนผูค้า้กบัทางมหาวิทยาลยั 
หรือข้ึนทะเบียนผูค้า้กบักรมบญัชีกลาง (G-Pocurement)  แลว้ด าเนินการเทียบราคา เพื่อสรรหาเจา้ท่ี
มีราคาต ่าท่ีสุด ไดสิ้นคา้หรือบริการคุม้ท่ีสุด องคก์ารไดรั้บประโยชน์ และตรวจสอบตวัอยา่งสินคา้
ก่อนสั่งซ้ือสั่งจ้างจริง (ถ้ามี) ตรวจสอบเอกสาร ม.อ.ก. (ถ้ามี) โดยมีการติดตามผลงานและ
ประเมินผลการท างานอยา่งต่อเน่ือง จนกวา่จะจบกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ท่ีตรงต่อความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหอ้งคก์ารไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีดีมีคุณภาพมากท่ีสุด  
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3. ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจ  รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ 

    น ามาประยุกต์ใช้โดย จดัหาพสัดุใหก้บัผูม้ารับบริการ ดว้ยใจเป็นมิตร มีจิตในการบริการ 
โดยไม่แบ่งแยกปัจจยัส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกความหลากหลายทางบุคคล ทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงการ
บริการอยา่งเท่าเทียมกนั สามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด โดยมีการวางแนวทางใน
การประพฤติปฏิบติัในการเขา้รับบริการ คือ  

1. ให้หน่วยงานท่ีต้องการจะจัดซ้ือ ควรส่งหนังสือขออนุมัติในหลักการ และ
รายละเอียดการด าเนินงาน มาใหง้านพสัดุจดัซ้ือ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน และ 

2. ให้หน่วยงานท่ีต้องการจะจัดจ้าง ควรส่งหนังสือขออนุมัติในหลักการ และ
รายละเอียดการด าเนินงาน มาให้งานพสัดุจดัจ้าง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
(เน่ืองจากบางงานเป็นการจา้งผลิตสินคา้ จา้งตดัชุด จา้งท าเหรียญ หรือโล่รางวลั 
ท่ีต้องใช้ช่างมีฝีมือในการท างาน เป็นต้น) ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทนัตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีวางไว ้ 

4. ด้านการสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) สามารถตอบค าถามและช้ีแจงไดเ้ม่ือมี
ขอ้สงสัย  ตลอดจนมีการจดัเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

    น ามาประยุกต์ใช้โดย  เจา้หน้าท่ีสามารถช้ีแจงท่ีมาท่ีไปของการจดัซ้ือจดัจา้งได ้เม่ือมีผู ้
สงสัย หรือตอ้งการทราบขอ้มูลการจดัหาพสัดุ โดยเจา้หนา้ท่ีมีการลงวนัท่ีรับเขา้ของเอกสาร และลง
วนัท่ีส่งออกของหนังสือพสัดุ เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลหลกัฐาน เพื่อสะดวกในการตอบขอ้ซักถาม และ
ช้ีแจงท่ีมาท่ีไปได ้โดยปกติจะจดัล าดบัความส าคญั อย่างด่วนท่ีสุด ด่วนมาก ด่วนน้อย ด่วน และ
เรียงล าดบัวนัท่ีตอ้งการใช้สินคา้หรือบริการจริง และการรับเขา้ของหนังสือ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วย
บรรเทาปัญหา หรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และจะแจง้ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบทราบเป็นระยะ  
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5.  ด้านความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ ให้ประชาชนได ้
รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ   

    น ามาประยุกต์ใช้โดย  ผูท่ี้สนใจอยากจะทราบขอ้มูลข่าวสาร หรือขั้นตอนการฏิบติังาน
สามารถขอดูส าเนาเอกสารท่ีงานพสัดุได้  จะมีการส าเนาเอกสารเก็บไวห้ลงัการวางฎีกาเบิกจ่าย  
หรือตอ้งการจะมาขอคดัส าเนา เพื่อเก็บหลกัฐานไวไ้ปตดัยอดงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้งไปแลว้ ก็สามารถมาขอคดัส าเนาได ้ และมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
3 ระบบหลกั คือ ระบบ E-Procurement ของมหาวิทยาลยั ท่ีมีการเผยแพร่ทัว่ไป ในวงเงินตั้งแต่ 
100,000.-บาทข้ึนไป  , G-Procurement ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ วงเงินเกิน 500,000.- บาทข้ึน
ไปและ ZAPของมหาวทิยาลยั ท่ีบนัทึกผา่นระบบในทุกวงเงิน  

6. ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) ใชอ้  านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด เป็นธรรม 

   น ามาประยุกต์ใช้โดย  ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐอยา่งเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบติั ดว้ยจรรยาบรรณทางวชิาชีพ  

7. ด้านความเสมอภาค (Equity) ให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย 
หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา อาย ุสภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ศาสนา 

    น ามาประยุกต์ใช้โดย  เจา้หนา้ท่ีพสัดุใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดย
ไม่เลือกปฏิบติั อายุ เพศ ศาสนา ฯลฯ โดยทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงการให้บริการอยา่งเท่าเทียม 
ดว้ยใจบริการท่ีเป็นมิตร มีจิตของการบริการ  

8. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดให้มีส่วน
ร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  

   น ามาประยุกต์ใช้โดย  รับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ และเปิดโอกาสในมีส่วนร่วม 
เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ความตอ้งการ รายละเอียดของสินคา้หรือบริการท่ีสนใจได้ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นท่ีส าคญัในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  
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9. ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง การมีจิตส านึก ความรับผิดชอบใน
การปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวงัของสังคม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

   น ามาประยุกต์ใช้โดย  ยึดหลกั จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลกัธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบติังานตามต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ อย่างมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ ตระหนกัในความส าคญั
ศีลธรรม และคุณธรรม และปฏิบติังานไดต้รงตามความคาดหวงัของผูม้ารับบริการ  

ประโยชน์การต่อการพฒันางานในหน้าที ่ 
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานใหมี้ความรอบคอบ ถูกตอ้งแม่นย  า  
2. เพื่อพฒันาการบริหารงานพสัดุ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3. เพื่อป้องกนัปัญหา และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
4. เพื่อน าเสนอแก่ผูบ้ริหาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันากระบวนงาน 

พสัดุกองกิจการนกัศึกษาต่อไป  

 

บทสรุป 

การจะท าให้งานหรือโครงการใดๆส าเ ร็จลุล่วง หรือด า เนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายประกอบกนั เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์
เป็นท่ีน่าพอใจ แต่ดว้ยงานพสัดุ เป็นงานท่ีมีความเส่ียงในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง เพราะเป็นงาน
ท่ีก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
หนัมาสนใจและใส่ใจ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามกฎหมาย และช่วยกระตุน้การรับรู้ ในหมู่บุคลากร
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหมี้ความพร้อมและเกิดแรงจูงใจ ในกระบวนการหรือการปฏิบติังานดา้นพสัดุอยู่
เสมอ ดังนั้น การให้ได้มาซ่ึงพสัดุต่างๆ เจ้าหน้าท่ีหรือผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรวิเคราะห์ 
รอบคอบ ระมดัระวงั และตอ้งศึกษาถึงรายละเอียดนั้นๆ และลงลึกในการด าเนินการตามขั้นตอน
จดัซ้ือจดัจา้งตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรให้ความส าคญัและหันมาสนใจให้มากข้ึน เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบ สูญเสียระยะเวลา และช่วยลดการอุทธรณ์ร้องทุกขแ์ก่องคก์ารในอนาคตได ้ 
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บทคดัย่อ 
บทความวิชาการ น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อน าเสนอหลัก จรรยาบรรณและแนวทางการ

ประพฤติของผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานดา้นพสัดุ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หวัหนา้งานพสัดุ 
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นพสัดุ กรรมการร่างขอบเขตงาน กรรมการงานดา้นจดัหา กรรมตรวจรับพสัดุและ
ผูค้วบคุมงาน โดยยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล และความถูกตอ้งชอบธรรม ถือ
เป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งตามกฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อรักษาไวซ่ึ้ง
ศกัด์ิศรีในต าแหน่งหน้าท่ีทางวิชาการ เป็นเคร่ืองช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีให้มีกรอบในการตดัสินใจใน
การปฏิบติังาน ท่ีเป็นการท างานท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคนตอ้งเขา้ใจตรงกนั ตรงตามความคาดหวงัของ
สังคม การประพฤติปฏิบติัตนท่ีดีจะเป็นแบบอยา่งและวฒันธรรมใหผู้ป้ฏิบติังานรุ่นต่อไป  
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ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานจึงควรมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต วางตวัเป็นกลาง มีทศันคติท่ีดี  ยึดถือกฏ 
ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด มีความเท่ียงธรรม ใชท้รัพยสิ์นหน่วยงานอยา่งประหยดั ค านึงถึงประโชยน์
ส่วนรวม  ไม่เรียก รับ เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็น ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา เพื่อ  
น ามาพฒันางาน ประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบติั  ไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง ให้ขอ้มูลข่าวสารครบถ้วนตามความเป็นจริง  ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ 
เสรีภาพ รักษามาตราฐานคุณภาพในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้คุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นพสัดุทุกคนพึงมี  ตาม
แนวทางการประพฤติปฏิบติั ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินการด้านพสัดุ 12 ประการ ผูเ้ขียนได้
น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจของกองกิจการนกัศึกษา 
 

ค าส าคญั:  จรรยาบรรณ,  หลกัธรรมาภิบาล , แนวประพฤติปฏิบติั, งานพสัดุกองกิจการนกัศึกษา 

 
Abstract 

This academic article aims to present the ethics and guidelines for the conduct of workers 
and those related to the work of supplies in various forms, such as the chief of the supply, supply 
duty officer, Drafting Committee , Committee of recruitment, Procurement Committee and 
supervisor based on morality, ethics, good governance and legitimacy is considered proper 
behavior, both legal and professional ethics. In order to maintain dignity in the academic position 
as a tool that helps staff to have a framework for making decisions in their work, which is the 
work that all staff must understand in accordance with the expectations of society. Good conduct 
will be a model and culture for the next generation of workers.  
Therefore workers should have good conscience, honesty, neutralization, have a good attitude, 
strictly adhering to the rules, have integrity, use the agency property economically, regarding the 
general public, do not call to receive for themselves or others, hearing, together to solve problems 
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to develop work, strictly behave in accordance with the code of conduct, not discriminate, not 
distort the facts, provide complete information according to reality. Adhering to democracy, 
freedom, maintaining quality standards in the procurement process to be cost effective, 
transparent, auditable to cause efficient and effective. Which everyone involved in the operation 
of the supply works should have, according to the 12 official conducts of those involved in the 
implementation supply works. The author has applied to be appropriate and consistent with vision 
and mission of Student Affairs Division. 
 

Keywords:  Ethics, Good Governance, Code of Conduct, Procurement, Student Affairs 
Division 
 

บทน า  
รัฐบาลมีนโยบายในการน าโมเดลไทยแลยด์ 4.0 เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้

วิสัยทศัน์ท่ีว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีมีภารกิจหน้าท่ีส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทยในดา้นต่าง ๆ เพื่อปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง
พฒันาประเทศใหเ้จริญ สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งเร็วในปัจจุบนั ได ้โดยเนน้ท่ีการน า
เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรม แบบใหม่ๆ เขา้มาใช ้และเปล่ียนจากการเนน้ภาคการ
ผลิตสินคา้ มาสู่การเนน้ภาคการบริการมากข้ึน  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  การปรับตวัจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สูง  การด ารงชีวิตในปัจจุบนั พฤติกรรมหรือการปฏิบติัตนท่ีดีในการท างาน จึงถือไดว้่าเป็นการ
ปรับตวัให้ทนัต่อเหตุการณ์ ท าให้เราสามารถด ารงอยู่ได้ในองค์กรส าหรับยุคสมยัแบบน้ี การมี
ความรู้ความเขา้ใจภาพในระดบักวา้ง จึงท าใหเ้ราเขา้ใจในสถานการณ์ของตนเองได ้ค านึงถึงหนา้ท่ี
ของตนเอง หนา้ท่ีต่อประเทศ หน้าท่ีต่อสังคม หน้าท่ีต่อการท างานสายงาน ต่อการปฏิบติังานตาม
ต าแหน่ง และเพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการไทยแลนด ์4.0 ท่ีก าลงัพฒันาอยูใ่นขณะน้ี 
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อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้า ท่ีงานด้านพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจ้างนั้ น ต้องยึดหลัก 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560, ระเบียบกระทรวงการคลงั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560, กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และตอ้งค านึงถึงบทลงโทษและสัดส่วนความรับผิด 
ในการจดัซ้ือจัดจ้าง จากการกระท าความผิดการละเวน้ การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบด้วย  เพื่อ
สร้างสรรค์ส่ิงดีดีให้กบัองค์กร คนดี มีคุณธรรมจึงเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกองค์กร     การยึด
หลกัจรรยาบรรณและหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารการจดัการภายในองคก์ร  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งศึกษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัฯ รวมถึงบทลงโทษต่างๆ ให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้เพื่อป้องกนั
ความผดิ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพราะความประมาท เลินเล่อ จนก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อตนเอง
และองคก์ร ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะความผดิในส่วนท่ีก าหนดไวใ้น การจดัซ้ือจดัจา้งเท่านั้น  

 

การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ กองกจิการนักศึกษา 
การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) มาตรา 70 วรรค

หน่ึง (3) (ข) (ง) มาตรา 82 (2) มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

สรุปใจความส าคญั คือ  
ขอ้ 1.การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ งานบริการ หรืองานก่อสร้างท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 

หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000บาท ให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)  

ขอ้ 2. การจา้งท่ีปรึกษาดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
   (1) การจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท 
   (2) งานจา้งท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั และมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 

5,000,000 บาท (ตามมาตรา 70วรรคหน่ึง (3) (ข) (ง) ) 
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ขอ้ 3. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหน่ึงไม่
เกิน 5,000,000 บาท ใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา 82 (2) ) 

ข้อ 4. ในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าเป็น
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น (ตามมาตรา 96 วรรค
สอง)  

ขอ้ 5.ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้ง มีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึง
บุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้(มาตรา 100 วรรคสาม)  

 

มาตราส าคญั ทีใ่ช้ในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง พสัดุกองกจิการนักศึกษา 
มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข)  วิธีเฉพาะเจาะจง การจดัซ้ือจา้งพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย 

ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตาม
กฎกระทรวง 
 มาตรา 70 วรรคหน่ึง (3) (ข) (ง)   

(ข) งานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามก าหนดในกฎกระทรวง 
(ง) งานจา้งท่ีมีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน

วงเงินตามกฎกระทรวง 
 มาตรา 82 (2)  งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกจา้งผูใ้ห้
บริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบและเคยเห็นความสามารถแล้ว ให้ใช้กับงานจ้างท่ีมีวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามกฎกระทรวง 
 มาตรา 96 วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือโดยไม่ท าแบบสัญญา
ตามมาตรา 93 ก็ได ้เฉพาะในกรณี การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรา 100 วรรคสาม การบริหารสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอ้ตกลงและการตรวจรับพสัดุ องค์ประกอบ 
องค์ประชุม และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

178 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กน้อยตามทีก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึง
บุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุนั้น โดยให้ปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุก็ได ้
และใหน้ าบทบญัญัติมาตรา 96 วรรคสาม มาใชบ้งัคมโดยอนุโลม 
 

งานพสัดุกองกจิการนักศึกษา 
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ปัจจุบนัการ

จดัซ้ือจดัจา้งมีเพียง 4 วธีิเท่านั้น คือ  
1.วธีิเฉพาะเจาะจง  
2.วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป  
3.วธีิคดัเลือก  
4.วธีิสอบราคา (ซ่ึงจะใชเ้ฉพาะในพื้นท่ีท่ีไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)  

 

 
ภาพที ่1 วธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 
2560 
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จากภาพที ่1  งานพสัดุกองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ตามขอ้ 1. วธีิ  เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ภายในวงเงินไม่เกิน 300,000.- บาท  ตามหนงัสือมอบอ านาจท่ี 
ศธ 0517.014/02012 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของ
กองกิจการนกัศึกษา รวมทั้งหมด 2 คน 
 

แนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผดิ ด้านการจดัซ้ือจัดจ้าง  
ผู ้ท่ีปฏิบัติงานและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับงานด้านพัสดุ  ต้องยึดถือปฏิบัติตาม หนังสือ

กระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว66 ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2550  ดงัน้ี 
ความรับผิดดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง การจดัซ้ือ วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การจา้ง 
การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบ และการควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม โดย
แบ่งสัดส่วนความรับผิด ดังน้ี คณะกรรมการ ก าหนดรายละเอียด มีความรับผิด ร้อยละ 60  ผู ้
ปฎิบัติงานด้านพสัดุ มีความรับผิด ร้อยละ 20  ผูบ้งัคับบัญชาชั้นต้น มีความรับผิด ร้อยละ 10  
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง มีความรับผดิ ร้อยละ 10 

ความรับผิดด้านกรรมการตรวจรับพัสดุ  หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายในการตรวจรับงานจดัจา้ง หรือ จดัซ้ือ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือใบสั่ง
จา้ง ท่ีตกลงใหท้ างานตามขอ้ตกลงและบนัทึกผลการตรวจรับงาน โดยแบ่งสัดส่วนความรับผิด ดงัน้ี 
คณะกรรมการ มีความรับผิด ร้อยละ 60  ผู ้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ มีความรับผิด ร้อยละ 20  
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ มีความรับผดิ ร้อยละ 10 ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง มีความรับผดิ ร้อยละ 10  
โดยยึดหลกัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ พ.ศ 2560  หมวด 15  บท
ก าหนดโทษ ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ี ด าเนินการเก่ียวกบัการ จดัซ้ือจดัจา้งหรือ
การบริหารพสัดุปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ด หรือโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ทั้งน้ี รวมถึงผูใ้ช้และผูส้นับสนุนใน การกระท าความผิดด้วย (ตาม
มาตรา 120-121) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

180 
 
 
 
 

แนวทางการประพฤติปฏบัิติตน ของผู้ทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินการด้านพสัดุ 
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ภาพที ่2 จรรยาบรรณของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นพสัดุส านกันายกรัฐมนตรีได้
ก าหนดจรรยาบรรณของ ผูป้ฏิบติังานพสัดุ พ.ศ.2543  รวม 12 ประการ  ตามหนงัสือ  ท่ี นร (กวพ) 
1305/ว 2324 ลง 13 มี.ค.43 

 
 จากภาพท่ี 2  จะเห็นไดว้า่การด าเนินการดา้นพสัดุ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
หมายถึง การซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน วสัดุ ครุภณัฑ ์สินคา้ บริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา 
และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงจะมีบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบ จึงเนน้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นพสัดุ ของกองกิจการนกัศึกษา วา่ควร
จะตอ้งมีจรรยาบรรณในการด าเนินงานดา้นพสัดุเช่นไร เพื่อส่งผลดีกบัการปฏิบติังาน และร่วมกนั
ขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ของกองกิจการนกัศึกษาต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

จรรยาบรรณ 
ตามบทบญัญติั ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77  จรรยาบรรณ

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นพสัดุ เพื่อใหแ้นวทางในการปฏิบติัตน ตามจรรยาบรรณท่ี
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี  
 มาตรา 77 รัฐตอ้งจดัให้มีแผนพฒันาการเมือง จดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองขา้ราชการและพนกังาน หรือลูกจา้งอ่ืนของรัฐ เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 

จรรยาข้าราชการกรมบัญชีกลาง 
ตามประกาศกรมบญัชีกลาง เร่ือง ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการกรมบญัชีกลาง ลงวนัท่ี 

23 กนัยายน 2552  ดงัน้ี  
1. ซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโดยยึดมั่น

ประโยชน์ของแผน่ดินและส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 
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2. ยึดมั่น และยีนหยดัในส่งท่ีถูกต้อง พึงยึดมั่นในคุณธรรม บนพื้นฐานของหลักการ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยยนืหยดัในความถูกตอ้งเท่ียงธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

3. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน พึงปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดผลประโยชน์ของแผ่นดิน รักษาและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่า 

4.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบติัหนา้ท่ีและใหบ้ริการท่ีดี รวดเร็ว
ดว้ยความเตม็ใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละมุ่งผลส าเร็จ ต่อผูรั้บบริการดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

5.ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ตอ้งปฏิบติังานอย่างโปร่งใส 
เปิดเผย ภายในขอบเขตของกฎหมาย และสามารถตรวจสอบการด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

ดงันั้น   ในการท างานด้านพสัดุ ผูป้ฏิบติังานด้านพสัดุจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติังานในหน้าท่ี  
โดยยึดกฎหมาย ระเบียบขอบงัคบัของหน่วยงานว่าดว้ยการพสัดุเร่ืองนั้น ๆ เป็นแนวปฏิบติัอย่าง 
เคร่งครัดแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีจะละเลยไม่ไดคื้อการค านึงถึงจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ เพื่อ
น ามาเป็นหลกัยดึในการท างาน จะท าใหส้ามารถปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส เป็นกลาง ตรวจสอบ
ไดน้อกจากน้ีควรจะหมัน่ฝึกฝนและพฒันาตนเอง เรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ ๆ อยูเ่สมอเท่าน้ีก็
จะสามารถท างานในองค์กร ไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งยงัส่งเสริมหน่วยงานให้ เจริญกา้วหนา้ต่อไปได ้ 
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีระเบียบวนิยั โดยน ามาประยกุตใ์ช ้5 ขอ้ จาก 7 ขอ้  

 

จรรยาข้าราชการ (ตามข้อบังคบักระทรวงการคลงั) 
 ขอ้บงัคบักระทรวงการคลงั วา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการส านกังานรัฐมาตรี และส านกังานปลดั
กระทรวงการคลงั พ.ศ. 2551 ผูเ้ขียนจะเลือกเฉพาะหมวดส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาขา้ราชการ
ข้ึนมากล่าว ถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านพสัดุของกองกิจการนักศึกษา ว่าควร
ประพฤติ ปฏิบติัตนในการท างานดา้นพสัดุ ดงัน้ี  
 หมวด 4 ความซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผดิชอบ  
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มีจิตส านึกสาธารณะโดยยึดมัน่ในผลประโยชน์ส่วนร่วมเหนือผลประโยชน์ส่วนตวั ท า
หน้าท่ีอย่างเท่ียงตรง ขยนัหมัน่พียร ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี มุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย มีความซ่ือสัตยต่์อการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้บริการดว้ยจิตส านึก
อยา่งซ่ือสัตย ์สุจริตและยติุธรรม 
 หมวด 5 การปฏิบัติหน้าทีด้่วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ปรับปรุง กระบวนการท างาน กฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรม ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน
และการให้บริการท่ีดี ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใสโดยปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัการ 
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บผดิชอบให้บรรลุผลตามเป้าหมาย   

หมวด 6 การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่เลอืกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยหลกัความสุภาพ มีน ้ าใจ เอ้ืออาทรอย่างเสมอภาค รักษาความเป็นกลาง 

ปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมต่อ
ผูรั้บบริการ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้ถึงขอ้มูลและผลประโยชน์ของส่วนงาน อย่างเท่าเทียมกนั 
เพื่อปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

หมวด 7 การมุ่งผลสัมทธ์ิของงาน 
ปฏิบติังานมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นเป้าหมายของงานให้เกิดผลดีและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการท างานเป็นทีม  เพื่อใหบ้รรลุภารกิจ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
รักษามาตราฐานการให้บริการ  ใฝ่เรียนรู้ศึกษาและพฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ืองปฏิบติังาน

และพฒันางานใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตราฐาน 
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท างานถูกต้อง รวดเร็ว 

ตน้ทุนต ่า ไดผ้ลคุม้ค่า ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ใส่ใจ ระมดัระวงั ประหยดั  
ดงันั้น  การสร้างจิตส านึกโดยทัว่ไป ควรปลูกฝัง ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในจิตใจ  ข้ึน

เป็นมโนธรรม ยกตวัอยา่งเช่น การรักษาความซ่ือสัตย ์การข่มใจตนเอง ความอดทน ความเสียสละ 
จนกลายเป็นความประพฤติ ยกตวัอยา่งเช่น ซ่ือสัตย ์ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่
เลือกปฏิบติั และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีระเบียบวนิยั และเคารพกฎหมาย   
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คู่มอืธรรมมาภิบาลแห่งมหาวทิยาลยัมหิดล  
มหาวทิยาลยัมหิดล ยดึหลกัธรรมาภิบาล เพื่อความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั

ในระดบัโลก จึงให้ความส าคญัในการบริหารการจดัการ ท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความย ัง่ยืน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัผูป้ฏิบติงานขององคก์ร ของมหาวทิยาลยัมหิดล  ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งให้ทราบ
เจตนารมณ์  นโยบาย หลกัการ และความคาดหวงัของมหาวิทยาลยั น ามาเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารการจดัการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

หลกัธรรมาภิบาล มี 6 องค์ประกอบ คือ  1.หลกันิติธรรม กฎ ขอ้บงัคบั ต่างๆ ให้ทนัสมยั
และเป็นธรรม เป็นท่ียอบรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบติั 2.หลกัความโปร่งใส สร้างความใวว้า่งใจกนั 
ตรงไปตรงมา มีท่ีไปท่ีมาอยา่งชดัเจน เท่าเทียมกนัสามารถตรวจสอบได ้3.หลกัการมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการกระท า 4.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  การสร้างกลไกลให้มี
ผูรั้บผิดชอบ ตระหนกัในหน้าท่ี ความส านึกต่อสังคมั ใส่ใจกบัปัญหา  และกระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหาและเคารพในความคิดเห็นแตกต่าง และความกลา้ท่ียอบรับผลกระทบต่อตนเอง 5.หลกั
ความคุม้ค่า การจดัการในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่าสูงสุดแก่ส่วนร่วม 6.
หลกัคุณธรรม ยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ตระหนกัและส านึกในหนา้ท่ีของตนเอง มีความซ่ือสัตย ์
สุจริต จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั  และเคารพสิทธิของผูอ่ื้น  

มหาวิทยาลยัมหิดลน าหลกัธรรมาภิบาลน ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กบันโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)   เพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน เน้นความมัน่คง  ไม่เสียงต่อความเสียหาย มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความมัน่ใจในองคก์ร สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้นระยะยาว  สร้างความส านึก
ท่ีดีในการปฏิบติังาน  เป็นท่ียอมรับ จากองคก์รอ่ืนๆ ได ้ 
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ดงันั้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบ และท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยยึดหลกัผลประโยชน์ส่วน
ร่วมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั  ไม่เลือกปฏิบติั  มีจิตสาสธารณะ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต อยา่งเป็น
ธรรม   มีความรับผดิชอบ  ตามค่านิยมองคก์รของมหาวทิยาลยัมหิดล  
 

บทสรุป  
จาการวเิคราะห์การจดัการกฎหมาย และระเบียบกระทรวงการคลงั หลกัการจดัการเหล่าน้ีมี

ส่วนส่งเสริม บทความในการฏิบติัหน้าท่ี  ผูท่ี้เก่ียวข้องในการท างานด้านพสัดุ   หัวหน้าพสัดุ  
เจา้หน้าท่ีพสัดุและคณะกรรมการ เหล่าน้ี ก็ปฏิบติัหน้าท่ีต่างกนั แต่ละหน้าท่ีส่งผลถึงการบริหาร
พสัดุ ดงันั้น กรอบก ากบัแนวความคิดท่ีดี ตอ้งมี จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม  และหลกัธรรม
มาภิบาล รวมถึงจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีโดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณของขา้ราชพลเรือนท่ีดี 
เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฏกระทรวงการคลงั
และ กฎ ระเบียบขององค์กร จึงไดว้างแนวปฏิบติัในการด าเนินการดา้นพสัดุไว ้เพื่อเป็นกรอบใน
การประพฤติ ปฏิบติัตน ท่ีควรยึดถือในการปฏิบติังานดา้นน้ี ซ่ึงตอ้งใชค้วามระมดั ระวงั รอบคอบ
ใหม้าก นอกจากน้ีควรจะหมัน่ฝึกฝน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ และพฒันาตนเอง เรียนรู้ เทคนิคการท างาน
ใหม่ๆอยู่เสมอ ก็จะสามารถท างานในองค์การได้อย่างทนัต่อเหตุการณ์  และช่วยส่งเสริมพฒันา
องคก์รต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 
บทความแนวทางการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดลน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการท างาน ของหอพกันักศึกษา  เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พุทธศกัราช 2554 

จากการศึกษาพบว่า หากทางหอพกันักศึกษา ได้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างานข้ึนแลว้นั้น จะสามารถด าเนินการขบัเคล่ือน
การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ของหอพกันกัศึกษา ในส่วนท่ี
ยงัไม่มีการด าเนินงานได้ดีข้ึน และมีประสิทธิภาพกว่าปัจจุบนั อนัจะส่งผลดีกับส่วนงานและ
คุณภาพชีวติของนกัศึกษาและบุคลากรต่อไป  
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ค าส าคัญ: นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม,แนวทางบริหารจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม,คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 

Abstract 
 This  article  of  Safety  Management Guidelines for Occupational Safety, Health and 
Environmental in the Student Dormitory, Mahidol University has an objective to find guidelines 
for the management of safety, occupational health and working environment  of student 
dormitories in order to comply with the university's policies and in accordance with the 
Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 (2011) 

From the study found that if the student dormitory has established a committee of safety, 
occupational safety, health and work environment will be able to drive safety, occupational health 
and working environment of student dormitory in the area that has not been better and  will be 
more efficient than the current, which will benefit the work and quality of life of students and 
personnel 
 

Keywords:  Safety Policy, Occupational Safety, Health and Environment, Safety Management 
Guidelines   for  Occupational  Safety,   Health and Environment, The Committee  of  Safety, 
Occupational Health and Work Environment 
 

บทน า 
พระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ได้

ก าหนดใหร้าชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนทอ้งถ่ิน จดัให้มีมาตรฐานในการบริหาร
และการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในหน่วยงานของ
ตนไม่ต ่ากวา่มาตรฐานความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน   
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มหาวทิยาลยัมหิดล จึงก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน (occupational safety, health and environment policy) เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ การ
ก าหนดทิศทาง และเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั     จึงถือเป็นหน้าท่ีความ
รับผดิชอบร่วมกนัของบุคลากรและนกัศึกษาทุกคนในมหาวทิยาลยั   ดงันั้นหอพกันกัศึกษาซ่ึงถือวา่
เป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพฒันาด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมของหอพกันกัศึกษาให้ถูกสุขลกัษณะและสอดคล้องตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบติัของมหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้หอพกันกัศึกษาเป็น Co-learning 
center ท่ีสมบูรณ์แบบและรองรับการพกัอาศยัท่ีมีคุณภาพชีวติและความปลอดภยั ท่ีดียิง่ข้ึนไป 

 
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

อนัเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ 
ท างาน พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (occupational safety, health and environment policy) เพื่อเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ การก าหนดทิศทาง และเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม  

1) ตระหนักและให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของบุคลากรในการปฏิบติั งานทั้งใน
ส่วนของการวางแผน การด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 2)สนับสนุนการออก
ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัดา้น ความปลอดภยั   อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรการทางกฎหมาย 3) สนบัสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสม พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 4) สนับสนุนให้บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีมา
ปฏิบติังานและมารับบริการทุกคนปฏิบติัตามประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 5) สนบัสนุน การใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม และมี
ระบบการจดัการของเสีย ท่ีมีประสิทธิภาพ 6) สนบัสนุนการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความ
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เขา้ใจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งให้แก่บุคลากร 7) สนบัสนุนให้มี
ระบบการประเมิน การจดัการ และการควบคุมความเส่ียงภยัในทุกระดบัทั้งดา้นการเรียน การสอน 
การวจิยัและการบริการวชิาการอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 8) เสริมสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีของมหาวิทยาลยั 9) ส่งเสริมความร่วมมือกบัชุมชนขา้งเคียงเพื่อเสริมสร้างสุขอนามยัและ ความ
ปลอดภยั 

ซ่ึงหอพกันกัศึกษา ถือเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยัมหิดล จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน านโยบาย
ดงักล่าวไปปฏิบติั เพื่อแสดงเจตนารมณ์และทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม หอพกันักศึกษา  

แนวทางปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม ท่ีหอพกันักศึกษาตอ้ง
ปรับปรุงพฒันาเพื่อให้สอดรับกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ในส่วนต่างๆ โดยถือเป็นหน้าท่ี
รับผดิชอบร่วมกนัของบุคลากรทุกคนในส่วนงาน โดยท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให้น าผลเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยั เป็นหลกัเกณฑห์น่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารส่วนงาน
ตอ้งรับผิดชอบและปฏิบติัตน เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และแนวทาง ปฏิบติัดา้นความปลอดภยั รวมทั้ง อบรม ฝึกสอน จูงใจแก่บุคลากร อีกทั้งผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารส่วนงานตอ้งควบคุม ก ากบั ดูแล บุคลากรให้มีและใช้อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม โดยท่ีส่วนงานตอ้งปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังานให้ถูก สุขลกัษณะและมีความปลอดภัย ส่วนงานตอ้งมีคณะกรรมการความปลอดภยั      
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มระดบัส่วนงานเพื่อก ากบัดูแลงานดา้นความปลอดภยัภายในของส่วน
งานตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยท่ีส่วนงานตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามกฎ ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบติัด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม ตาม
แนวทางของมหาวทิยาลยั และบุคลากรทุกคนตอ้งปฏิบติัตามประกาศ กฎ ระเบียบ มาตรฐานความ 
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดยท่ีทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูร่้วมงาน 
ตลอดจนทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั ซ่ึงบุคลากรทุกคนตอ้งให้ความร่วมมือในโครงการ
ความปลอดภยั       อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานต่าง ๆ ของส่วนงาน และมีสิทธิ
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เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานให้
ปลอดภยั  

โดยในท่ีน้ีผูเ้ขียนได้น าแบบรายงานระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ของมหาวทิยาลยัมหิดล มาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบ
ระบบการจดัการดงักล่าวในปัจจุบนัของหอพกันกัศึกษา โดยผูบ้ริหารส่วนงานเป็นผูใ้ห้รายละเอียด
ดงัจะแสดงใน ตารางท่ี 1              

(ท่ีมา : แบบรายงานระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  
http://www.coshem.mahidol.ac.th) 

 

ตารางที ่ 1 แสดงระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานของ  
                  หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ในปัจจุบนั 

แนวทางปฏิบัต ิ ม ี ไม่ม ี

1.การบริหารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
     1.1 นโยบาย 
             1.1.1 นโยบายดา้นความปลอดภยัฯระดบัส่วนงาน 
             1.1.2 รูปแบบประกาศนโยบายใหบุ้คลากรภายในส่วนงานรับทราบ 
     1.2 โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  
            ระดบัส่วนงาน 
             1.2.1 โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯ 
             1.2.2 การประชุมคณะกรรมการดา้นความปลอดภยั 
             1.2.3 หน่วยงานความปลอดภยั/เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัประจ าส่วนงาน 
     1.3 ระบบการจดัการท่ีไดก้ารรับรอง 

2.แผนงานและแนวทางการด าเนนิงานด้านความปลอดภัยฯ 
     2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 
     2.2 การเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
             2.2.1 การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
             2.2.2 การตรวจสุขภาพบุคลากร 
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แนวทางปฏิบัต ิ ม ี ไม่ม ี

3.การด าเนินงาน/กจิกรรมด้านความปลอดภัยฯ 
     3.1 การฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกและความรู้ความสามารถดา้นความ 
           ปลอดภยัฯ 
            3.1.1 มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและความรู้ความสามารถดา้น 
                      ความปลอดภยัฯ 
            3.1.2 มีการทบทวนความรู้ดา้นความปลอดภยัฯใหก้บัผูป้ฏิบติังานอยา่ง 
                     นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
     3.2 ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียนดา้นความปลอดภยัฯ 
             3.2.1 ส่วนงานมีช่องทางส าหรับบุคลากร นกัศึกษาหรือบุคคลภายนอก 
                      แสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภยัฯ 
             3.2.2 ส่วนงานมีช่องทางส าหรับบุคลากร นกัศึกษาหรือบุคคลภายนอก 
                      ร้องเรียนดา้นความปลอดภยัฯ 
     3.3 เอกสารดา้นความปลอดภยัฯและการทบทวน 
             3.3.1 นโยบาย แผนงานและโครงสร้างการบริหารดา้นความปลอดภยั 
             3.3.2 กฎหมายดา้นความปลอดภยั 
             3.3.3 ระเบียบและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของส่วนงาน 
             3.3.4 แผนฉุกเฉิน 
             3.3.5 คู่มือการปฏิบติังาน 
             3.3.6 คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ 
             3.3.7 ระบบรายงานอุบติัเหตุ/อุบติัการณ์ภายในส่วนงาน 
             3.3.8 การบ ารุงรักษาองคป์ระกอบทางกายภาพ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
             3.3.9 เอกสารความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั 
             3.3.10 การอบรมดา้นความปลอดภยัของบุคลากรในส่วนงาน 
     3.4 การควบคุมการปฏิบติังาน 
             3.4.1 ส่วนงานมีการควบคุมการปฏิบติังานในเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง 
             3.4.2 มีการก าหนดขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในการจดัซ้ืออุปกรณ์ ฯลฯ 
             3.4.3 มีการขอเอกสารคู่มือการใชง้านท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัในกรณีจดัซ้ือ 
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แนวทางปฏิบัต ิ ม ี ไม่ม ี
             3.4.4 มีการระบุขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัใน TOR 
             3.4.5 มีการด าเนินการเพ่ือควบคุมการท างานของผูรั้บเหมาอยา่งปลอดภยั 
             3.4.6 มีการระบุงบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั 
                      ในเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 
     3.5 การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
            3.5.1 ส่วนงานมีการจดัท าแผนโตต้อบภาวะฉุกเฉิน/การทบทวน 
                     3.5.1.1 อุทกภยั 
                     3.5.1.2 อคัคีภยั 
                     3.5.1.3 อุบติัภยั 
                     3.5.1.4 โจรกรรม/วนิาศกรรม/ก่อการร้าย/การชุมนุมประทว้ง 
                     3.5.1.5 วตัถุไวไฟ/วตัถุมีพิษหกร่ัวไหล 
             3.5.2 ส่วนงานมีการอบรมแผนการโตต้อบภาวะฉุกเฉิน 
             3.5.3 ส่วนงานมีการฝึกซอ้มแผนการโตต้อบภาวะฉุกเฉิน 
             3.5.4 การตรวจสอบและเสน้ทางท่ีใชใ้นภาวะฉุกเฉิน 
4.การประเมณิผลและการทบทวนการจดัการ 
     4.1 การตรวจประเมินดา้นความปลอดภยัฯ 
     4.2 รายงานการเกิดอุบติัเหตุและการสอบสวนอุบติัเหต ุ
             4.2.1 ส่วนงานมีการแจง้เหตุหรือการรายงานการเกิดอุบติัเหต ุ
             4.2.2 ความถ่ีในการเกิดอุบติัเหต ุ
             4.2.3 ความเสียหายจากการเกิดอุบติัเหต ุ
             4.2.4 ส่วนงานมีการรายงานการสอบสวนอุบติัเหต ุ
             4.2.5 ส่วนงานมีมาตรการ/วธีิการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัการเกิดซ ้ า 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
จากตารางท่ี 1 เห็นไดว้า่ หอพกันกัศึกษานั้น ยงัไม่มีการด าเนินการตามแนวปฏิบติั   ดา้น

ความปลอดภยัฯ ในบางส่วน ซ่ึงผูเ้ขียนน ามาสรุปไดด้งัน้ี 
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1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯ  บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ระดบัส่วนงานนั้น  ยงัไม่มีโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯ ท าให้ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั และส่งผลให ้ไม่มีระบบการจดัการท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐาน 

 
2. แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
ด้านการเฝ้าระวงัส่ิงแวดล้อมและสุขภาพนั้น  ไม่มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน เน่ืองมาจากไม่มีผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
 
3. การด าเนินงาน/กจิกรรมด้านความปลอดภัยฯ 
เอกสารด้านความปลอดภยัฯ และการทบทวน ส่วนงานยงัไม่มีนโยบาย   แผนงานและ

โครงสร้างการบริหารดา้นความปลอดภยั อีกทั้งยงัไม่มีระเบียบและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั
ของส่วนงาน  และไม่มีคู่มือการปฏิบติังาน ผลมาจากการไม่มีคณะกรรมการความปลอดภยัฯ อีก
เช่นกนั 

 
4. การประเมินผลและการทบทวนการจัดการ 
หอพกันักศึกษาไม่มีการตรวจประเมิณด้านความปลอดภยัฯ  ส่วนด้านรายงานการเกิด

อุบติัเหตุและการสอบสวนอุบติัเหตุ ส่วนงานก็ไม่มีการแจง้เหตุหรือการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 
รวมถึงไม่มีรายงานความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ 

ซ่ึงจากแนวปฏิบติัทั้ง 4 ประการนั้น สาเหตุหลกัท่ีหอพกันกัศึกษาไม่มีในส่วนต่างๆตามท่ี
ไดส้รุปมานั้นก็เน่ืองมาจาก หอพกันกัศึกษา ยงัไม่มีคณะกรรมการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เพื่อท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม ของส่วนงาน ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนด จีงไม่มีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนนโยบาย
รวมถึงการตรวจสอบและรายงานผลต่างๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดงันั้นผูเ้ขียนจึงเสนอให้มีการ
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จดัตั้งคณะกรรมการดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ดงัน้ี 

 
แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม หอพกันักศึกษา 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างานของ
หอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นไปอยา่งมีระบบและมีทิศทางการด าเนินการสอดคลอ้งกนั
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  มหาวิทยาลัย จึงก าหนดให้ทุกส่วนงานมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมในการท างาน (occupational safety, 
health and environment committee) โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1) เพื่อใหบุ้คลากร และนกัศึกษาทุกคนมีความปลอดภยัและปฏิบติังาน ในส่ิงแวดลอ้มการ
ท างานท่ีดี  2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคนตระหนกัและเขา้ใจในเร่ือง ของการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามยัความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัภยั รวมทั้ง ยอมรับวา่งานเสริมสร้าง
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัเป็นภารกิจของทุกคน ดงันั้น ทุกส่วนงานจึงตอ้งด าเนินการและ
ร่วมมือกนั 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนกัศึกษาทุกคนเกิดความตระหนกัว่าตนเอง เป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งและมีโอกาสไดรั้บอุบติัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นทุกคนจึงมีส่วนช่วย ในการดูแลสุขภาพ
และป้องกนัอุบติัเหตุ 4) เพื่อด าเนินการใหกิ้จกรรมความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั เป็นส่วน หน่ึง
ท่ีผสมผสานอยู่ในนโยบายตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงวิธีการปฏิบติังาน และถือเป็นหน้าท่ี
หน่ึงในการปฏิบติังาน 5) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุง วิธีการปฏิบติังานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ตลอดจนวางมาตรการป้องกนัอุบติัภยั 
และป้องกันการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวเน่ือง จากการท างาน 6) เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสัมพนัธภาพ
ระหวา่งฝ่ายบริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหเ้กิดความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดียิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
การดูแลสุขภาพ อนามยัและป้องกนัอุบติัภยัประสบความส าเร็จดว้ยดี  
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โดยการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
หอพกันกัศึกษา มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการจดัตั้งคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภยัฯ มีความ
รับผดิชอบในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ในการท างาน  

2) องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมในการ
ท างานท่ีมีบุคลากรตั้งแต่  500 ข้ึนไป ให้มีคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 11 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
ส่วนงานหรือบุคคลท่ีผูบ้ริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 1 คน รองผูบ้ริหารส่วน
งานท าหนา้ท่ีเป็นเลขา 1 คน ผูแ้ทนระดบัหวัหนา้หน่วยงาน ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ 4 คน บุคลากร
ระดบัปฏิบติัการและนกัศึกษา ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ 5 คน หากมีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเทคนิค
ชั้นสูง (จป.เทคนิคชั้นสูง) หรือเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ให้ท าหน้าท่ีเป็น
เลขานุการ ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1.  (ท่ีมา : แนวทางการก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหาร
จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  มหาวิทยาลัยมหิดล  
http://www.coshem.mahidol.ac.th) 

 

http://www.coshem.mahidol.ac.th)/
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แผนภูมทิี ่1  ตวัอยา่งโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างาน หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
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โดยท่ีคณะกรรมการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม หอพกันักศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่างๆ ดงัน้ี 

 

 
แผนภาพที ่1  แสดงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และ ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
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เม่ือมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ผู ้เ ขียนจึงได้ปรับใช้หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดดงักล่าว มาพิจารณาหาแนวทางการบริหารจดัการ ในแนวทางการปฏิบติั ในกรณี
ท่ีไม่มีการด าเนินการ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 1  ซ่ึงจะแสดงให้เห็นไดว้า่คณะกรรมการดงักล่าว
สามารถท่ีจะด าเนินการแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องหรือท่ียงัไม่มีการด าเนินงานได ้โดยเป็นไปตามหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที ่2  แสดงการแกไ้ขในการปฏิบติังานของหอพกันกัศึกษา ท่ีไม่มีการด าเนินการ โดย
ใช้หน้าท่ีความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล มาเป็นผูด้  าเนินการ 

 

แนวทางปฏิบัต ิ(ทีไ่ม่มกีารด าเนนิการ) 
หน้าที ่

คณะกรรมการ ข้อที ่

1.การบริหารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
     1.2 โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ ระดบัส่วนงาน 
             1.2.1 โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯ 
             1.2.2  การประชุมคณะกรรมการดา้นความปลอดภยั 
     1.3 ระบบการจดัการท่ีไดก้ารรับรอง 

2.แผนงานและแนวทางการด าเนนิงานด้านความปลอดภัยฯ 
             2.2.1 การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.การด าเนินงาน/กจิกรรมด้านความปลอดภัยฯ 
     3.3 เอกสารดา้นความปลอดภยัฯและการทบทวน 
             3.3.1 นโยบาย แผนงานและโครงสร้างการบริหารดา้นความปลอดภยั 
             3.3.3 ระเบียบและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของส่วนงาน 
             3.3.5 คู่มือการปฏิบติังาน 
4.การประเมณิผลและการทบทวนการจดัการ 
     4.1 การตรวจประเมินดา้นความปลอดภยัฯ 
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แนวทางปฏิบัต ิ(ทีไ่ม่มกีารด าเนนิการ) 
หน้าที ่

คณะกรรมการ ข้อที ่
     4.2 รายงานการเกิดอุบติัเหตุและการสอบสวนอุบติัเหต ุ
             4.2.1 ส่วนงานมีการแจง้เหตุหรือการรายงานการเกิดอุบติัเหต ุ
             4.2.2 ความถ่ีในการเกิดอุบติัเหต ุ

 
8 
8 

 
จากตารางที่ 2     พบว่า หากหอพกันักศึกษาได้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั  และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน หอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ข้ึนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยแล้วนั้ น  จะสามารถด าเนินการในส่วนท่ีหอพกันักศึกษาไม่มีการ
ด าเนินการในปัจจุบนัดว้ยหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดดงักล่าว อนัจะส่งผลให้การ
บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน หอพกันกัศึกษานั้น มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของมหาวทิยาลยั   

ดังนั้ นงานหอพักนักศึกษาจึงควรจัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  ตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยัและกฎหมาย เพื่อวางแผนงาน กิจกรรม 
โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างาน โดยมีการก าหนด
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถจดัสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมทั้งด้าน
งบประมาณและบุคลากร รวมทั้งการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร บุคลากรและ
นกัศึกษา ต่อไป  

 

บทสรุป  
แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม หอพัก

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล มีเป้าหมายเพื่อให้ผูบ้ริหารส่วนงานเล็งเห็นความส าคญัในดา้นความ
ปลอดภยัมากข้ึน โดยท่ีจะเป็นแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุและความสูญเสีย ตลอดจนระบบการ
บริหารงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ซ่ึงเน้นในเร่ืองบทบาทผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งน า
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แนวคิดและหลักการบริหารความปลอดภัยมาใช้  ในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้เข้าสู่
กระบวนการบริหาร มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ  ต่อเน่ือง มีมาตรฐาน รวมถึงมีระบบการ
ประเมินผลท่ีเช่ือถือได ้เพื่อให้การปฏิบติังาน และการอยูอ่าศยัในหอพกันกัศึกษา มีความปลอดภยั
มากท่ีสุด  

จากการศึกษาพบว่า หากทางหอพกันกัศึกษา ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานข้ึนแลว้นั้น จะสามารถด าเนินการขบัเคล่ือนการ
บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในหอพกันกัศึกษาไดดี้ สอดคลอ้ง
กบัแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลยัรวมถึงกฎหมาย อนัจะส่งผลดีกบัส่วนงานและคุณภาพ
ชีวติของนกัศึกษาและบุคลากรต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม หอพกันกัศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถท่ีจะเดินหน้าไปได้  ผูบ้ริหารจึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน 
รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและ
นกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอพกันกัศึกษา  ตอ้งเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม หอพักนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นท่ียอมรับและกา้วไปสู่ความเป็นสากล 
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บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการออกแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อพฒันา
ระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลดา้นวสัดุและอุปกรณ์ งานซ่อมบ ารุงหอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อม
บ ารุง  เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงคน้หารายการวสัดุอุปกรณ์และเงิน
ค่าใชจ่้ายในแต่ละรายการ  แต่ละหอพกัท่ีตอ้งการ และสรุปรายงานผล เพื่อใช้ในการประกอบการ
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ตัดสินใจ การวางแผนงาน แผนงบประมาณ โดยการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัโปรแกรม Microsoft Access 
 จากการท่ีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุง  คือ
ช่างเทคนิค จ านวน 2 ราย ไดท้  าการทดลองใชง้าน พบวา่ ผูท้ดลองสามารถเขา้ใจกบัวธีิการใชง้าน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการ ตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
จดัท าข้ึน โดยสามารถลดเวลาไดค้่าเฉล่ีย 226.34 นาที/เดือน หรือ 1.32 นาทีต่อ 1 รายการหรือลดลง
ร้อยละ  67.85 ต่อรายการ 

 
ค าส าคญั: โปรแกรมฐานขอ้มูล, ออกแบบพฒันาระบบโปรแกรม,ออกแบบระบบการจดัเก็บ 

     ฐานขอ้มูล,ระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูล,การลดเวลา 

 
Abstract  

The purpose of this academic article is to design an application program to develop a 
database system for materials and equipment for maintenance of student dormitories, Mahidol 
University for the convenience, rapidity and time reduction in the storage data of material - 
maintenance equipment to know the balance of materials and equipment. Including searching for 
equipment, materials and expenses in each item, each dormitory is required and summarizes the 
results report for use in decision making, planning, budget plan by designing a database system to 
be applied to Microsoft Access program. 

From the fact that the person involved in the storage of information about equipment and 
materials for maintenance work are two technicians who have conducted the trial. The results of 
the experiment showed that the subject was able to quickly understand how to use the program, 
which can respond to the needs according to the objectives set up, which can reduce the average 
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time of 226.34 minutes / month or 1.32 minutes per 1 item or decreased by 67.85 percent per 
item. 

 
Keywords: Database Program, System Development Program Design, Database Storage System 
Design, Database Storage System, Time Reduction 

 
บทน า 
 หน่วยอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  งานหอพักนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล  เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการดูแล ซ่อมแซม ออกแบบ ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
วสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม ภายในหอพักนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขต ศาลายา โดยหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมนั้น จะตอ้งเก่ียวข้องกับเร่ืองของ การขอซ้ือ ขอจ้าง จดัเก็บ เบิก-จ่าย วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ต่างๆมากมาย  ท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฎิบติังาน  โดยในช่วงเวลาท่ีผา่นมานั้น 
ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) แต่
ยงัคงประสบปัญหา ในเร่ืองของการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลและการสืบคน้ขอ้มูล ท่ีไม่สะดวกรวดเร็ว
เท่าท่ีควร ประกอบกบัในยคุปัจจุบนั  ท่ีมีการส่งเสริมเร่ืองการสร้างนวตักรรม  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และการพฒันาส่ิงใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองการท างานท่ีเปล่ียนแปลงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ในบทความน้ีผูเ้ขียน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ของการเก็บรักษาขอ้มูลและสืบคน้ขอ้มูล 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุง ของหอพกันักศึกษา  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว     
ลดเวลาการท างาน และความถูกตอ้งยิง่ข้ึน (ลดัดาวลัย ์ กิจสาลี และอรรถกร เก่งพล, 2560) อีกทั้งยงั
สามารถช่วยในการท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองการจดัตั้งงบประมาณ  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการวางแผนงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงหอพกันกัศึกษาในอนาคต
ได ้ โดยผูเ้ขียนไดค้น้ควา้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะน ามาออกแบบและประยุกตใ์ช ้โดย
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน ามาประยุกตใ์ช ้เพื่อให้สอดคลอ้ง กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมกบั
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หน่วยงานมากท่ีสุด จึงไดพ้ิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรม  Microsoft Access 2016  ซ่ึงเป็นโปรแกรม
พื้นฐานทัว่ไปของ Microsoft ท่ีจะติดตั้งมาในระบบปฏิบติัการ Windows ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ท าให้
ไม่ตอ้งมีการลงทุนเพื่อซ้ือโปรแกรมเพิ่มเติมใหสู้ญเสียงบประมาณ  (ทวีวรรณ  คงมณีชชัวาล,2561)
อีกทั้งยงัก่อให้เกิดการเรียนรู้ การพฒันาแก่ผูค้น้ควา้และสามารถถ่ายทอดเป็นองคค์วามรู้ให้แก่ผูท่ี้
น าไปใชง้านต่อไปในหน่วยงานได ้โดยมีวธีิการด าเนินการดงัจะกล่าวต่อไป 
 
วธีิการด าเนินการ 

ผูเ้ขียนไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
ศึกษาระบบงานเดิมและวเิคราะห์ปัญหา 
จากการศึกษางานด้านการจดัเก็บบนัทึกข้อมูลด้านวสัดุอุปกรณ์เดิมโดยใช้โปรแกรมMicrosoft 
Excel ซ่ึงใหช่้างเทคนิคท่ีเป็นผูใ้ชง้านจ านวน 2 ราย มาท าการทดสอบ เพื่อท าการจดัเก็บขอ้มูลวสัดุ
อุปกรณ์ จ านวน 171 รายการ จากปริมาณงานแจง้ซ่อม 1 เดือน โดยการใชน้าฬิกาจบัเวลา พบวา่  ใช้
เวลาในการบนัทึกจดัเก็บขอ้มูล นาทีต่อ 1 รายการ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ผูท้ดลองใช ้(ช่างเทคนิค) 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

(นาที/เดือน) (นาที/รายการ) 

คนท่ี 1 313.44 1.83 
คนท่ี 2 352.94 2.06 

รวมค่าเฉล่ีย 333.19 1.94 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (แบบเดิม) 
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จากเหตุดงักล่าวผูเ้ขียนไดน้ า Fishbone Diagram  (Ishikawa Kaoru ,1976) มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหา ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาวิเคราะห์มีดว้ยกนั 4 ปัจจยัคือ  บุคลากร 
(Man), ซอฟแวร์ (Material), เคร่ืองคอมพิวเตอร์(Machine),วิธีการจดัเก็บขอ้มูล (Method) และ
พบว่าสาเหตุเกิดจากการไม่มีระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลท่ีดีพอ ดงัแสดงในรูปท่ี 1  ซ่ึงแนวทาง
แก้ไขคือการออกแบบพฒันาโปรแกรมเพื่อใช้ในการจดัเก็บฐานขอ้มูลเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและลดเวลาในการใชง้านต่อไป 

 
 

รูปท่ี  1  แสดงการวเิคราะห์ปัญหาโดยใช ้ Fishbone Diagram 
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ศึกษาและออกแบบพฒันาระบบโปรแกรมใหม่ 
การออกแบบพฒันาระบบงานใหม่ ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพื่อ

น ามาใช้ในการบันทึกจัดเก็บเพื่อท่ีจะทราบว่าจะเก็บข้อมูลประเภทไหนบ้างและต้องการ
ประมวลผลอะไรบา้ง จะท าให้ทราบขอบเขตในการท างาน และการรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้ง 
กบัการใชง้าน (ลดัดาวลัย ์ กิจสาลี และอรรถกร เก่งพล,2560) โดยในท่ีน้ีผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะจดัเก็บ
ขอ้มูลดงัน้ี ช่ือวสัดุ จ  านวนท่ีซ้ือ วนัท่ีซ้ือ ราคาต่อหน่วย จ านวนท่ีเบิกใช ้วนัท่ีเบิกใช ้ยอดคงเหลือ 
สถานท่ีน าไปใช ้ผูเ้บิก เลขท่ีใบแจง้ซ่อม ราคาใชร้วม ภาพวสัดุ โดยท่ีจะแยกออกเป็นแต่ละหอพกั 
อีกทั้งยงัตอ้งสามารถสืบคน้รายการวสัดุเพื่อเรียกดูยอดคงเหลือ จ านวนเงินท่ีใช้ไปของวสัดุนั้นๆ 
รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชไ้ปของแต่ละหอพกัอีกดว้ย โดยท่ีจะท าให้ผูใ้ชง้านมีความสะดวก รวดเร็ว
และลดเวลา ในการบนัทึกจดัเก็บ สืบคน้และรายงานผลต่อไป 
ออกแบบระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลและสร้างระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูล 
จากการท่ีไดศึ้กษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับจดัท าโปรแกรมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านและวตัถุประสงค ์ดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดมี้การออกแบบพฒันา
โปรแกรมการใชง้านใหม่จาก Microsoft Asceess โดยในการออกแบบโปรแกรมประยุกตค์ร้ังน้ี 
ผูเ้ขียนไดพ้ิจารณาคดัเลือกฟังกช์ัน่การใชง้านตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ภาระงาน (ลดัดาวลัย ์ กิจสาลี และอรรถกร เก่งพล,2560) ท่ีจะสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้ขา้กบั
วตัถุประสงคค์วามตอ้งการเพียง 4 ส่วนคือ ตารางจดัเก็บขอ้มูล(Table) แบบสอบถาม(Query)  
ฟอร์ม(Form)และส่วนรายงานผล(Report)  เท่านั้น เพื่อมาท าการจดัการระบบฐานขอ้มูลใหส้ามารถ
แกไ้ขปัญหาไดต้ามท่ีออกแบบระบบงานไว ้โดยไดผ้ลสรุปของโปรแกรมการจดัเก็บฐานขอ้มูลดา้น
วสัดุและอุปกรณ์  งานซ่อมบ ารุงดงัแสดงใน   รูปท่ี 2 
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รูปที ่2  แสดง หนา้หลกัของโปรแกรมจดัเก็บฐานขอ้มูลดา้นวสัดุและอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุง V.1 

                เพื่อใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล,บนัทึกจดัเก็บขอ้มูล,และรายงานผล 
 

จากรูปท่ี 2 เป็นการสืบคน้ขอ้มูล โดยการก าหนดรายการท่ีตอ้งการจะคน้หาขอ้มูล ในช่อง
คน้หา  เช่นตอ้งการทราบขอ้มูลค่าใช้จ่ายในปัจจุบนั ในการซ่อมบ ารุงของหอพกั
นกัศึกษา 1 ให้เลือกช่องคน้หาไปท่ี หอ 1 หรือพิมพต์วัอกัษรลงไป ก็จะปรากฏ ตวัเลขในช่องราคา
รวม  ท าให้เราทราบวา่ในขณะน้ีหอพกันกัศึกษา  1 มีการใชง้บประมาณในการซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้น
การซ่อมบ ารุงไปแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด  แต่หากว่าเราตอ้งการท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุ
ต่างๆ ก็ให้เลือกท่ีช่องคน้หาไปท่ีช่ือรายการวสัดุหรือพิมพช่ื์อวสัดุเขา้ไป ก็จะสามารถทราบถึงยอด
คงเหลือและราคาท่ีใชไ้ปในปัจจุบนัของวสัดุนั้นๆ ส่วนการเปิดฟอร์มการบนัทึกขอ้มูล สามารถท า
ไดโ้ดยการกดท่ีปุ่ม      ในแถบเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูลท่ีแสดงช่ือของแต่ละหอพกั ก็จะสามารถ
เขา้ถึงและสามารถบนัทึกขอ้มูลไดท้นัที 
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รูปที ่3 แสดง  ฟอร์ม (Form) บนัทึกการจดัเก็บขอ้มูล การเบิกจ่ายวสัดุหอพกันกัศึกษา 
 

จากรูปท่ี 3 แสดงฟอร์ม (Form) บนัทึกการจดัเก็บขอ้มูล การเบิกจ่ายวสัดุหอพกันกัศึกษา 
ซ่ึงไดจ้ากการก าหนด Table และฟิลด ์ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารออกแบบ โดยท่ีฟอร์มน้ีจะท า
หนา้ท่ีในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลรายการช่ือวสัดุ จ  านวนท่ีเบิก วนัท่ีเบิก จ านวนคงเหลือ สถานท่ีใช้
งาน ช่ือผูท่ี้เบิกไปใช ้ เลขท่ีใบแจง้ซ่อม รูปภาพของวสัดุ ซ่ึงจะสามารถบนัทึกขอ้มูล  ลบขอ้มูล 

 ดูขอ้มูลก่อนหนา้  ขอ้มูลท่ีบนัทึกหนา้แรก  ดูขอ้มูลถดัไป  ดูขอ้มูลทา้ยสุด หรือ
แกไ้ขขอ้มูลได ้   การบนัทึกขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยการใส่รหสัของวสัดุ หรือ
เลือกช่ือวสัดุ  และบนัทึกขอ้มูลส่วนท่ีเหลือไดท้นัที  เม่ือเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม
บนัทึกขอ้มูล  ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวก้็จะถูกน าไปเก็บไวท่ี้ Table นั้นๆ หลงัจากบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลจน
ครบใหก้ดปุ่ม Close  เพื่อออกจากหนา้รายการ 
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รูปที ่4  แสดง  ภาพหนา้จอการรายงานผล 

 
จากรูปท่ี 4 แสดง ภาพหนา้จอการรายงานผล ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยใชง้านในแถบเคร่ืองมือ

แสดงรายงาน  โดยการเลือกกดปุ่ม  และเลือกหอพกัท่ีตอ้งการจะให้โปรแกรมนั้น รายงานผล
ออกมา โดยท่ีโปรแกรมจะแสดงผล รายละเอียดทั้งหมดตามท่ีได้ก าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมออกแบบ
โปรแกรม เพื่อใหท้ราบสถานะในภาพรวมทั้งหมดของหอ นั้นๆ ทั้งน้ียงัสามารถสั่งพิมพใ์บรายงาน
ผลไดท้นัที เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการต่างๆ สามารถออกจากโปรแกรม Microsoft Access โดยกด
ปุ่ม  
 
การทดสอบและรายงานผลการท างานของโปรแกรม 
 จากการท่ีได้น าโปรแกรมประยุกต์เพื่อพฒันาระบบการจดัเก็บฐานข้อมูลด้านวสัดุและ
อุปกรณ์งานซ่อมบ ารุง หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุง  คือช่างเทคนิค จ านวน 2 ราย ไดท้  าการทดลองใช้ พบว่า ผู ้
ทดลองใช ้สามารถเขา้ใจกบัวิธีการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็ว
กว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั หมดปัญหาเร่ืองความล่าช้าและความ
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ซับซ้อนซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการออกแบบคือสามารถบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ และทราบถึงยอดคงเหลือเพื่อสามารถวางแผนการจดัซ้ือ ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วมีคุณภาพ
มากข้ึน สามารถทราบถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง น าไปลงทุนในการซ่อมบ ารุงในแต่ละหอพกั และสามารถ
น ารายละเอียดขอ้มูลต่างๆเสนอไปยงัผูบ้ริหารเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา การวิเคราะห์วางแผน
งานในอนาคตไดต่้อไป 
 
 

ผูท้ดลองใช ้

ค่าเฉล่ีย (แบบเดิม) ค่าเฉล่ีย (แบบใหม่) ผลการเปรียบเทียบ 

Microsoft  Excel Microsoft Access ใชเ้วลาลดลง 

นาที/
เดือน 

นาที/
รายการ 

นาที/
เดือน 

นาที/
รายการ 

นาที/
เดือน 

นาที/
รายการ 

% 
ต่อ

รายการ 

คนท่ี 1 313.44 1.83 101.23 0.59 212.21 1.24 67.75% 

คนท่ี 2 352.94 2.06 112.46 0.65 240.48 1.40 67.96% 

รวมค่าเฉล่ีย 333.19 1.94 106.84 0.62 226.34 1.32 67.85% 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรีบยเทียบค่าเฉล่ียจากการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel 

(แบบเดิม) และค่าเฉล่ียจากการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access (แบบใหม่) 
 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบพบวา่ การเปรียบเทียบโปรแกรมแบบเดิม กบัโปรแกรมแบบ
ใหม่ จะเห็นไดว้า่โปรแกรมท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่นั้นสามารถใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็วและลดเวลา
การท างาน ในการบนัทึกจดัเก็บข้อมูลลงได้ เฉล่ียโดยรวมร้อยละ 67.85 หรือ 1.32 นาทีต่อ 1 
รายการ 
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บทสรุป 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการออกแบบโปรแกรมประยุกต ์เพื่อพฒันาระบบการจดัเก็บ
ฐานขอ้มูลดา้นวสัดุและอุปกรณ์งานซ่อมบ ารุงหอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสะดวก รวดเร็วและลดเวลาในการบนัทึกขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการซ่อมบ ารุง   เพื่อทราบยอดคงเหลือของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อคน้หารายการวสัดุอุปกรณ์
และเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ  แต่ละหอพกัท่ีต้องการและสรุปรายงานผล เพื่อใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ การวางแผนงาน แผนงบประมาณต่อไป หลังจากท่ีได้ท าการทดลองใช้
โปรแกรมดงักล่าวพบวา่ โปรแกรมดงักล่าวสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการในการการใชง้าน
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ดัท าข้ึน เม่ือเทียบกบัโปรแกรมเดิมโดยสามารถลดเวลาลงได ้ร้อยละ 67.85  
ต่อรายการ ขอ้ดีคือสามารถใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็วกวา่และลดระยะเวลาในการบนัทึกจดัเก็บ การ
คน้หาและรายงานผล ขอ้เสียคือโปรแกรมยงัไม่ครอบคลุม การใช้งานท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด และ
ผูใ้ชง้านควรมีทกัษะในการใชง้านพอสมควร 

ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผูบ้ริหารส่วนงานควรพิจารณา  สนบัสนุนบุคลากรในส่วนงานให้ไดรั้บการพฒันา ฝึกฝน 

ดา้นโปรแกรม  Microsoft Access จะดว้ยการจดัฝึกอบรม หรือจดัสรรเวลาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองก็ดี บุคลากรเหล่านั้นก็จะสามารถใช้ความรู้ท่ีได้มา พฒันาประยุกต์ใช้โปรแกรม ใน
ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีตนเองรับผิดชอบ ก่อให้เกิดนวตักรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความประหยดั
ความคุม้ค่าข้ึนในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานได้ประโยชน์ทั้งในเร่ืองการพฒันาบุคลากรและ
พฒันางาน ตลอดจนองคก์รไดรั้บการพฒันาต่อไป 
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   2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรพฒันารูปแบบโปรแกรมประยุกต์น้ี เพื่อให้สามารถรองรับงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ดา้นซ่อมบ ารุง เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  ควรเพิ่มส่วนเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัฐานขอ้มูลอ่ืน
เช่น ในด้านการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  ประวติัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า
ประจ าอาคาร มอเตอร์ป้ัมน ้ า เป็นตน้ หรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืน เช่น 
Microsoft Visual Basic เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรม 

กติติกรรมประกาศ 

 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ และผูบ้ริหารกอง
กิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวคิดและสนบัสนุน ให้บทความน้ี
ส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 
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แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา  
(บ้านมหดิล) มหาวทิยาลยัมหิดล 

Guidelines for the administration of the student committee of  
student dormitory (Ban Mahidol), Mahidol University 

 
สืบพงษ ์วงศภิ์รมย ์(Suppong wiongpirong) 

ณชัชา อินทะชยั (Natcha Intachai) 
 

บทคดัย่อ 
 บทความทางวิชาการน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการน าเสนอประเด็นแนวทางการบริหารงาน
ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 2558 ท่ีก าหนดไวว้า่ “หอพกัสถานศึกษา” คือ หอพกัท่ีประกอบกิจการ
หอพกัเป็นสถานศึกษา และจดัการศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 
๒๗) ประกอบดว้ย ช่ือและประเภทของหอพกั       สถานท่ีตั้ง ส่ิงแวดล้อม และสุขลกัษณะของ
หอพกั ห้องนอน ห้องน ้ า และห้องส้วม สถานท่ีส าหรับรับประทานอาหารหรือตอ้นรับผูเ้ยี่ยมเยียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภยั และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดด้ าเนินการร่างคู่มือมาตรฐานหอพกั    นกันกัศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อพฒันามาตรฐานและระบบบริหารจดัการหอพกัส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยมี
หลกัแนวคิดการบริหารจดัการหอพกัให้เป็น “ศูนยศึ์กษา อาศยั และเอ้ืออาทร” (Living, Learning 
and Caring Center) โดยการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นและจดับรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล จึงมีนโยบายให้งานหอพกันกัศึกษาด าเนินการ
บริหารจดัการหอพกันักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ตามหลกัการของพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 
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2558 และหลกัแนวคิดการบริหารจดัการหอพกัของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดว้ยการ
ออกประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกั
นกัศึกษา (บา้นมหิดล) ปีพ.ศ. 2559 โดยมีการก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะสมคัรเป็นคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพกันักศึกษา  การก าหนดต าแหน่งบริหารของคณะกรรมการ การก าหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหากรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการนักศึกษาหอพพกันักศึกษา การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพกั การพน้สภาพการเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพกั และสิทธิประโยชน์ของ
คณะกรรมการนักศึกษาหอพกั เพื่อการด าเนินงานจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาในหอพกันกัศึกษา
เป็นไปโดยประโยชน์สูงสุดกบันกัศึกษา และสอดรับกบันโยบายของมหาวิทยาลยั รวมถึงการช่วย
ดูแลนักศึกษาภายในหอพกันักศึกษาทั้งในด้านสวสัดิภาพการใช้ชีวิต  ความเป็นอยู่ภายใตค้  าว่า 
“สะอาด สะดวก และปลอดภยั” รวมถึงการ รับฟังปัญหาทั้งดา้นการเรียน การใช้ชีวิตอ่ืน ๆ ใน
เบ้ืองต้น พร้อมรับแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการของงานหอพกันักศึกษาให้
นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษาไดรั้บความรู้สึกเหมือนอยูท่ี่บา้นของตนเอง  
 

ค าส าคญั: แนวทางการบริหารงาน, คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา 

 
Abstract 

This research article aims to present the idea of management of the students committee 
from student dormitory, Mahidol University so as to the cooperation inside the dormitory will 
meet the standard and follow the principle of Dormitory Act, B.E. 2558 (2015) which stated that 
“dormitory” means the place where lodger under this Act is lodged in by paying rent due to any 
educational institution wishing to operate a dormitory operation must be licensed by the 
Registrar. The application for and issuance of license shall be in accordance with the rule, 
procedure and condition prescribed in the Ministerial Regulation (section 27). An educational 
institution dormitory entitled to be licensed must comply with the rule prescribed in the 
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Ministerial Regulation which must at least consist of: the name and category of dormitory; 
location, environment and hygienic condition; bedroom, bathroom and lavatory; dining room or 
waiting room and other facility for lodger; public utility and security system. Office of the higher 
education commission has implemented the draft standard guide dormitory students in schools to 
develop standards and system to manage a dormitory for students in higher education institutions, 
with the main concept, the management of the dormitory is “Living, Learning and Caring 
Center”.  This center has been organized the facilities and environment which suits to study and 
learning. Thus, Mahidol University has the policy that students dormitory must follow the 
Dormitory Act, B.E. 2558 (2015) and the principle of managing dormitory from the higher 
education commission. As an announcement from Mahidol University, the standard criteria and 
procedure which from the student committee (Ban Mahodol) B.E. 2559 (2016) are about the 
determination of candidate attributes to register to the committee, the determination of position in 
committee, the determination of board committee, the determination of the term of office of the 
student committee, student dormitory, the determination of duties and responsibility of student 
committee, Termination of student dormitory committee, and the privilege of student committee 
in order to develop the activities of students to be the most useful and beneficial and correlate 
with the university policy and also to help students in the dormitories both in the well-being of the 
life under the word "cleaning convenience and safety." In addition, it includes listening to 
problems in learning other life in the first place and receive notification of problems and 
suggestions for management of student dormitories to make them feel like they are at their own 
home. 
 

Keywords: The way of management, Student committee of student dormitory 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

220 
 
 

บทน า 
พระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 2558 ก าหนดไวว้า่ “หอพกัสถานศึกษา” คือ หอพกัท่ีประกอบ

กิจการหอพกัเป็นสถานศึกษา และจดัการศึกษาในระบบตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ตอ้ง
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๒๗) ประกอบดว้ย ช่ือและประเภทของหอพกั สถานท่ีตั้ง ส่ิงแวดลอ้ม และสุขลกัษณะของ
หอพกั ห้องนอน ห้องน ้ า และห้องส้วม สถานท่ีส าหรับรับประทานอาหารหรือตอ้นรับผูเ้ยี่ยมเยียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภยั และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการร่างคู่มือมาตรฐานหอพกันักนักศึกษาในสถานศึกษา 
(2561) เพื่อพฒันามาตรฐานและระบบบริหารจดัการหอพกัส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
โดยมีหลักแนวคิดการบริหารจัดการหอพกัให้เป็น “ศูนย์ศึกษา อาศัย และเอ้ืออาทร” (Living, 
Learning and Caring Center) โดยการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นและจดับรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

มหาวิทยาลยัมหิดล จึงมีนโยบายให้งานหอพกันักศึกษาด าเนินการบริหารจดัการหอพกั
นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ตามหลกัการของพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 2558 และหลกัแนวคิด
การบริหารจัดการหอพกัของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยการออกประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันกัศึกษา 
(บา้นมหิดล) ปีพ.ศ. 2559 โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย คุณสมบติัของผูท่ี้จะสมคัรเป็นคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพกันักศึกษา ต าแหน่งบริหารของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
นกัศึกษาหอพกันกัศึกษา วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา การพน้สภาพการเป็นคณะกรรมการ
นกัศึกษาหอพกันกัศึกษา และสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา เพื่อการ
ด าเนินงานจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในหอพกันกัศึกษาเป็นไปโดยประโยชน์สูงสุดกบันกัศึกษา 
และสอดรับกบันโยบายของมหาวทิยาลยั รวมถึงการช่วยดูแลนกัศึกษาภายในหอพกันกัศึกษาทั้งใน
ดา้นสวสัดิภาพการใชชี้วติความเป็นอยูภ่ายใตค้  าวา่ “สะอาด สะดวก และปลอดภยั” รวมถึงการ รับ
ฟังปัญหาทั้งดา้นการเรียน การใชชี้วิตอ่ืน ๆ ในเบ้ืองตน้ พร้อมรับแจง้ปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
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บริหารจดัการของงานหอพกันกัศึกษา ให้นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษาไดรั้บความรู้สึกเหมือน
อยูท่ี่บา้นของตนเอง โดยใชค้  าว่า  “บา้นมหิดล” แทน หอพกันกัศึกษา และตั้งช่ือหอพกัแต่ละหลงั
ข้ึนตน้ดว้ยค าว่า “บา้น” ไดแ้ก่ บา้นพุทธรักษา บา้นอินทนิล บา้นชยัพฤกษ์ บา้นกนัภยัมหิดล บา้น
ลีลาวดี และบา้นศรีตรัง      ซ่ึงในแต่ละบา้นจะมีคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าบา้นท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ช่วยดูแลและช่วยประสานงานด้านการบริการและจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาในบ้านร่วมกับ
เจา้หนา้ท่ีงานหอพกันกัศึกษา 

บทความทางวิชาการน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการน าเสนอประเด็นแนวทางการบริหารงาน
ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล และเสนอแนวปฏิบติัเพื่อการ
พฒันาการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา ท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการและการบริหารจดัการหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 
 

คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะสมัครเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดคุณสมบัติของผู ้ท่ี มี สิท ธ์ิสมัครเข้า ร่วมคัดเ ลือกเป็น

คณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บา้นมหิดล) ก่อนท่ีจะได้มาซ่ึงสิทธิและต าแหน่ง โดย
นกัศึกษาในท่ีน้ี หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและ
ระดับบณัฑิตศึกษา รวมถึงนักศึกษานานาชาติภายใต้โครงการแลกเปล่ียนและโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลยัมหิดลโดยตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ากว่า 2.00 ในขณะท่ี
ไดรั้บการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ตอ้งไม่เคยมีประวติั
การกระท าผดิกฎระเบียบของหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) และเป็นผูจิ้ตสาธารณะ 
 

บทบาทของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล) 
 งานหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) น าค าขวญัของมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีวา่ อตฺตาน  อุปม  กเร             
พึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น เหมือนดงัปฏิบติัต่อตนเอง รวมกบัการพฒันานกัศึกษาให้เป็นผูมี้จิตอาสาตามอตั
ลกัษณ์มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น (Altruism) ค่านิยมของมหาวิทยาลยัมหิดล มาเป็นแนวทางและปลูกฝังให้
คณะกรรมการหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล) ยึดถือในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) โดยรวมจะประกอบดว้ย การดูแลนกัศึกษาท่ี
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พกัในหอพกันกัศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอพกั การช่วย
ดูแลและรักษาความสะอาดในหอพกั ประพฤติตนเป็นแบบอยางท่ีดีและให้ขอ้แนะน าในการให้
นักศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอพกั ท าหน้าท่ีประสานงานและเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างนักศึกษาท่ีพกัในหอพกั ช่วยสอดส่องดูแลในกรณีมิให้บุคคลภายนอกข้ึนไปบนหอพกั
นกัศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพกัร่วมกบัเจา้หน้าท่ีงานหอพกั
นกัศึกษา และเขา้ร่วมประชุมประจ าเดือน หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากงานหอพกันกัศึกษา อีก
ทั้งมีหนา้ท่ีตามต าแหน่งของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ประกอบดว้ย  

1. ประธานคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล
และบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา รวมถึงแต่งตั้งคณะท างานในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาในหอพกันักศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) และหัวหน้างานหอพกัตามล าดบั เป็นประธานด าเนินการ
ประชุมของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) และเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือขอความร่วมมือ ร่วมให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพฒันา
กิจกรรมนกัศึกษาหอพกัและการด าเนินงานของหอพกันกัศึกษา 

2. รองประธานคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มีหน้าท่ีในการช่วย
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ในการก ากบั
ดูแลและบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา เป็นประธานด าเนินการประชุม
ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บา้นมหิดล) และเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดหรือขอความร่วมมือ ร่วมให้ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการพฒันากิจกรรม
นกัศึกษาหอพกัและการด าเนินงานของหอพกันกัศึกษา 

3. รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละบา้น มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลและ
บริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาของบา้น จ านวน 6 ต าแหน่ง ประกอบดว้ย รองประธาน
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าบา้นพุทธรักษา(หอพกั1-2) รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าบ้านอินทนิล(หอพกั3-4)       รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าบา้นชัยพฤกษ์
(หอพกั6-7) รองประธานคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าบา้นกนัภยัมหิดล(หอพกั8-9) รองประธาน
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คณะกรรมการนักศึกษาประจ าบา้นลีลาวดี(หอพกั10) และรองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าบา้นศรีตรัง(หอพกั11) รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดหรือขอ
ความร่วมมือ และประสานงานแจง้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักศึกษาท่ีพกัใน   แต่ละบ้านรับรู้
รับทราบ ร่วมให้ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาหอพกัและการด าเนินงาน
ของหอพกันกัศึกษา  

4. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีในการด าเนินงานด้านเอกสารการประชุม เอกสาร
โครงการการรับและออกหนงัสือ รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนกัศึกษา
หอพกั (บา้นมหิดล) ประจ าปีพร้อมส่งรายงานต่องานหอพกันกัศึกษา 

5. กรรมการและเหรัญญิก มีหน้าท่ีดูแลและด าเนินการด้านการเงิน การเบิกจ่ายเงินใน
กิจกรรมโครงการของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกั (บา้นมหิดล) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ย
การเงินของมหาวทิยาลยัมหิดล 

6. กรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มีหน้าท่ีด าเนินงานและประสานงาน
ดูแลนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา เร่ิมตั้งแต่ก่อนเขา้พกัคือร่วมกบัเจา้หน้าท่ีหอพกัในการช่วย
ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มความพร้อมของสถานท่ี และอุปกรณ์ในห้องพกั เตรียมวางแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ระหว่างเขา้พกัก็ช่วยดูและความเป็นอยู่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้นกัศึกษาท่ีพกัปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอพกัและการอยู่ร่วมกนัแบบเอ้ืออาทร จดั
กิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ และกิจกรรมพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีพกัในหอพกั
นกัศึกษาให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกั (บา้นมหิดล) เป็น
ตวัแทนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ร่วมงานต่าง ๆ ตามท่ี
มหาวทิยาลยั กองกิจการนกัศึกษา และงานหอพกันกัศึกษามอบหมาย และร่วมให้ขอ้เสนอแนะหรือ
แนวทางการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาหอพกัและการด าเนินงานของหอพกันกัศึกษา  

ทั้งน้ี การด าเนินงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) จะอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของกองกิจการนกัศึกษา โดยมีผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา หัวหน้างานหอพกั
นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีหอพกันักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี
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การศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน ของปีถดัไป ดงัภาพโครงสร้างการบริหารงาน
ของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ดงัน้ี 

ภาพโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล) 
 

 
 
สิทธิประโยชน์ทีค่ณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล)   
  สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ท่ีได้ตามสิทธ์ิ คือส่ิงท่ีเป็นผลดีท่ีบุคคลใด ๆ พึงจะ
ได้รับตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลนั้ น (ส านักงานราชบัณฑิตสภา 
www.royin.go.th) เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) 
ในการด าเนินงาน มหาวิทยาลยัจึงให้สิทธิประโยชน์และมีขอ้ก าหนดประกอบการพิจารณาให้สิทธิ
ประโยชน์ ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล) พ.ศ. 2559  ประกอบด้วย การได้สิทธ์ิเข้าพกัในหอพกั
นกัศึกษา (บา้นมหิดล) ก่อนการจองหอพกัออนไลน์ การไดรั้บการลดหย่อนค่าท่ีพกัคร่ึงหน่ึงของ
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อตัราค่าท่ีพกัปกติ และการไดรั้บประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติเม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดย
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันักศึกษา ตอ้งประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาท่ีพกัใน
หอพกั รักษากฎระเบียบของหอพกัอยา่งเคร่งครัด เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และกิจกรรมท่ี
กองกิจการนกัศึกษาก าหนด อยา่งนอ้ย 4 กิจกรรมต่อภาคการศึกษา 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
 เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา 
(บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผูเ้ขียนจึงได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีเคยเป็นคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ในปีการศึกษา 2559-2561 
จ านวน 30 คน เพื่อน าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาแนว
ทางการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษาต่อไป ซ่ึงการสรุปวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแบบสอบถามพบว่าข้อดีของแนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพกั
นกัศึกษา (บา้นมหิดล) คือ จ านวนนกัศึกษาร้อยละ 8.4 ตอบว่าการลดหย่อนค่าท่ีพกัและการมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รวมถึงการจดังานเล้ียงขอบคุณเม่ือคณะกรรมการหมดวาระการด ารง
ต าแหน่งถือว่าเป็นการเสริมแรงให้กบัคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษาอีกทั้งยงัส่งผลให้
นกัศึกษาเกิดความผกูพนักบัหอพกันกัศึกษาและมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของผูท่ี้อาสามา
ท างานให้กบัส่วนกลาง และจ านวนนกัศึกษาร้อยละ 8.1 ตอบวา่ไดรั้บโอกาสในการเขา้ร่วมอบรม
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นของการผู ้น านักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั และจ านวนนกัศึกษาร้อยละ 7.5 ตอบวา่มีโครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งฝ่าย
งานมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน และจ านวนนกัศึกษาร้อยละ 7.5 ตอบวา่มีบุคลากรงาน
หอพกันกัศึกษาเป็นท่ีปรึกษาและช่วยสนบัสนุนในการด าเนินงานและจดักิจกรรมในหอพกั และ
จ านวนนกัศึกษาร้อยละ 7.2 ตอบวา่มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีหอพกันกัศึกษาและ
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษาท่ีสะดวกและรวดเร็ว และจ านวนนกัศึกษาร้อยละ 6.9 ตอบ
ว่ามีการประชุมประจ าเดือนอย่างต่อเน่ืองระหว่างคณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษาและ
เจา้หนา้ท่ีงานหอพกันกัศึกษาท าใหไ้ดรั้บรู้นโยบายและขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั และเป็นเวที
ท่ีสามารถส่ือสารถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

226 
 
 

รวมถึงขอ้ปัญหาดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา และจ านวนนกัศึกษาร้อยละ 6.6 
ตอบว่าไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหอพกันกัศึกษา
รวมถึงเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา  
 

ภาพแสดงผลความคิดเห็นของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล)  
 

 
 

ส่วนประเด็นความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี เสนอเพื่อเป็นข้อควรพัฒนาแนวทางการ
บริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) คือ ควรมีการวางแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหอพักนักศึกษา ประจ าปี  โดยจัดประชุมผู ้มีส่วนเก่ียวข้องถึง
วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบในการจดักิจกรรมเพื่อไม่ใหเ้กิดการทบัซอ้นกบักิจกรรมของส่วนงานหรือ
กิจกรรมท่ีองคก์รนกัศึกษาอ่ืน ๆ และควรมีการมอบหมายหนา้ท่ีแบ่งฝ่ายงานในการด าเนินกิจกรรม
ใหช้ดัเจน รวมถึงควรเพิ่มวธีิการประเมินผล (feedback) จากการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายกวา่การท า
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว และงานหอพกันักศึกษาควรมีแผนการพฒันาศกัยภาพหรือพฒันา
ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา เช่น ทกัษะ
การส่ือสาร การท างานเป็นทีม การประสานงาน  ตามท่ีงานหอพักนักศึกษาก าหนดให้
คณะกรรมการนักศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัและ
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กิจกรรมท่ีงานหอพกัก าหนด 4 กิจกรรมต่อภาคการศึกษานั้น ควรมีปฏิทินกิจกรรมพร้อม
รายละเอียดประจ าปีเพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษาได้วางแผนและเตรียมความ
พร้อมในการเขา้ร่วมท่ีไม่ให้ทบัซ้อนกบัเวลาเรียน ควรมีการอบรมให้ขอ้มูลเร่ืองระบบงานและการ
ใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ของงานหอพกันกัศึกษาแก่คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา เพื่อให้การ
ประสานงานในด้านต่าง ๆ มีระบบรวดเร็วและนักศึกษาท่ีพกัในหอพกัมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการเพิ่มมาก 

จากการวเิคราะห์แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้น
มหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบกับประสบการณ์ท างานท่ีผูเ้ขียนบทความได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบก ากบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษาให้แก่คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา 
(บา้นมหิดล) มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา พบวา่แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษา
หอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มีประเด็นท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี 
  1. ดา้นโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) 
พฒันาจากปีการศึกษา 2559 มาเป็นแบบจายอ านาจ ดังภาพโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) โดยแต่งตั้งให้ประธานคณะกรรมการประจ า
แต่ละหอพกัหรือแต่ละบา้นมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลและบริหารงานในบา้นของตนเอง โดยเช่ือม
ประสานกบัคณะกรรมการชุดกลาง ท าให้การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การประชาสัมพนัธ์
ส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงการรับแจง้ขอ้ปัญหาของนักศึกษาท่ีพกัในพอพกัเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทัว่ถึง  
  2. การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารงานและจดั
กิจกรรมของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) ช่วยให้คณะกรรมการนกัศึกษา
หอพกันกัศึกษาไดรั้บการดูแลและให้ค  าปรึกษาอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลยัพะเยา และ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการดูแลนกัศึกษาคณะกรรมการหอพกั
นกันกัศึกษา โดยมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาและขอ้แนะน า ขั้นตอนในการด าเนินงานให้เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย และแต่งตั้งนิสิตช่วยงานประจ าหอพกัต่าง ๆ และNanyang Technological University of 
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Singapore (NTU) ก็จะมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยการท างานร่วมกนัระหวา่ง
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกั อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั และสภานกัศึกษา  
  3. การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา ช่วยให้
นกัศึกษามีแนวทางในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ซ่ึงจะเห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลยัก็ไดก้  าหนดบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน และมีความคลา้ยคลึงกนั ดงัเช่น 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2562) มีการแต่งตั้งนกัศึกษาคณะกรรมการประจ าหอพกันกัศึกษา
ในแต่ละหอพกั โดยให้มีหน้าท่ี ดูแลนักศึกษาท่ีพกัในหอพกันักศึกษาให้รู้จกัรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอพกันกัศึกษาและให้ค  าแนะน าแก่
ผูพ้กัอาศยั ท าหนา้ท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่และนกัศึกษารุ่นนอ้ง สอดส่องดูแลมิ
ให้บุคคลภายนอกข้ึนไปบนหอพกัตรวจเยี่ยมดูแลความเป็นระเบียบของการพกัอาศยั จดักิจกรรม
ส าหรับนกัศึกษาในหอพกั เสนอแนะขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหอพกัต่อผูป้กครองหอพกั ประณีประนอม
ขอ้พิพาทต่าง ๆ รายงานการกระท าผิดของผูพ้กัอาศยัในหอพกัให้ผูป้กครองหอพกัทราบ และเขา้
ร่วมประชุมตามท่ีตามท่ีผูป้กครองหอพกันดัหมาย 

มหาวิทยาลยัพะเยา (2561) มีการแต่งตั้งนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการดูแลนักศึกษา
หอพกั ในต าแหน่งนิสิตช่วยงานหอพกั โดยให้มีหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการ
จดับริการและสวสัดิการหอพกั ให้ค  าแนะน าปรึกษา และอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาท่ีพกัใน
หอพกั ตรวจสอบและสอดส่องความประพฤติให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
จดัท าทะเบียนประวติันกัศึกษาผูเ้ขา้พกั ควบคุมดูแลและการตรวจเช็คครุภณัฑ์หอพกัไม่ให้ช ารุดสูญ
หายและเคล่ือนยา้ยใด ๆ  

Nanyang Technological University of Singapore (NTU) (2019) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั โดยมีหน้าท่ีให้ขอ้เสนอแนะและเป็นผูช่้วยอาจารยท่ี์ปรึกษา
ในการท างานหอพกันกัศึกษา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภยั รวมถึงการดูแลสุข
ภาวะทางใจ ของผู ้พ ักอาศัยในหอพัก  ประสานงานข้อมูลระหว่างผู ้พ ักอาศัยในหอพักและ
มหาวิทยาลัย เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในหอพกันักศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอพกั
นักศึกษา อาคารหอพกั ให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาด้านสุขภาพและสวสัดิการของนักศึกษา
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หอพกั ซ่ึงคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกัทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรมการให้ค  าปรึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยศูนยส์วสัดิการนกัศึกษา จะอบรมทกัษะการให้ค  าปรึกษา และทกัษะการเตรียมความพร้อมใน
การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผูพ้กัอาศยัในหอพกันกัศึกษา และระบบการส่งต่อผูป่้วย  มีหนา้ท่ีในการ
ให้ความช่วยเหลือให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีพกัอาศยัในหอพกันักศึกษา และเป็นประธานหรือ
ผูรั้บผดิชอบในการจดัโครงการและการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
  National University of Singapore (NUS) (2019) จะมีการก าหนดต าแหน่งคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพกัประกอบด้วยประธานคณะกรรมการหอพกั (ชั้ นปีสูง) และสมาชิก ประธาน
คณะกรรมการหอพกั (ชั้นปีหน่ึง) โดยตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งในทุก ๆ ปีจากนกัศึกษาผูพ้กัอาศยัใน
หอพกั และใหค้ณะกรรมการนกัศึกษาหอพกัมีหนา้ท่ีดูแลสวสัดิการนกัศึกษาและกฎระเบียบภายใน
หอพกันกัศึกษา  
  University Kebangsaan Malaysia (UKM) (2019)คณะกรรมการนกัศึกษาท่ีดูแลนกัศึกษา
หอพกันกัศึกษาจะประกอบไปดว้ยนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต หรือระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 
เป็นผูช่้วยฝ่ายบริหารฝ่ายสวสัดิการ ความปลอดภยัของนกัศึกษา และฝ่ายพฒันานกัศึกษา มีบทบาท
และหนา้ท่ีส าคญั เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานกัศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการสภานกัศึกษา มีหนา้ท่ี
วางแผนและจดักิจกรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ตรวจสอบและดูแลการบริหารและจดัการ
ดา้นสวสัดิการนกัศึกษาในหอพกั และเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลยัและ
นกัศึกษาในหอพกั 
 

บทสรุป 
  คณะกรรมการนักศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ถือว่า
เป็นผูมี้จิตอาสา สมคัรใจเขา้มาร่วมกนัท างานเพื่อส่วนรวม ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้การ
ท างานประสบความส าเร็จ เกิดการพฒันาตนเองอนัเป็นประสบการณ์ท่ีดีและเกิดประโยชน์ต่อตวั
นกัศึกษาท่ีจะออกไปเป็นพลเมืองโลกในอนาคต มหาวิทยาลยัจึงควรมีแนวทางการบริหารงานของ
คณะกรรมการนักศึกษาหอพกันักศึกษา (บา้นมหิดล) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษาทั้งดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงการ
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มอบหมายบุคลากรท่ีเป็นผู ้ให้ค  าปรึกษาท าหน้าท่ีเป็นพี่ เล้ียงด้วยนั้ น จะเห็นว่าแนวทางการ
บริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
เป็นการด าเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยให้โอกาสนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและมี  บทบาทร่วมกับ
เจา้หนา้ท่ีในการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมข้ึนมาเป็นประธานคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกั
นักศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการทุกต าแหน่งล้วนมาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการท่ีผ่านการ
พิจารณาเร่ิมตั้งแต่การตรวจคุณสมบติัผูส้มคัร การสัมภาษณ์ การเสนอช่ือผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ การ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน อีกทั้งยงัได้รับโอกาสเขา้ร่วมการอบมรม สัมมนา ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัถือเป็นการพฒันาศกัยภาพและประสบการณ์ท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บ เพิ่มจากการ
มอบสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนค่าหอพกั การมอบเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ เป็นการเสริมแรง
และแสดงความขอบคุณ ส่งผลให้นกัศึกษาเกิดความผูกพนักบัหอพกันกัศึกษาและภาคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหน่ึงของผูท่ี้อาสามาท างานใหก้บัส่วนกลาง  

ผูเ้ขียนขอเสนอแนวปฏิบติัเพื่อการพฒันาแนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการ
นกัศึกษาหอพกันกัศึกษา (บา้นมหิดล) มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา ดงัน้ี 

1. ควรเพิ่มฝ่ายประสานงานระหวา่งคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา กบัสโมสร 
นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อเช่ือมโยงประสานงาน ร่วมกนัด าเนินงานดูแลและพฒันานกัศึกษา
ท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา ในโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา  

2. เพือ่ใหก้ารพฒันานกัศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเป็นการยกระดบัใหแ้ก่ 
คณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา ใหอ้ยูใ่นโครงสร้างขององคก์รนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล 
เน่ืองจากคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา เป็นส่วนท่ีส าคญัในการช่วยพฒันาดูแลนกัศึกษา
ในหอพกัซ่ึงมีจ านวนกวา่ 3,000 คน 

3. ควรมีการเสริมแรงและการพฒันาคณะกรรมการนกัศึกษาหอพกันกัศึกษา ใหมี้การ 
พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เช่น การสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระบบการท างานของสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีเป็นตน้แบบท่ีดี  
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บทคดัย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายการพฒันากรอบการท างานด้านตวัช้ีวดั

ความผูกพนัศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลที่ถูกก าหนดเป็นขอ้ตกลงการปฏิบติังานของส่วนงาน 
(PA) ปี พ.ศ. 2559 – 2561 และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการด าเนินงานด้านศิษยเ์ก่าของ
มหาวิทยาลยัมหิดลร่วมกบัส่วนงานต่าง ๆ ต่อไป  การศึกษาน้ีใช้ขอ้มูลจากผลการด าเนินงาน
ด้านศิษยเ์ก่าจากส่วนงานต่าง ๆ ที่หน่วยศิษยส์ัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
เป็นผูต้รวจสอบตวัช้ีวดั  จากการตรวจสอบขอ้มูลพบว ่า ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีร่วมพฒันา
มหาวทิยาลยัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 มีร้อยละ 14.34, 21.87 และ 32.69 ตามล าดบั 
ส่วนร้อยละของศิษย์เก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงานของแต่ละส่วนงานพบสาเหตุท่ีส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานมีผลลพัธ์ท่ีต ่ากวา่เป้าหมาย และสูงกวา่เป้าหมาย คือ การส่ือสารภายในส่วน
งาน, ขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีติดต่อไดไ้ม่ตรงกบัสภาพจริง, ระบบท่ีไม่คุน้เคย และบุคลากรท่ีด าเนินการ
กรอกขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล อย่างไรก็ตามการด าเนินงานดา้นศิษยเ์ก่าภายใตก้รอบการท างานด้าน
ตวัช้ีวดัความผกูพนัศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหิดลน้ี ส่งผลให้มหาวิทยาลยัมหิดลมีฐานขอ้มูลศิษยเก่าท่ี
บนัทึกข้อมูลจากพฤติกรรมของศิษย์เก่าท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมจริง ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับการ
วางแผนในการจดักิจกรรมเพื่อดึงดูดศิษยเ์ก่าให้กลบัมาพฒันาส่วนงาน/มหาวิทยาลยัมากข้ึน และ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการทบทวนการปฏิบติังานและการตั้งเป้าหมายในอนาคตต่อไป 
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Abstract 
   This academic article aims to describe the development of Mahidol Alumni Engagement 
Metrics Framework that use in Mahidol University Performance Agreement 2016-2018 for the 
development of alumni engagement activities in collaboration with various faculties. Regarding to 
the alumni engagement data collected by various faculties under alumni engagement systems and 
supervision of Alumni Relations, Division of Student Affairs from fiscal year 2016 to 2018. The 
percentage of alumni engagement index increased steadily from 14.34% in 2016, 21.87% in 2017 
to 32.69% in 2018.  This data showed several causes those influence the outcome of alumni 
engagement index to be lower or higher from the target that set by the faculties such as internal 
communication, inaccurate number of total mailable living alumni, or recording systems and 
staff. However, alumni engagement systems under the indicator of Mahidol University Strategic 
Plan provided accurate alumni database that can be used for planning activities to attract alumni 
for greater engagement and helped faculties to review their performance on engagement index 
and set higher goals for further development. 
 

Keywords: Alumni Engagement Metrics, Framework Development, Mahidol.  
 

บทน า 
 

นับตั้ งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานก าเนิด “โรงเรียนแพทยากร” ณ โรงศิริราชพยาบาล เปิดรับนกัศึกษา รุ่นท่ี 1 เขา้ศึกษา
เป็นคร้ังแรก ในระดบัประกาศนียบตัรแพทยจ์นถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลยัมหิดลได้ผลิตศิษย์เก่า
จ านวนกวา่ 200,000 คน โดยท่ีผา่นมานั้นกลุ่มศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อจดั
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กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือสังคม และเพื่อช่วยพัฒนา
มหาวทิยาลยัมหิดล/ส่วนงานเป็นจ านวนมาก ดงัหลกัฐานท่ีปรากฏจากภาพถ่ายกิจกรรมและเอกสาร
เชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรมจากส่วนงานต่าง ๆ ท่ีมีการเผยแพร่จากภาพถ่ายของสมาคมศิษยเ์ก่า และ
ส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีรูปแบบ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และมหาวิทยาลยัมหิดลยงัไม่มีระบบติดตามผลการจดักิจกรรม หรือระบบ
ติดตามศิษยเ์ก่าท่ีได้กลบัมาร่วมพฒันามหาวิทยาลยัมหิดล/ส่วนงานในแต่ละปี  รวมถึงระบบการ
เช่ือมต่อข้อมูลของศิษย์เก่าจากส่วนงานต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ระบุตวัช้ีวดัความผูกพนัศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2559 – 2561 และปี พ.ศ. 2561 ได้ระบุในแผนยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดลดา้นศิษยเ์ก่า 
 ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดา้นศิษยเ์ก่า ปี พ.ศ. 2559 – 2561 
แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล 20 ปี  

ดา้นศิษยเ์ก่า  ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
ยทุธศาสตร์ Excellence in outcome-based 

education for globally- competent 
graduates   

Academic and Entrepreneurial Education  
 

เป้าประสงค ์ สร้างความผกูพนั (Student/Alumni 
Engagement) ของนกัศึกษาและศิษย์
เก่าเพื่อพฒันามหาวทิยาลยัและสร้าง
ความภาคภูมิใจในความเป็นมหิดล 

เป้าประสงคห์ลกั:  Graduates with Desired 
Characteristics of Mahidol University and 
the World Class Talents 
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์: เพื่อสร้างบณัฑิต 
ใหเ้ป็น Global Citizen และ Global Talents 

กลยทุธ ์ การส่งเสริมเชิงรุกและสนบัสนุน
เครือข่ายศิษยเ์ก่าเพื่อพฒันานกัศึกษา
และมหาวทิยาลยัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ส่งเสริมเชิงรุกและสนบัสนุนเครือข่ายศิษย์
เก่าเพื่อร่วมพฒันานกัศึกษาและมหาวทิยาลยั 
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 ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล 
ดา้นศิษยเ์ก่า ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล 20 ปี  
ดา้นศิษยเ์ก่า  ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

ตวัช้ีวดั ร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วน
งาน/มหาวทิยาลยั (Alumni 
Engagement Index) ระบุเป้าหมายการ
ด าเนินงานปี พ.ศ. 2559 – 2561 เป็น 
ร้อยละ 10, 15, 20, และ 20 ตามล าดบั 

ระดบัความผกูพนัของศิษยเ์ก่าและศิษย์
ปัจจุบนักบัมหาวทิยาลยัระบุค่าเป้าหมายผล
การด าเนินงาน 5 ปี (2565) เป็น ระดบัท่ี 4.4  

 

 
จากความส าคัญข้างต้นหน่วยศิษย์สัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

จึงด าเนินงานดา้นศิษยเ์ก่าใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล พร้อมกบัการพฒันา
กรอบการท างานด้านตัวช้ีวดัความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล/ส่วนงานให้สามารถ
ประเมินผล และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้านศิษย์เก่าของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เพื่อสนบัสนุนเครือข่ายศิษยเ์ก่าให้กลบัมาพฒันามหาวิทยาลยั/ส่วนงานอย่างเป็น
ระบบและตรงตามความตอ้งการของมหาวทิยาลยั 

บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายการพฒันากรอบการท างานด้านตวัช้ีวดั
ความผูกพนัศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลที่ถูกก าหนดเป็นขอ้ตกลงการปฏิบติังานของส่วนงาน 
(PA) ปี พ.ศ. 2559 – 2561 และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการด าเนินงานด้านศิษยเ์ก่าของ
มหาวิทยาลยัมหิดลร่วมกบัส่วนงานต่าง ๆ ต่อไป   
 
ความหมาย 

สภาเพื่อการส่งเสริมการศึกษา (The Council for Advancement and Support of Education: 
CASE) ได้ให้ความหมายของค าว่าศิษยเ์ก่า คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา หรือผูท่ี้
ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์ทางวิชาการ ผูท่ี้ไดรั้บหนงัสือรับรองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากการเรียนทางไกล และผูไ้ดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ (Alumni Engagement Metrics Task Force 
[AEM], 2018)  
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ความผูกพนัศิษย์เก่า หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมศิษย์เก่าท่ีมีแนวโน้มจะกลับมาสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนั (Toyn, 2016) โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวมกัจะเกิดจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีช่วยพฒันาสถาบนั เพื่อสร้างช่ือเสียงใหส้ถาบนั และเพื่อระลึกถึงสถานบนัการศึกษาท่ีเคย
ศึกษา เช่น การสนบัสนุนทางการเงิน การอุทิศตนเป็นอาสาสมคัรช่วยกิจกรรมต่าง ๆ หรือ การใช้
ความสามารถพิเศษในการเป็นวิทยากร หรือ เป็นท่ีปรึกษาในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ (AEM, 
2018) นอกจากน้ี Toyn (2016) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ความผกูพนัศิษยเ์ก่าไม่ไดเ้ป็นเพียงกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ในระยะเวลาอนัสั้ นหรือขณะใดขณะหน่ึง  แต่ความผูกพนัศิษยเ์ก่าจะเป็น
ผลลพัธ์จากการสะสมประสบการณ์ท่ีสะทอ้นออกมาเป็นระดบัผกูพนัธ์จากในอดีตจนเกิดเป็นวงจร
ชีวติของศิษยเ์ก่าในแต่ละระดบัดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 2 แสดงระดบัขั้นความผกูพนัศิษยเ์ก่า (Toyn, 2016) 

ระดบั เชิญชวน คุน้เคย จงรักภกัดี กิตติมศกัด์ิ 

กิจกรรม 

 ลงทะเบียน
ออนไลน์เพื่อขอรับ
บริการส าหรับศิษย์
เก่า 

 ดาวน์โหลด 
แอพพลิเคชัน่มือ
ถือ  

 เปิดอีเมลอ่าน
จดหมาย/ข่าวสาร 

 รับบริการส าหรับ 
ศิษยเ์ก่าเป็นคร้ังคราว 

 ใชแ้อพพลิเคชัน่มือถือ
ท่ีดาวน์โหลดไว ้

 เขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
งานคืนสู่เหยา้ 

 การส่งต่อข่าวสารท่ี
ไดรั้บหรือติดต่อ 
ผูดู้แล 

- รับบริการส าหรับ

ศิษยเ์ก่าเตม็

รูปแบบ 

- เขา้ร่วมกิจกรรม

หรืองานคืนสู่เหยา้
บ่อยคร้ัง 

- เป็นอาสาสมคัร 
และ/หรือเขา้ร่วม

กิจกรรม   
 

 เป็นตวัแทนของ
สถาบนัหรือ
ไดรั้บภาระกิจ
จากสถาบนั 
 

การให ้
 การใหต้ั้งแต ่
สมยัเรียน 

 สมคัรสมาชิกรายปี
อยา่งเป็นทางการ  

 สมคัรสมาชิก 
ตลอดชีพ 

 บริจาคส่ิงของท่ี
มีความส าคญั
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ระดบั เชิญชวน คุน้เคย จงรักภกัดี กิตติมศกัด์ิ 

  บริจาคเงินทุกปี  บริจาคเงินเพื่อ
การศึกษาหรือกองทุน 

ต่อเน่ือง 
 มอบมรดก 

การเปล่ียน 
แปลงขั้นสูง 

 การให/้การเขา้ร่วม
กิจกรรม/การเป็น
อาสาสมคัรตาม
โอกาส/เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 การให/้ การเขา้ร่วม
กิจกรรม/การเป็น
อาสาสมคัรอยา่ง
สม ่าเสมอโดยมีคน
รู้จกัเป็นผูเ้ชิญชวน 

 การมีแนวโนม้สูงท่ีจะ
มอบมรดกและใหก้าร
อุปการะคุณสถาบนั
ต่อไป 

 

 
จากค าอธิบายขา้งต้นบทความน้ีขอก าหนดความหมายค าว่า ความผูกพนัศิษย์เก่า คือ 

ศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในมหาวทิยาลยัมมหิดลท่ีกลบัเขา้มาร่วมกิจกรรม หรือเป็น
อาสาสมคัร หรือบริจาคเงิน เพื่อพฒันามหาวทิยาลยั/ส่วนงาน   

 
วิธีการวดัความผูกพนัศิษยเ์ก่า 
จากการศึกษาบทความหรือเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการวดัความผูกพนัศิษยเ์ก่า

ในต่างประเทศพบว่า  มีการด าเนินการโดยการติดตามการเขา้ร่วมกิจกรรมของศิษยเ์ก่าเป็น
รายบุคคล โดยการบนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมไวใ้นฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าเพื่อจดัท าตาราง
รายงานเป็นรายเดือนและรายปี (Willsea, 2016) การบนัทึกขอ้มูลจะมีการก าหนดคะแนนให้
ศิษยเ์ก่าท่ีกลบัมาช่วยพฒันามหาวิทยาลยั/ส่วนงาน เพื่อบนัทึกคะแนนของศิษยเ์ก่าเป็นรายบุคคล 
และน าคะแนนของแต่ละคนมาจดักลุ่มตามประสบการณ์ท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมขอ้มูลให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม หรือ รางวลัท่ีจะมอบให้ในอนาคต (Wilhelm, 2017) ทั้งน้ี
กิจกรรมท่ีจะติดตามควรมีดงัน้ี การลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ, การเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรม
พิเศษ, การมีส่วนร่วมกบัส่ือสังคมออนไลน์, การบริจาคเงิน หรือการเขา้รับบริการดา้นการจดัหา
อาชีพ  (Smith, 2017) 

จากการสืบคน้บทความที่เกี่ยวขอ้งกบัการจ าแนกกิจกรรมความผูกพนัศิษยเ์ก่าไว้
หลากหลายประเภททั้งในลักษณะที่ท  าโดยบุคคลและสถาบนัดังน้ี   
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ตารางท่ี 3 แสดงการจ าแนกประเภทของกิจกรรมความผกูพนัธ์ศิษยเ์ก่า 
Cornell University 

(2012) 
Willsea (2016) Wilhelm (2017) AEM (2018) 

1)  เข้าร่วมกิจกรรม  
2) อาสาสมคัร  
3) บริจาคเงิน 

1) เข้าร่วมกิจกรรม 
2) บริจาคเงิน 
3) อาสาสมคัร  
4) ติดตามข่าวสาร  

1) เป็นลูกคา้  
2) บริจาคเงิน 
3) เขา้ร่วมกิจกรรม  
4) อาสาสมคัร  

1) อาสาสมคัร 
2) เขา้ร่วมกิจกรรม 
3) บริจาคเงิน 
4) ติดตามข่าวสาร 

จากตารางที่ 3  สรุปได ้ว ่า  กิจกรรมความผ ูกพนัของศิษย เ์ก่าช่วงปี  20112 -2018 
สามารถจ าแนกประเภทได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ การเขา้ร่วมกิจกรรม การบริจาคเงินและ 
การอาสาสมคัร  หน่วยศิษยส์ัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษาได้น ามาประมวลเป็นกรอบในการ
จดัท าระบบที่ศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมพฒันามหาวิทยาลยั  โดยใช้วิธีการค านวณตวัช้ีวดัความผูกพนั
ศิษย เ์ก ่าของส่วนงานตามค าอธิบายประกอบตวั ช้ีว ดัประกอบการจดัท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน (PA) (มหาวทิยาลยัมหิดล, 2560)  ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 สูตรการค านวณตวัชีวดัความผูกพนัศิษยเ์ก่า 
 
การค านวณร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงาน/มหาวิทยาลยั จะนับจ านวนคร้ังท่ี

ศิษยเ์ก่าแต่ละคนกลบัมาเขา้ร่วมกิจกรรม หรือ เป็นอาสาสมคัร หรือ บริจาค จ านวน 1 คร้ัง 
ใน 1 ปีงบประมาณ  (Cornell University, 2012)  
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กรอบการท างานด้านตวัช้ีวดัศิษยส์ัมพนัธ์ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวในขา้งตน้  หน่วยศิษยส์ัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษา ได้จดัท ากรอบการ
ท างานที่ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลยัและส่วนงาน (PA) ก าหนดค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั  2. ตรวจสอบ
เป้าหมายส่วนงานโดยกองกิจการนกัศึกษา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสร้างความ
ผูกพนัศิษยเ์ก่า 4. ประชุมร่วมกบักองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัท าจดัท าระบบบนัทึกขอ้มูลศิษย์
เก่า 5. จดัอบรมคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสร้างความผูกพนัศิษยเ์ก่า 6. ประชุม
คณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสร้างความผูกพนัศิษยเ์ก่าทุก 3 เดือน 7.น าผลการด าเนินงาน
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารและด าเนินงาน
สร้างความผูกพนัศิษยเ์ก่า ทุก 2 – 3 เดือน  8. สรุปผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานให้ 
กองแผนงานทุก 6 เดือนและ12 เดือน ดงัภาพท่ี 2  

 
 
ภาพท่ี 2 ตารางแสดงกรอบการท างานด้านตวัช้ีวดัศิษยส์ัมพนัธ์ 
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การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยศิษยส์ัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษา ได้จดัท าระบบกรอก

ขอ้มูลส่วนกลางและประสานงานกบัส่วนงานในการกรอกขอ้มูลตามค าอธิบายตวัช้ีวดัค่าเป้าหมาย
ท่ีถูกจดัท าโดยมหาวิทยาลยัและส่วนงาน และสรุปขอ้มูลปีงบประมาณ 2559-2561  (หน่วยศิษย์
สัมพนัธ์, 2561)  ดงัตารางท่ี 4-7 โดยเม่ือน าผลรวมของจ านวนศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงานและ
จ านวนศิษยเ์ก่าท่ีติดต่อไดข้องทุกส่วนมาค านวณดว้ยสมการ Alumni Engagement Index ไดร้้อยละ
ศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันามหาวทิยาลยัดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเป้าหมายและร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงาน/มหาวทิยาลยัประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

10 14.34 15 21.87 20 32.69 

 
บทวเิคราะห์ 
 จาการตรวจสอบขอ้มูลผลการด าเนินการพบวา่ หากจ าแนกร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันา
ส่วนงานเป็นรายส่วนงานสามารถจดักลุ่มผลการด าเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 5-7 โดยใน
บทความน้ีจะขอก าหนดให ้F1- F35 แทนช่ือจริงของส่วนงาน  
 กลุ่มท่ี 1 ส่วนงานท่ีไม่ไดก้รอกขอ้มูลในระบบ 
 จากการรวบรวมขอ้มูลพบว่าบางส่วนงานในบางปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ส่วนงานท่ี F11, F15 และ F29 มีร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงาน เท่ากบั 0.81, 0.25 
และ 0.9 ดงัตารางท่ี 5  
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเป้าหมายและร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2561 จ าแนกเป็นรายส่วนงานท่ีไม่ไดก้รอกขอ้มูลในระบบ 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

241 
 
 

  
ส่วน
งาน 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

F11 30 0.81 35 8.4 20 10.85 
F15 10 0.25 15 2.84 20 15.97 
F29 10 0.9 20 11.71 20 15.54 

 
จากการสอบถามคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสร้างความผูกพนัศิษย เ์ก่า  

ฝ่ายด าเนินการจดัการขอ้มูลศิษยเ์ก่าจากส่วนงาน พบว่าส่วนงานมีขอ้มูลรายช่ือศิษยที์่เขา้ร่วม
พฒันาส่วนงานมากกว่าที่แสดงในตาราง แต่เน่ืองเจา้หน้าที่ที่ดูแลการกรอกขอ้มูลไม่ได้น า
ขอ้มูลน าเขา้ระบบส่วนกลาง จึงท าให้ระบบไดรั้บขอ้มูลศิษยเ์ก่าจากการบนัทึกขอ้มูลของหน่วย
ศิษยส์ัมพนัธ์ กองกิจการนกัศึกษาเพียงช่องทางเดียว  แต่ในขณะเดียวกนัหากพิจารณาปีงบประมาณ
ถดัไปจะพบวา่ส่วนงานกลุ่มน้ีมีผลการด าเนินการเพิ่มข้ึน ส่วนหน่ึงเพราะระบบท่ีใช้กรอกขอ้มูลมี
การพฒันาใหใ้ชง่้ายข้ึน 

กลุ่มท่ี 2 ส่วนงานท่ีรายงานขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีติดต่อไดไ้ม่ตรงกบัสภาพจริง 
เน่ืองจากสูตรค านวนความผูกพนัศิษยเ์ก่ามีขอ้จ ากดัส าหรับส่วนงานที่ไม่สามารถระบุ

จ านวนศิษยเ์ก่าที่ติดต่อได้ตรงกบัสภาพจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานที่ก าหนดให้จ  านวน
ศิษยเ์ก่าที่ติดต่อได้เป็นจ านวนที่ใกล ้เคียงกบัจ านวนศิษยเ์ก่าที่พฒันาส่วนงานจะส่งผลให้ 
ร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงานมีค่าสูงเกินความเป็นจริง ดงัตวัอยา่งเช่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส่วนงานท่ี F5, F8 และ F28 มีร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงาน เท่ากบั 99.24, 
98.47 และ 100 ดงัตารางท่ี 6  
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเป้าหมายและร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2561 จ าแนกเป็นรายส่วนงานท่ีรายงานขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีติดต่อไดไ้ม่ตรงกบัสภาพจริง  
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ส่วน
งาน 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

F5 20 38.56 25 99.24 30 95.92 
F8 10 18.67 15 98.47 15 29.05 

F28 70 15 15 100 20 10 

 
การรายงานผลดงักล่าวน้ีส่งผลให้ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่สามารถประเมินผลความส าเร็จของส่วน

งานในแต่ละปีไดต้ามสภาพจริง ทั้งน้ี Parks Smith ผูอ้  านวยการฝ่ายศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์จาก Longwood 
University ไดแ้นะน าเก่ียวกบัการตั้งเป้าหมายของการวดัความผกูพนัศิษยเ์ก่าไวว้า่ การตั้งเป้าหมาย
การท างานจะช่วยใหค้ณะท างานไดมี้โอกาสพดูคุยเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในแต่ละปี ถึงแมว้า่การ
ด าเนินงานอาจะไม่บรรลุเป้าหมาย แต่เราสามารถไดรั้บประสบการณ์และความรู้ท่ีเป็นไปไดใ้นการ
ประสบความส าเร็จ (Smith, 2017) 

กลุ่มท่ี 3 ส่วนงานท่ีมีผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมาย 
ตวัช้ีวดัร้อยละของศิษยเ์ก่าที่ร่วมพฒันาส่วนงาน/มหาวิทยาลยั ได้ถูกก าหนดให้เป็น

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานจากผู ้บ ริหารของส่วนงาน แต่มีข้อสัง เกตเห็นว่า 
การตั้งเป้าหมายตวัช้ีวดัในบางส่วนงานมีค่าเป้าหมายท่ีแตกต่างจากผลการด าเนินงานในระบบ
ติดตามความผกูพนัธศิษยเ์ก่าเป็นอยา่งมาก เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนงานท่ี F9, F22, และ 
F35  มีเป้าหมายและร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงาน ดงัน้ี เป้าหมาย 35 ผลการด าเนินงาน 
17.11, เป้าหมาย 20 ผลการด าเนินงาน 4.2, และ เป้าหมาย 25 ผลการด าเนินงาน 4.82 ตามล าดบั  
ดงัตารางท่ี 8  
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าเป้าหมายและร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2561 จ าแนกเป็นรายส่วนงานท่ีมีขอ้มูลผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมาย 

  
ส่วน
งาน 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

F9 15 31.48 20 43.39 35 17.11 
F22 10 76.85 15 4.12 20 4.2 
F35 30 1.67 50 100 25 4.82 

 
จากการสอบถามผูข้อ้มูลผูก้รอกขอ้มูลจากส่วนงานในเบ้ืองตน้พบว่าผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้

เก่ียวข้องกับการตั้ งเป้าหมายน้ีไม่ได้ส่ือสารหรือวางแผนการด าเนินงานด้านศิษย์เก่าร่วมกับ
ผูป้ฏิบติังาน จึงส่งผลใหผู้ก้รอกขอ้มูลไม่ทราบเป้าหมายหรือวางแผนการด าเนินงาน 
 

บทสรุป 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายการพัฒนากรอบการท างานด้านตัวช้ีว ัด 
ศิษย์สัมพนัธ์ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วง พ.ศ. 2559-2561 โดยมีสาระส าคญัโดยสรุปดังน้ีคือ  
1.  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านศิษย์เก่าร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบท างานตวัช้ีวดั
เดียวกนั 2. มีการเร่ิมตน้การบนัทึกประวติัศิษยเ์ก่าท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาส่วนงาน /มหาวิทยาลยั
เป็นรายบุคคลจากส่วนงานต่าง ๆ ผ่านระบบการบันทึกข้อมูลออนไลน์ส่วนกลางส่งผลให้
มหาวทิยาลยัมหิดลมีฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีมีความทนัสมยัและเป็นฐานขอ้มูลท่ีเกิดจากการพฤติกรรม
ของศิษยเ์ก่าท่ีไดม้าเขา้ร่วมกิจกรรมจริง  ซ่ึงน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานได้ดงัน้ี 
1. จดักลุ่มศิษยเ์ก่าไดต้ามกิจกรรมและบทบาทท่ีศิษยเ์ก่าไดเ้คยเขา้ร่วม 2. สามารถดูประวติัการเขา้
ร่วมกิจกรรมของศิษยเ์ก่าแต่ละคนไดอ้ยา่งเป็นระบบ และ 3. ตรวจสอบผลการด าเนินการยอ้นหลงั
จากขอ้มูลท่ีบนัทึกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อวางแผนพฒันากิจกรรมเพื่อดึงดูดศิษยเ์ก่าให้กลบัมา
พฒันาส่วนงาน/มหาวิทยาลยัมากข้ึน  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไปคือการวิเคราะห์กรอบการ
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ท างานดา้นตวัช้ีวดัความผูกพนัศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลท่ีสามารถประเมินหรือวดัความผูกพนั
ของศิษยเ์ก่าไดต้รงตามสภาพความจริงมากยิง่ข้ึน 
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มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ1. วิเคราะห์สภาพการเสริมสร้างความผูกพนัระหว่าง
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลและ 2. เสนอแนวทางการเสริมสร้างความผูกพนั
ระหวา่งนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในสถาบนัอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาจากเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลการวิเคราะห์พบวา่  สภาพการเสริมสร้างความผูกพนันกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัมหิดลช่วงปี 2559 -2561 ดว้ยการจดักิจกรรม 2 ระดบัท่ีไดผ้ลกระทบสูงตามหลกัการ
ของ Alumni Engagement Activities Metrix คือ ความพยายามระดบัต ่า Low effort level และความ
พยายามระดบัสูงHigh effort level ดว้ยการท างานในลกัษณะเครือข่ายระหวา่งส่วนงาน สมาคมศิษย์
เก่าฯ องค์กรนักศึกษาและหน่วยศิษย์สัมพนัธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมี 5 
ขั้นตอนการเสริมสร้างความผกูพนัดงัน้ี 1) การก าหนดตวัช้ีวดัความผกูพนันกัศึกษาและศิษยเ์ก่าโดย
มหาวทิยาลยั 2) การจดักลุ่มนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าตามคุณลกัษณะ3) การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 4) การน าหลกัการเสริมสร้างความผกูพนั 3 ประการไปใชคื้อ
ใหเ้กียรติ ใหข้่าว เชิญเขา้ร่วมกิจกรรมแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าและ5) การเก็บขอ้มูลและรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลยัดว้ยระบบส่วนกลาง   ผูเ้ขียนขอสรุปแนวทางการเสริมสร้างความผูกพนันกัศึกษา
และศิษยเ์ก่าส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาคือ 1.สถาบนัอุดมศึกษาควรก าหนดตวัช้ีวดัความผกูพนัของ

mailto:Sirilux.kla@mahidol.edu
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นกัศึกษาและศิษยก่์า 2.วางแผนการจดักิจกรรมเสริมสร้างความผูกพนัท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ 3. รายงานผลดว้ยระบบส่วนกลางท่ีเกิดจากการกรอบขอ้มูลของส่วน
งานท่ีมีนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมพฒันามหาวทิยาลยั 
 

ค าส าคญั : การเสริมสร้างความผกูพนั/นกัศึกษา - ศิษยเ์ก่า /สถาบนัอุดมศึกษา 
 
Abstract 
 This article aimed to 1. analyze the condition of strengthening students - alumni 
engagement of Mahidol University and 2. propose guidelines for strengthening students - alumni 
engagement in higher education institutions by using content analysis from literature related. The 
result showed that the condition of strengthening student-alumni engagement of Mahidol 
University during the year 2016 - 2018 was in high impact in 2 levels of Alumni Engagement 
Activities Metrix; 1. Low effort and 2. High effort. The high impact means that engagement 
activities has built up more engagement between students and alumni. Working in a network 
style, consisting of faculties, student organization, alumni association and Alumni relations unit, 
Division of Student Affairs, Mahidol University, is a key. The 5 steps of strengthening 
engagement are as follows; 1). Defining student-alumni engagement indicators by the university. 
1). Grouping students and alumni according to their characteristics 3). Organizing activities that 
are consistent with the characteristics of students and alumni. 4). Applying 3 principles; respect, 
inform and participation to students and alumni. 5). Reporting engagement indicators results by 
using central system to the university. In conclusion, guidelines for strengthening student- alumni 
engagement for higher education institutions are 1. The university should define student-alumni 
engagement indicators. 2. Student-Alumni engagement activities should be done according to 
characteristics of students and alumni. 3. Mahidol student – alumni engagement index is reported 
by using central data system which were done by university faculties. 
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บทน า 

การด าเนินกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมพฒันานักศึกษารวมถึงพฒันามหาวิทยาลยั ของ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบวา่ ก าลงัพลท่ีส าคญัหรือถือไดว้า่เป็นพลงั
หลกัคือ นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งไดก้ าหนดตวัช้ีวดัเชิงกลยุทธ์ดา้นศิษย์
เก่า เช่น ความสามารถในการไดง้านท า ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง และรวมถึงจ านวนศิษยเ์ก่า
ท่ีกลบัมาพฒันา สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งไดใ้ชว้ิธีการจดัการท่ีหลากหลายเช่น เพิ่มช่องทางการ
รับฟังเสียงศิษยเ์ก่า เชิญศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัท่ีตอบสนองความสนใจและตอ้งการของพวก
เขา ในส่วนของแนวทางการบริหารจดัการเสริมสร้างความผูกพนั มหาวิทยาลยัมหิดลได้น าแนว
ปฏิบติัท่ีดีของสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส์ ในการด าเนินงานจากส ารวจความตอ้งการของศิษย์
เก่า และจัดบริการทรัพยากรท่ีตรงกับความต้องการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัศิษยเ์ก่า  มีการเรียนรู้ภาวะผูน้ าของสมาคมศิษยเ์ก่าและบุคลากรเพื่อเอ้ือต่อการ
สนบัสนุนความผูกพนัให้แก่ศิษยเ์ก่า (MIT Alumni  Association, 2018) และ รวมถึงหลกัการ
เสริมสร้างความผกูพนั 3 ประการ ( มหาวทิยาลยัคอร์เนลล์, 2013) คือ ให้เกียรติ ให้ข่าว เชิญเขา้ร่วม 
ซ่ึงสอดคล้องกับการจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (2017) มี
บทบญัญติัว่าวตัถุประสงค์ของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด คือ การรักษาและสร้างเสริม
ความผกูพนัอยา่งมากระหว่างศิษยเ์ก่าและเพื่อนทัว่โลก โดยการส่งเสริมสวสัดิการ และเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง มหาวิทยาลยั กบัศิษยเ์ก่า มีการด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรมเช่น การมีศิษยเ์ก่าเป็นคณะกรรมการในสภามหาวิทยาลยั ท่ีมีหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันานกัศึกษาทั้งดา้นการเรียนและทกัษะชีวิต การสานต่อยอดโครงการของ
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และการเป็นผูส้นับสนุนของส านักงานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ ในการให้ค  าแนะน าจาก
ประสบการณ์ในฐานะนกัศึกษาในการพฒันาดา้นการศึกษาทั้งดา้นการพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรม
พฒันาทกัษะชีวติ 
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นอกจากน้ี สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งได้รับการสนับสนุนจากศิษยเ์ก่าด้านทุนทรัพย์
ส าหรับการศึกษาต่อยอดความคิด ดา้นเสนอแนะขอ้คิดแนวปฏิบติัในการมีส่วนร่วมจดักิจกรรมแก่
นกัศึกษาและ/หรือส่วนงานภายในสถาบนั ซ่ึงเม่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการการมีส่วนร่วม
การจดักิจกรรมต่างๆ จาก Middlebury Institute of International Studies at Monterey (2012) แลว้ 
การมีส่วนร่วมของศิษยเ์ก่าในการจดักิจกรรมต่างๆ สามารถน ามาก าหนดตวัช้ีวดัความผูกพนัของ
ศิษยเ์ก่าและการมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูว้จยัในฐานะ
ท่ีท างานดา้นศิษยส์ัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัมหิดล จึงสนใจวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นศิษยส์ัมพนัธ์ดงักล่าว
วตัถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์สภาพการเสริมสร้างความผูกพนัระหว่างนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าของ
มหาวิทยาลยัมหิดลและ 2. เสนอแนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัระหวา่งนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
ในสถาบนัอุดมศึกษา 

การเสริมสร้างความผูกพนัระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าในต่างประเทศ 
จากการวิเคราะห์สภาพการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าใน

สถาบนัอุดมศึกษาจากบทความและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้น 
ผูเ้ขียนพบประเด็นส าคญัดงัน้ี 

Binghamton University of New York Alumni Association (2012) ไดว้ิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสในการพฒันาและอุปสรรค (SWOT Analysis) พบวา่การส่งขอ้มูลข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถาบันให้แก่ศิษย์เก่ารับทราบอย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการท่ีดีในการ
เสริมสร้างความผกูพนั ดงันั้นการเชิญชวนหรือส่งข่าวสาวให้แก่ศิษยเ์ก่าโดยผา่นช่องทางท่ีอยูอ่าศยั
ของศิษยเ์ก่าคิดเป็น 93.5% และเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นช่องทาง E-Mail คิดเป็น 62.5% ถือได้
วา่ Binghamton University of New Yorkไดรั้บการตอบรับอยา่งดี   

Harvard University  Association  Alumni  (2017) พบวา่ ส่วนใหญ่ศิษยเ์ก่ามีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีหลากหลาย ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
ระหวา่งศิษยเ์ก่า นกัศึกษา และสถาบนัศึกษา โดยการให้มุมมอง ทศันคติ ท่ีมีคุณค่าของศิษยเ์ก่าต่อ
นักศึกษาใหม่ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจแก่นักศึกษาใหม่ให้เกิดความภูมิใจและพฒันาความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั ตวัอยา่งเช่น เป็นแนวทางไปสู่ความส าเร็จ แนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
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จดักิจกรรมข้ึน การตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อการสร้างอาชีพในขณะศึกษาและตอ้งการศึกษาต่อ  ศิษย์
เก่าท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างความผกูพนัระหวา่งนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า สามารถจ าแนกได ้3 
รูปแบบ ซ่ึงศิษย์เก่ามีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ รูปแบบท่ี 1 เป็น
คณะกรรมการในสภามหาวิทยาลยั ท่ีมีหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
นกัศึกษาทั้งดา้นการเรียนและทกัษะชีวิต รูปแบบท่ี 2 เป็นผูมี้บทบาทในองค์กรนกัศึกษา (Gaier , 
2001) และรูปแบบท่ี 3 เป็นผูส้นบัสนุนของส านกังานศิษยส์ัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถสรุปบทบาทโดยรวม
อย่างเป็นทางการในฐานะองค์กรนกัศึกษาศิษยเ์ก่า ไดด้งัน้ี (1) องค์กรท่ีให้การบริการในฐานะเจา้
บา้นเม่ือมีกิจกรรมเก่ียวกบัศิษยเ์ก่า เช่น น าชมมหาวิทยาลยั ช่วยกิจกรรมรับตรงต่าง ๆ และช่วยงาน
ท่ีเป็นการปฏิบติังานประจ า การแสดงภาวะผูน้ าในการเชิญชวนสมคัรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 
(Jablonski, 2000) (2) สนบัสนุนการหาทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษา (3) การพฒันาศิษยเ์ก่าและ
อาชีพ ศิษย์เก่าสามารถช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาตรีให้เห็นแนวทางการหางานและการสร้าง
เครือข่ายในโลกกวา้ง  อีกทั้งอาจเป็นโอกาสของศิษยเ์ก่าท่ีคดัเลือกคนท่ีตรงกบัความตอ้งการเขา้ไป
ปฏิบติังานในองค์กรของตนเอง (Singer, 2003) และ(4) ช่วยพฒันาหลกัสูตร ( Deros, B. M., 
Mohamed, A.,et Mohamed, N., 2012) โดยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากหลกัสูตรในฐานะผูผ้า่นการเรียนและรับรองวา่สามารถน าไปใชไ้ดดี้หรือควร
ปรับปรุง  

     มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS, 2018)  ไดใ้ห้
ความส าคญัแก่ศิษยเ์ก่าวา่มีความเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ ดว้ยเหตุผลดงัน้ี (1) สนบัสนุนนกัศึกษาในการ
ก่อตั้ งองค์กรนักศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบหรือเสนอแนะในการ
ด าเนินงานขององค์กร (2) ให้ความรู้ในการพฒันาอาชีพ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และ(4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นการแลกเปล่ียนความรู้  นอกจากน้ี ในระดบัการปฏิบติัการ ส านกังานศิษยเ์ก่า
สัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยยงัมีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระหว่าง
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ศิษยเ์ก่ากบันกัศึกษาโดยการมีการประชุมรายไตรมาส กบัผูอ้  านวยการหรือ
นายกสมาคมศิษยเ์ก่าของส่วนงานหรือผูแ้ทน (Associate Director ) หรือระดบัภาคพื้นท่ีในการ
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อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความทา้ทายและโอกาสต่างท่ีเผชิญอยู่เพื่อน าขอ้มูลมา
พฒันาความผกูพนัศิษยเ์ก่า ให้การสนบัสนุนดา้นการให้รางวลั (NUS Alumni Bursary Awards) 
ส าหรับนกัศึกษาทุกคนท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีตอ้งการความช่วยเหลือให้มีการศึกษาระดบัสากล  
การรับสมคัรงานพิเศษแก่นกัศึกษาและสนบัสนุนการพฒันาทกัษะสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในฐานะ
ทูตของมหาวิทยาลยั (Student service ambassador)ในการให้บริการนกัศึกษาแลกเปล่ียน ในช่วงปิด
เทอมหรือระหวา่งศึกษา  ผลคือ เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนระหวา่งนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า มีกรอบการมี
ส่วนร่วมในบทบาทของทูตในกลุ่มศิษย์เก่าและทัว่โลก รวมถึงมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อ
ช่วยเหลือนกัศึกษา ศิษยเ์ก่า และเกิดเป็น Alumni Hub  

การเสริมสร้างความผูกพนัระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวมิทยาลยัมหิดล  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดนโยบายให้ความส าคญักับศิษยเ์ก่าตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัระยะ4 ปี (2559-2562) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Excellence in outcome-based education for 
globally- competent graduates   เป้าประสงค์หลัก 3. สร้างความผูกพนั (Student/Alumni 
Engagement) ของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า เพื่อพฒันามหาวิทยาลยัและสร้างความ ภาคภูมิใจในความ
เป็นมหิดลวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)   6. การส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุน 
เครือข่ายศิษยเ์ก่า เพื่อพฒันานกัศึกษาและมหาวิทยาลยั ตวัช้ีวดัท่ี 2. 5 ร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วม
พฒันาส่วนงาน/มหาวิทยาลยั (Alumni Engagement Index) โดยหน่วยศิษยส์ัมพนัธ์กองกิจการ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานส่วนกลางร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร
และด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลท่ีประกอบดว้ย ส่วนงาน สมาคมศิษย์
เก่าฯ องค์กรนักศึกษา  ร่วมกนัจดักิจกรรมเสริมสร้างความผูกพนัศิษยม์หาวิทยาลยัมหิดลช่วงปี 
2559 -2561 ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบสูงมี 2 ระดบั คือ Low effort และHigh effort หมายถึง กิจกรรมท่ี
ท าใหน้กัศึกษาและศิษยเ์ก่ามีความผกูพนัมากยิง่ข้ึน  ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  Alumni Engagement Activities Metrix 

 
    จากภาพท่ี 1  กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันแก่นักศึกษาและศิษย์เก่ามี 2 ระดับ มี
สาระส าคญัโดยสรุปดงัน้ี 

1. Low effort หมายถึง กิจกรรมท่ีใชค้วามพยายามนอ้ยและมีผลกระทบสูง เช่น  

1.1 Networking event  ไดแ้ก่ Mahidol Student Alumni Stay-Connected; Mahidol  

Alumni Branding  หน่วยศิษยส์ัมพนัธ์ไดใ้ห้การสนบัสนุน “เส้ือจิตอาสา ศิษยส์ัมพนัธ์” ให้แก่

นกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อใชใ้นกิจกรรม “รักนอ้ง เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็น 

We Mahidol ผลจากการสอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลงัจากจบกิจกรรมเก่ียวกบัการ

สนับสนุนดงักล่าวคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชอบการออกแบบเส้ือมีความรู้สึกภูมิใจและประทบัใจ   

นอกจากน้ียงัมีการเชิญศิษยเ์ก่า เขา้ร่วมงานเบิกฟ้ากิจกรรม เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด มุมมอง ทศันคติ
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ท่ีดีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม ชมรม โดยหน่วยศิษยส์ัมพนัธ์มหาวิทยาลยัมหิดลท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง

ในการประสานงาน ส ารวจความตอ้งการของศิษยเ์ก่าผูน้ าองค์กรนกัศึกษาในดา้นการจดักิจกรรม 

เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 1/2562) 

1.2 Online mentoring ไดแ้ก่ แบบส ารวจระดบัความผกูพนัออนไลน์ของศิษยเ์ก่า และ 

แบบสอบถามความพึงพอใจนกัศึกษา การรับสมคัรสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าออนไลน์ และการจดัท า 

Mahidol Alumni Big Data เป็นตน้ (รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสร้างความผกูพนั

ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 2/2562) 

1.3 Job posting เป็น โครงการช่วยเหลือศิษยเ์ก่าท่ีประสบภาวะวา่งงาน ส าหรับศิษย ์

เก่าผูท่ี้ตอ้งการหางานท า และ ส าหรับศิษยเ์ก่าผูท่ี้ประสงค ์จะสนบัสนุนและจดัหางานให้  ซ่ึงเป็น

กิจกรรมหน่ึงท่ีเสริมสร้างความผกูพนัท่ีดีต่อศิษยเ์ก่าท่ีไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย หน่วยศิษยส์ัมพนัธ์

ไดจ้ดัท าล้ิงค ์ เพื่อใหศิ้ษยเ์ก่าผูท่ี้ตอ้งการหางาน  และศิษยเ์ก่าหรือบริษทัท่ีประสงคจ์ะสนบัสนุนและ

จดัหางานใหส้ามารถแจง้ความประสงคเ์ขา้มายงั Facebook ศิษยส์ัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. High Effort หมายถึง กิจกรรมท่ีใชค้วามพยายามมากและมีผลกระทบสูง เช่น 

2.1 Face to Face mentoring ไดแ้ก่ Mahidol Alumni Talk เป็นการสัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า  

เพื่อส่งต่อเคล็ดลบัความส าเร็จ ความผูกพนั และความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลยัมหิดล สู่นกัศึกษา

และรายงานผลขอ้มูลสู่ส่วนงานเพื่อการบริหารจดัการดา้นศิษยส์ัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึง ในส่วน

ของความผกูพนัพบวา่ มี 3 อนัดบัแรกจากการสัมภาษณ์ ศิษยเ์ก่า จ  านวน 180 คน พบวา่  อนัดบัท่ี 1 

คือ อาจารย ์อนัดบัท่ี 2 คือ เพื่อน และอนัดบัท่ี 3 คือกิจกรรม 

2.2 Guest lectures ไดแ้ก่ งานประชุมวิชาการต่าง ๆ ท่ีส่วนงานเชิญศิษยเ์ก่ามาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ หรือบรรยายวิชาการ, กิจกรรม Mahidol Day of Service 2017 เพื่อเป็นการเชิญชวน

ให้ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั คณาจารย ์บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ท าความดีร่วมกนั (เน่ืองในโอกาส 
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24 กนัยา : วนัมหิดล) และมีสโลแกน ท่ีจ  าง่ายๆ คือ “วนัมหิดลทุกคนให้ได้” Mahidol day of 

Service. Join. Your way (รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษยเ์ก่า 

มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 3/2561)  

2.3 Professional Development ไดแ้ก่ โครงการ 50 ศิษยเ์ก่าดีเด่น 50 ปี วนัพระราชทานนาม 

131 ปี มหาวิทยาลยัมหิดล ดา้นการท าประโยชน์แก่สังคม Mahidol Alumni Engagement เป็นการ

เชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าและแสดงให้ศิษยปั์จจุบนั เห็นถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และการน าความรู้ท่ีไดไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายมีแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของนักศึกษาและศิษย์เก่าตามคุณลกัษณะ 6 ประการ รวมถึงแนวทางเล่ือนระดบัความ
ผกูพนัแต่ละระดบัจากสถาบนัวจิยัฮาร์ทฟอร์ด (Harford Survey Research, 2015) ดงัน้ี   

(1) ศิษยเ์ก่าจะไม่เขา้ร่วม และไม่มีการให้ ไม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ แนวทางการด าเนินการ
คือ การวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

 (2) การมีส่วนร่วมนอ้ย เช่น ทาง Facebook หรือช่องการส่ือสารแต่ไม่ค่อยเขา้ร่วมกิจกรรม
แนวทางคือ ก าหนดเป้าหมายความสนใจในการส่ือสาร และสร้างส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความ
เคล่ือนไหวในการติดต่อ 

(3) การมีส่วนร่วมอย่างสม ่าเสมอ แนวทางคือ ก าหนดเป้าหมายความต้องการและความ
สนใจและสร้างเสริมการส่ือสารออนไลน์ท่ีมีการติดต่ออยา่งสม ่าเสมอ  
(4) การอาสาสมคัร แนวทางการสร้างเสริมคุณลกัษณะในล าดบัท่ีสูงข้ึน 
(5) การเป็นกรรมการศิษยเ์ก่า  

(6) การเป็นผูน้ าการให้ แนวทางในการสร้างเสริมความผกูพนัในคุณลกัษณะท่ี 4-6 การจดั
อบรมพฒันาและสร้างความผกูพนัผูน้ าศิษยเ์ก่าท่ีมีคุณค่าระดบัสูง รายละเอียดดงัภาพ 2 
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ภาพที ่2  การวเิคราะห์คุณลกัษณะศิษย์เก่าของสถาบนั Harford 

อา้งอิงเวบ็ไซด ์ http://futured.in/blog/evaluating-alumni-attitudes-and-engagement-a-study-by-harford-survey-

research/ (2015)  

ซ่ึงนอกจากแนวทางเล่ือนระดับดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานได้ใช้

หลกัการเสริมสร้างความผกูพนัศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัของ Cornell College (2013) ดงัน้ี  

(1) การให้เกียรติ ศิษย์เก่าได้รับการติดต่อและเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย เช่น         

ถือศิษย์เก่าเป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ีช่วยเหลือส่วนงานและ

มหาวทิยาลยั  
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(2) การให้ข่าว ศิษยเ์ก่าได้รับทราบวิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของส่วนงาน/

มหาวิทยาลยั สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดล ในพระบรมราชูปถมัภ์ รวมถึงสมาคมศิษยเ์ก่า

มหาวทิยาลยัมหิดลระดบัส่วนงาน  

(3) การเชิญเขา้ร่วม โดยการส่งเสริมให้ศิษยเ์ก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนงาน/

มหาวทิยาลยั รับฟังความคิดเห็นของศิษยเ์ก่าในทุกๆการวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้หลักการให้เกียรตินักศึกษา และศิษย์เก่าในการรับฟังและการ

วิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการพบวา่ (1) ศิษยเ์ก่าบอกเล่าปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาแก่ศิษย์

ปัจจุบนั (2) ศิษยเ์ก่าเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งชุมชน ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า (3) ศิษยเ์ก่าส่งต่อ

และเช่ือมโยงเครือข่ายส าหรับพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรมแก่องค์กรนักศึกษา (4) 

มหาวทิยาลยัรวบรวมกิจกรรมท่ีจดัโดยนกัศึกษาและจดักลุ่มความตอ้งการนกัศึกษาส่งต่อยงัศิษยเ์ก่า 

(5) ศิษยเ์ก่าสนบัสนุนทุนในการด าเนินกิจกรรมแก่องคก์รนกัศึกษา เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

             การเสริมสร้างความผูกพนัระหว่างนักศึกษาและศิษยเ์ก่าในสถาบนัอุดมศึกษา  เป็นส่ิงท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งให้ความส าคญั ทั้งในดา้นการพฒันาหลกัสูตร กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
หรือการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ทุน การบริจาค การน าการจดักิจกรรม         
ในฐานะกรรมการในท่ีประชุมส าคญัของมหาวิทยาลยั  ผลจากการวิเคราะห์พบว่า  สภาพการ
เสริมสร้างความผูกพนันักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลช่วงปี 2559 -2561 ด้วยการจดั
กิจกรรม 2 ระดบัท่ีไดผ้ลกระทบสูงตามหลกัการของ Alumni Engagement Activities Metrix คือ 
ความพยายามระดบัต ่า Low effort level และความพยายามระดบัสูงHigh effort level ดว้ยการ
ท างานในลกัษณะเครือข่ายระหว่างส่วนงาน สมาคมศิษย์เก่าฯ องค์กรนักศึกษาและหน่วยศิษย์
สัมพนัธ์ กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีมีขั้นตอนส าคญั     5 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนด
ตวัช้ีวดัความผกูพนันกัศึกษาและศิษยเ์ก่าโดยมหาวทิยาลยั ดว้ยวธีิการวดัระดบัความผกูพนันกัศึกษา
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และศิษยเ์ก่าจากแบบส ารวจความผกูพนั วดัร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันาส่วนงาน/มหาวิทยาลยั  
2) การจดักลุ่มนักศึกษาและศิษยเ์ก่าตามคุณลักษณะ เช่น ศิษย์เก่าจะไม่เขา้ร่วม ,มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมน้อย ,มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนงานหรือมหาวิทยาลยัสม ่าเสมอ 3) การจดักิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยจดัท าแบบส ารวจกิจกรรมและ/หรือความ
ตอ้งการในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าทุกกิจกรรม หรือส ารวจรายไตรมาส 4) 
การน าหลักการเสริมสร้างความผูกพนั 3 ประการไปใช้ คือ การให้เกียรติ ให้ข่าว เชิญเขา้ร่วม
กิจกรรมแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า เช่น การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยั ,การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าท่ีสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลยัและ
สังคม และอ่ืน ๆ รวมถึงประชาสัมพนัธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางส่ือสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ และ5) การเก็บขอ้มูลและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยด้วยระบบส่วนกลาง โดย
รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนต่าง ๆ ทุกไตรมาส และ/หรือยอ้นหลงั 3 ปี เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้ม
ความผูกพนัจากศิษยเ์ก่า เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูเ้ขียนขอสรุปแนว
ทางการเส ริมสร้างความผูกพันนัก ศึกษาและศิษย์เ ก่ าส าหรับสถาบันอุดมศึกษาคือ 1 .
สถาบนัอุดมศึกษาควรก าหนดตวัช้ีวดัความผูกพนัของนักศึกษาและศิษย์ก่า 2.วางแผนการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพนัท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักศึกษาและศิษย์เก่า และ 3. 
รายงานผลดว้ยระบบส่วนกลางท่ีเกิดจากการกรอบขอ้มูลของส่วนงานท่ีมีนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเขา้
ร่วมพฒันามหาวทิยาลยั 

 
รายการอ้างองิ 

 
มหาวทิยาลยัมหิดล (2559). การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนกัศึกษา คร้ังท่ี 1/2559, 

วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณนที รักษพ์ลเมือง. 
ส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล. นครปฐม  

มหาวทิยาลยัมหิดล. (2559). แผนยทุธศาสตร์ ม.มหิดล ระยะ 20 ปี 2561-2580. วนัท่ี 18 เมษายน 
2561, from : https://op.mahidol.ac.th/pl/mahidol_university_strategic_plan_2018-2037 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

258 
 
 

มหาวทิยาลยัมหิดล (2560). การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษยเ์ก่า 
มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 4/2560, วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ณ หอ้งประชุม 217. ศูนยก์าร
เรียนรู้มหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม. 

มหาวทิยาลยัมหิดล (2561). การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษยเ์ก่า 
มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 3/2561, วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุม 217. ศูนยก์าร
เรียนรู้มหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม 

มหาวทิยาลยัมหิดล (2562). การประชุมคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษย์
เก่า มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 1/2562, วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม 217. ศูนย์
การเรียนรู้มหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม 

มหาวทิยาลยัมหิดล (2562). การประชุมคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสร้างความผกูพนัศิษย์
เก่า มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 2/2562, วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ณ หอ้งประชุม 217. ศูนย์
การเรียนรู้มหิดล มหาวทิยาลยัมหิดล นครปฐม. 

Binghamton University of New York (2012). Binghamton University Plan for Alumni  
Engagement. From, https://www.binghamton.edu/alumni/engage/img/bing 

Cornell University. (2013). Alumni Engagement Indexes. [Web blog]. Retrieved November 23, 
2018, from https://blogs.cornell.edu/fridayta/2013/02/01/alumni-engagement-indexes-by-
college-fy-13-ytd/. 

Deros, B. M., Mohamed, A., Mohamed, N. (2012) A Study of Alumni Feedback on Outcome Based 

Education in the Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia, 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 60:313–31. 

Harvard University (2017). What’s Your SIG? First Generation Harvard Alumni.  
From, https://alumni.harvard.edu/stories/whats-your-sig-first-generation-harvard-alumni. 

 
 

https://www.binghamton.edu/alumni/engage/img/bing
https://blogs.cornell.edu/fridayta/2013/02/01/alumni-engagement-indexes-by-college-fy-13-ytd/
https://blogs.cornell.edu/fridayta/2013/02/01/alumni-engagement-indexes-by-college-fy-13-ytd/
https://alumni.harvard.edu/stories/whats-your-sig-first-generation-harvard-alumni


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

259 
 
 

Gaier, S. E. (2001) Increasing Alumni Involvement and Alumni Financial Support Through a 
Student Alumni Association, from, https://www.researchgate.net/publication 
/234727946_ Increasing_ Alumni_Involvement_and_Alumni_Financial_ 
Support_Through_a_Student_Alumni_Association 

La Trobe University (2017). Alumni Engagement Activities Matrix.  

                   From, http://www.engagingalumni.com/tools-for-academics/ 
MIT Alumni Association. (2018) Your MIT Alumni Association Experience from  

https://alum.mit.edu/about. Massachusetts Institute of Technology. 
National University of Singapore (2018) Office of Alumni Relations For Alumni. From; 

http://alumnet.nus.edu.sg/module/portal/content.html?alias=StudentServiceAmbassadors
20110628113204.   

National University of Singapore (2018) Office of Alumni Relations For Alumni. from, 
http://nus.edu.sg/alumnet/community/engaging-overseas-alumni 

Singer, T. S., (2003) The role of the alumni association in student life. New Directions for 
Student Services 2002(100):51 – 68. From, https://www.researchgate.net/publication 
/229443751 _The_role_of_the_alumni_association_in_student_life 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication%20/234727946_%20Increasing_%20Alumni_Involvement_and_Alumni_Financial_%20Support_Through_a_Student_Alumni_Association
https://www.researchgate.net/publication%20/234727946_%20Increasing_%20Alumni_Involvement_and_Alumni_Financial_%20Support_Through_a_Student_Alumni_Association
https://www.researchgate.net/publication%20/234727946_%20Increasing_%20Alumni_Involvement_and_Alumni_Financial_%20Support_Through_a_Student_Alumni_Association
http://www.engagingalumni.com/tools-for-academics/
https://alum.mit.edu/about
http://nus.edu.sg/alumnet/community/engaging-overseas-alumni
https://www.researchgate.net/publication%20/229443751%20_The_role_of_the_alumni_association_in_student_life
https://www.researchgate.net/publication%20/229443751%20_The_role_of_the_alumni_association_in_student_life


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

260 
 
 

ความร่วมมือในการจัดการขยะระหว่างชุมชนและ 
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

Collaborative Waste Management Between the 
Communities and Nonglong Subdistrict Municipality, 

Wiang Nong Long District, Lamphun Province 
 

ธีระพงษ ์ทาบา้นแป้น (Teerapong Thabanpaen) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาลยัเชียงใหม่ 

Master of Public Administration Chiang Mai University 
Email: Teerapong_th@cmu.ac.th 

 

บทคดัย่อ  
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ความร่วมมือในการจดัการขยะระหวา่งชุมชนและเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาวธีิการ
บริหารจดัการขยะของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู2.)เพื่อศึกษา
แนวทางท่ีทางเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง น ามาใชข้ยายผลดา้นการจดัการขยะ
ไปสู่หมู่บา้นอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู3.)เพื่อศึกษา
ผลของการขยายผลการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยจากหมู่บา้นตน้แบบ ไปสู่หมู่บา้นอ่ืน ๆในเขต
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย 1.กลุ่มเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลหนองล่อง 2.กลุ่มประชาชนในพื้นท่ี โดยไดศึ้กษา
ขอ้มูลจากเอกสารการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองล่องและเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายผลการด าเนินงานการจดัการขยะจากหมู่บา้นตน้แบบ
ไปสู่หมู่บา้นอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่องผลการศึกษาพบวา่ เทศบาลต าบลหนองล่องมี
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รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการขยะโดยนโยบายประชารัฐเป็นแม่แบบในการด าเนินงาน 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองล่องมีนโยบายการจดัเก็บขยะโดยไม่ใชร้ถเก็บขยะ ส่งเสริมใหมี้
การคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางดว้ยการจดัตั้งให ้หมู่ 4 บา้นท่าหลุก เป็นหมู่บา้นตน้แบบ  เทศบาล
ต าบลหนองล่องมีแนวทางในการขยายผลดา้นการจดัการขยะจากหมู่บา้นตน้แบบไปสู่ หมู่บา้นอ่ืน 
ๆ ในเขตเทศบาล อยู ่3 แนวทาง คือ1.แนวทางดา้นการปกครอง 2.แนวทางดา้นศาสนา และ3.
แนวทางดา้นอ่ืน ๆ (จิตอาสา)ผลท่ีเกิดข้ึนจากการขยายผลการบริหารจดัการขยะจากหมู่บา้นตน้แบบ 
ไปสู่หมู่บา้นอ่ืน ๆ นั้น เทศบาลด าเนินการขยายผลส าเร็จเพียงบางส่วน คือ การขยายการจดัการขยะ
จากหมู่บา้นตน้แบบไปสู่หมู่บา้นอ่ืน ๆ นั้น จากกิจกรรมท่ีหมู่บา้นตน้แบบไดด้ าเนินการจ านวน 8 
กิจกรรม การขยายผลการด าเนินงาน ท าไดส้ าเร็จเพียง 4 กิจกรรม  
 

ค าส าคญั: หมู่บา้นตน้แบบ,การขยายผลการจดัการขยะ 
 
ABSTRACT  

This independent study, Collaboration of Waste Management Between Communities and 
Nonglong Sub District Municipality of Wiang Nong Long District in Lamphun Province, aims to 
1) study the waste management of Nonglong Sub District Municipality 2) study the management 
process of Nonglong Sub District Municipality and the way to magnify its result to another 
villages in the municipality area 3) study the result of the magnification from role model village 
to the others in Nonglong sub district municipality area. 
         This is a qualitative research, studied with two groups of key informants, viz., the officers of 
Nonglong sub district municipality and people in the municipality area. The data were collected 
from Nonglong sub district municipality’s working documents and interview forms, which used 
with the sample group, to find the influencing factors effecting to the magnification from role 
model village to the others.  
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The study found that Nonglong sub district municipality had their own pattern and mechanism to 
drive the waste management based on civil government policy as archetype. Mayor of Nonglong 
sub district municipality used the garbage collecting policy by not using garbage truck, encourage 
garbage sorting from the origin and ordered the area of Moo 4 Baan Tha Luk village to be a role 
model. Nonglong sub district municipality had three ways to magnify the waste management 
from role model village to the others              1. Governance approach 2. Religion approach and 3. 
Other approach (volunteer). The result of the magnification shown that there were only four 
activities out of eight from the role model pattern which were success in other villages.  
 

Keywords: Prototype village, Expansion of waste management 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
อยา่งไรก็ตามการท่ีเทศบาลต าบลหนองล่องไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ทองค า ในดา้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชน  ในปี 2556-2557 และในปี 2559  ไดรั้บประกาศนียบตัรเป็นเทศบาลปลอดขยะ
เปียกของจงัหวดัล าพนู   เป็นการมองในภาพรวมของเทศบาลโดยมีหมู่บา้นตน้แบบเท่านั้นท่ีมีความ
โดดเด่น แต่ในความจริงหมู่บา้นอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อีกหลายหมู่บา้นยงัมี
การบริหารจดัการขยะยงัไม่เป็นไปตามกระบวนการจดัการขยะรูปแบบเดียวกบัหมู่บา้นตน้แบบ 
ของเทศบาลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง ในอนาคตอาจจะส่งผลใหก้ารด าเนินการจดัการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนูอาจจะมีปัญหาเกิดข้ึนได ้
ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาวา่เทศบาลต าบลหนองล่องมีรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการขยะอยา่งไร
และทางเทศบาลต าบลหนองล่องมีแนวทางการขยายผลดา้นการจดัการขยะจากหมู่บา้นตน้แบบ
ไปสู่ หมู่บา้นอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่องอยา่งไร รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาขยายการด าเนินการดา้นการจดัการขยะจากหมู่บา้นตน้แบบไปสู่ หมู่บา้นอ่ืน ๆ ในเขต
เทศบาลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง ทั้งน้ีผูว้จิยัหวงัวา่การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี คงจะเป็น
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ทางเลือกหน่ึงของผูอ่้านงานวจิยัน้ี ท่ีจะสามารถน าไปปรับ ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการขยะใน
ชุมชนของผูอ่้านต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.เพื่อศึกษาวธีิการด าเนินงานจดัการขยะของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนอง
ล่อง จงัหวดัล าพนู 
 2.เพื่อศึกษาแนวทางท่ีทางเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง น ามาใชข้ยายผล
ดา้นการด าเนินงานจดัการขยะไปสู่หมู่บา้นอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนอง
ล่อง จงัหวดัล าพนู 
 3.เพื่อศึกษาผลของการขยายผลการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยจากหมู่บา้นตน้แบบ ไปสู่
หมู่บา้นอ่ืน ๆในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 งานวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ กองบิน 41 จงัหวดัเชียงใหม่  โดยบณัฑิต   
คุม้วานิช มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาสภาพการจดัการขยะมูลฝอยของกองบิน 41 เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาของ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกองบิน 41 และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอย ของกองบิน 41  เป็นการศึกษาเชิง คุณภาพ ซ่ึงจะทา การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอย การศึกษาคร้ังน้ี จะช่วยนา ไปสู่หนทางในการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยของกองบิน 41 อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ผูใ้หข้อ้มูล/ประชากร/กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้อาศยัใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของชุมชนกองบิน 41 และชุมชนอากาศ โยธิน กองบิน 41 มีประชากร จ านวน 
2,120 คน  ผลการวจิยัพบวา่ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตส านึกในดา้นการก าจดัขยะ
หรือความ ส านึกรักษาของส่วนรวม ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกบัพฤติกรรมการก าจดัขยะของ
คนในชุมชน ท่ีมี สภาพครอบครัวและการขดัเกลาท่ีแตกต่างกนั ควรมีการศึกษาภาวะ ลกัษณะ 
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการบริหารงานดา้นการรักษา ส่ิงแวดลอ้ม 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย  

 
 
 จากกรอบแนวคิด   แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการและแนวคิดหลักการการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ เป็น 2 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายด้านการ
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ด าเนินการจัดการขยะของเทศบาลต าบลหนองล่องอ าเภอเวียงหนองล่องจังหวัดล าพูน โดยทาง
เทศบาลต าบลหนองล่องได้น า   แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการและแนวคิดหลักการการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐมาเป็นแบบและนโยบายการด าเนินการจัดการขยะของ
นายกเทศมนตรีที่มีนโยบายการจัดเก็บขยะโดยการไม่ใช้รถจัดเก็บขยะ เทศบาลจึงด าเนินการโดยการ
จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบมีการด าเนินการจัดการขยะโดยเลือกหมู่ 4 บ้านท่าหลุกเป็นหมู่บ้านต้นแบบใน
การด าเนินการจัดการขยะ หมู่บ้านต้นแบบมีการด าเนินกิจกรรมในการจัดการขยะ ดังนี้ 1.การจัดให้มี
ชุดคัดแยกขยะมูลฝอย2.การจัดตั้งกองทุนผ้าป่าขยะ3.การประดิษฐ์ของใช้จากขยะ 4.การจัดการ
เศษพืชด้วยขยะอินทรีย์5.การท าน้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์6.การน าวัชพืชมาประดิษฐ์เป็น
เครื่องใช้7.การก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน8.การท าจุดทิ้งของเสียอันตรายประจ าหมู่บ้าน เมื่อ
ด าเนินการในหมู่บ้านต้นแบบประสบผลส าเร็จแล้วจึงมีแนวคิดที่จะขยายการด าเนินการจัดการขยะ
ไปสู่หมู่บ้านอ่ืนๆในเขตเทศบาล ต าบลหนองล่อง การด าเนินงานขยายการจัดการขยะจากหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่องอ าเภอเวียงหนองล่อง จากการด าเนินงาน
การขยายผลนั้น พบว่าการขยายผลการจัดการขยะนั้นประสบผลส าเร็จเพียงบางส่วน คือ หมู่บ้านอ่ืน 
ๆ ในเขตเทศบาลมีการด าเนินกิจกรรมที่ได้รับการขยายผลเพียง 4 กิจกรรม คือ1.การจัดให้มีชุดคัด
แยกขยะมูลฝอย2.การจัดตั้งกองทุนผ้าป่าขยะ3.การจัดการเศษพืชด้วยขยะอินทรีย์ 4.การท าจุดทิ้ง
ของเสียอันตรายประจ าหมู่บ้าน พบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายปัจจัยประกอบด้วย 1.ปัจจัยด้านผู้น า 2. 
ปัจจัยด้านความพร้อมของประชาชน 3.ปัจจัย ด้านทัศนคติการต้องการจัดการขยะของประชาชน 
ปัจจัยทั้ง 3 นี้ ส่งผลต่อการขยายผลการด าเนินงานการจัดการขยะจากหมู่บ้านต้นแบบไปสู่หมู่บ้านอื่น  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า 
        Blake  and  Mouton กล่าวว่า ภาวะผู้น าที่ดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คนและผลผลิตโดย
ก าหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1 – 9 และก าหนดผลผลิตเป็น 1 – 9 เช่นกัน 
และสรุปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปด้วย เรียกรูปแบบนี้
ว่า Nine-Nine Style (9, 9 style) ซ่ึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่นๆของ
ผู้น าไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก  แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า  แบบทางสาย
กลาง และแบบท างานเป็นทีม  
       1.แบบมุ่งงาน ผู้น าจะมุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย  มี
พฤติกรรมแบบเผด็จการ  จะเป็นผู้วางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติ   และออกค าสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม  เน้นผลผลิต   ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน  ห่างเหินผู้ร่วมงาน 
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              2.แบบมุ่งคนสูง ผู้น าจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการ
ท างาน  ไม่ค านึงถึงผลผลิตขององค์การ   ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ใหญ่ที่มีความสุข  น าไปสู่สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมและงานที่น่าอยู่      จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความ
กดดันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยผู้บริหารมีความเชื่อว่า บุคลากรมีความสุขในการท างาน  การนิเทศใน
การท างานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมในการท างาน  ลักษณะคล้ายการท างานใน
ครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ  ความสนุกสนานในการท างานของผู้ร่วมงาน   เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ต่อต้านต่างๆ 
             3.แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า  ผู้บริหารจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายาม
เพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานด าเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมี
อ านาจในตนเองต่ า มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยเพราะขาดภาวะผู้น า และมักจะ
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าเป็นส่วนใหญ่  
             4.แบบทางสายกลาง  ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  ใช้
ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน  ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ  โดยเน้นขวัญ  ความพึง
พอใจ  หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ  ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร  มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการในการท างานหลีกเลี่ยงการท างานที่เสี่ยงเกินไป  มีการประนีประนอมในการ
จัดการกับความขัดแย้ง  ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้
กระท าลงไป 
              5.  แบบท างานเป็นทีม   ผู้บริหารให้ความสนใจทั้งเรื่องงา นและขวัญก าลังใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของคนท างานจะไม่ขัดแย้งกัน  
เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ     บรรยากาศในการท างานสนุก   ผลส าเร็จของงานเกิดจาก
ความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก  สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้วางใจ  เคารพนับถือซึ่งกันและกัน   ผู้บริหารแบบนี้เชื่อว่า  ตนเป็น
เพียงผู้เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น  อ านาจการวินิจฉัยสั่งการและอ านาจ
การปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล  
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
การจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ 
 วิวัฒนาการการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย เป็นการด าเนินการที่ครอบคลุม 
การก่อ การกักเก็บ การรวบรวม การขนย้าย การปรับแต่งเปลี่ยนรูป และการก าจัด โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้การจัดการขยะมูลฝอยให้ ถูกต้อง เหมาะสม นั้น ต้องมีรูปแบบและวิธีการที่
อ านวยต่อสภาพพ้ืนที่ ลักษณะมูลฝอย จึงท าให้ลักษณะการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละ
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พ้ืนที่ หรือแต่ละสังคม แตกต่างกัน ในแต่ละพ้ืนที่ต่างมีวิวัฒนาการด้านการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย แต่ละประเทศก็มีวิวัฒนาการ
การจัดการขยะเป็นแบบฉบับ ของตนเอง ในภาพรวมวิวัฒนาการของการจัดการขยะ ตั้งแต่อดีต มา
จนถึงปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะ เรื่อยมา ดังต่อไปนี้ 
 1. การเทกองหรือถมที่ เป็นการจัดการขยะ แบบดั้งเดิมที่สุด การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเท
กองกลางแจ้งหรือการถมที่ เป็นการน าขยะมูลฝอยที่รวบรวมไว้ และน าไปทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง
พ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณ โดยการปล่อยให้ขยะมูลฝอยนั้นย่อยสลาย เน่าเปื่อย ไปเองตาม
ธรรมชาติ การจัดการขยะมูลฝอยแบบเทกองหรือถมที่ นั้น มีวิธีการที่นิยมท าอยู่ 2 แบบ คือ การเท
กองหรือถมที่บนบกและการเทกองหรือถมที่ในทะเล ปัจจุบันมีการด าเนินการจัดการขยะแบบการเท
กองหรือถมที่บนบกเพียงอย่างเดียว ส่วนกานเทกองหรือถมที่ลงทะเลนั้น ปัจจุบันกฎหมายของทุก
ประเทศได้ห้ามไว้ เพราะการเทกองหรือถมที่ในทะเลนั้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดล้อม 
 2. การฝัง เป็นการจัดการขยะมูลฝอยโดยการน าขยะมูลฝอยไปเทลงพ้ืนดินที่เป็นแอ่ง หรือ
หลุม แล้วใช้ดินกลบทับหน้า เพ่ือป้องกันกระจายของขยะ และป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ รวมไปถึง
การป้องกันการเข้าถึงของแมลง สัตว์น าโรค และ การปลิวกระจายของเชื้อโรค วิธีการจัดการขยะแบบ
ฝังนี้ต้องใช้พ้ืนที่จ านวนมากเหมาะส าหรับประเทศที่มีพ้ืนที่ว่างมาก ๆ แต่ไม่เหมาะสมกับประเทศที่
เป็นเกาะ หรือประเทศที่มีพ้ืนที่น้อย พ้ืนที่ที่จะท าการจัดการขยะโดยการฝังนั้น ต้องเป็นพ้ืนดินที่แห้ง 
น้ าไม่ท่วมขัง เพราะถ้าเกิดน้ าท่วมขังก็จะส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ าเสียจากขยะลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน
ได้ อาจจะส่งกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมตามมา 
 3. การน าขยะมูลฝอยมาเลี้ยงสัตว์ ขยะมูลฝอยบางชนิดที่เป็นกากอินทรีย์สามารถน ามาใช้ 
เลี้ยงสัตว์ได้ อย่างเช่นเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีนี้จะเป็นการ
รวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น แล้วน ามาให้สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ในครัวเรือน เช่น หมู หมา วัว ควาย  
 4. การเผา การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผานั้น ในอดีตนิยมเผาขยะมูลฝอยในที่โล่งแจ้ง 
โดยการรวบรวมน ามากองรวมกันในพ้ืนที่โล่ง ควันจากการเผาสามารถใช้ไล่แมลงให้สัตว์เลี้ยงได้ แต่
ปัจจุบันการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่งแจ้ง นั้นก่อให้เกิดมลพิษหลายทาง ส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ 
และเศษฝุ่นควันบางอย่างปลิวไปตกในสถานที่ของผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้อ่ืน ในปัจจุบัน
ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีการสร้างเตาเผาที่ได้มาตรฐาน มีระบบการก าจัดฝุ่นควันที่เข้มงวด จึงมี
ความปลอดภัยสูง 
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หลักการการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ 
 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 
- 2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -2564 นั้น เป็น
แนวทาง เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด 3Rs – ประชา
รัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือการลดปริมาณขยะ จาก
แหล่งต้นทาง  การใช้ซ้ า  และการน ากลับมาใช้ใหม่  หรือ ตามหลักการ สามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจัดการ
ขยะนั้น มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจาก ต้นทาง เป็นการเพ่ิม
มูลค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะในภาพรวมทั้งประเทศลดลงท าให้ ปริมาณขยะที่
จะต้องเข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง และมีการก าจัดที่ถูกวิธีเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ตามแนวคิดเรื่อง 
“ประชารัฐ” คือการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา เป็นต้น นอกจากการมุ่ง
ลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทางแล้ว ยังมุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะอย่าง 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การแปรรูปเป็นพลั งงานไฟฟ้า การน าไป
ผ่าน กระบวนการเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป เมื่อ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จในระยะ 1 ปีนั้น ข้อมูลและผลการด าเนินงานที่ได้จาก การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ระยะสั้นใน 
ปีถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 
2564 เป็นไป ตามสถานการณ์จริงในปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้จริง และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบ การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพต่อไป การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวนี้ เป็นการด าเนินการโดยยึดหลักความรับผิดชอบและ หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทุกคน ในฐานะที่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ผลิตและการจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่ก าหนดไว้ในทิศทางแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะเพ่ือ น ากลับมาใช้
ใหม่ ตามกระบวนการการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
แบบแผนของการวิจัย  
 ในการศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวนโยบาย วิธีการในการด าเนินการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง ผู้ศึกษาได้เลือกการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือหาวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เป็นการศึกษาที่ได้จาก
การ ลงพ้ืนที่สอบถาม สังเกตการณ์ ศึกษาหาข้อมูลจากกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม  โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการเป็นหลัก จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างที่ส่งเสริมและปัจจัยที่
เป็นอุปสรรค ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการอุปมาน  แล้วสรุปตีความผลการ
วิเคราะห์ตั้งเป็นองค์ความรู้  เป็นกฎหรือทฤษฎี ต่อไป  
ประชากรและตัวอย่าง  
 1. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองล่อง 
 2.เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้าน 
 3.ผู้ใหญ่บ้าน 
 4.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
 5.ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 6.ประธานกองทุนขยะ 
เครื่องมือวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลแบบสามเส้า โดยการทดสอบ
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน  และประชากร ในเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง และเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จึงใช้วิธีการ Member check เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยน าสรุปถ้อยค าจากบันทึกข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสัมภาษณ์เสนอผู้ให้
ข้อมูล (บุคคลภายในหน่วยงาน) ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสัมภาษณ์ ดังนี้ 1.นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองล่อง จ านวน   1  
คน  2.เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้านจ านวน 9 คน 3.ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านต่าง 
ๆ ภายในเทศบาลต าบลหนองล่อง   จ านวน  9  คน 4. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านต่าง ๆ ภายใน
เทศบาลต าบลหนองล่อง   จ านวน 9  คน   5.ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  หมู่บ้าน
ต่าง ๆ ภายในเทศบาลต าบลหนองล่อง  จ านวน 9 คน 6.ประธานกองทุนขยะ  หมู่บ้านต่าง ๆ ภายใน
เทศบาลต าบลหนองล่อง  จ านวน  9  คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด     จ านวน  46  คน    
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นการน า ข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วน า มา
วิเคราะห์เนื้อหา โดยน า ข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ แล้ว สรุปเป็นประเด็นหลักและ
พรรณนาข้อความ เริ่มจากการท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แล้วน าข้อมูลที่มีความหมายในกลุ่มการ
จัดการขยะกลุ่มเดียวกันจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ แล้วจึงสรุปประเด็นหลัก     
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อภิปรายผลการวิจัย  
 ปัจจัยด้านผู้น า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนประชาชนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานกองทุนขยะ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้น าที่ส่งผลต่อการขยายผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจากหมู่บ้านต้นแบบ ไปสู่หมู่บ้านอ่ืน ๆในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้น าหลักทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า มาเปรียบเทียบกับ พฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้น าในแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้จากการลงพ้ืนหาข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้น าหมู่บ้านการขยายผลการ
ด าเนินงานการจัดการขยะทั้ง 8 หมู่บ้าน สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้ดังนี้  เนื่องจาก
สถานการณ์ การเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลหนองล่องมีการแข่งขันกันสู ง และมีความไม่
แน่นอนในการด ารงต าแหน่งผู้น าหมู่บ้านผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้น าหมู่บ้านการขยายผลการด าเนินงานการ
จัดการขยะ ออกเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้น าที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2.กลุ่มผู้น ารงต าแหน่งต่ า
กว่า 5 ปี กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่5 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วย1.นายธวัฒน์ ปัญญาเหล็กผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 2 บ้านต้นผึ้ง 2. นายวิชัย สุริยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านวังสะแกง3.นายวิวัฒน์ ปัญโญยอด ก านัน
ต าบลหนองล่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านสันเหมือง 4. นายฉลาด ซางเล็งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านต้นผึ้งห
ล่ายลี้ ผู้น าหมู่บ้านกลุ่มนี้ มีฐานการเมืองท้องถิ่นที่เข็มแข็ง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน 
ผู้น าจะเน้นการใช้มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ประชาชนในหมู่บ้าน ในการท างาน
ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข  น าไปสู่สภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมและงานที่น่าอยู่  จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดันแก่ประชาชนในหมู่บ้านผู้น ากลุ่มนี้
จัดว่าเป็นผู้น าแบบมุ่งคนสูง   2.กลุ่มผู้น ารงต าแหน่งต่ ากว่า 5 ปี ประกอบไปด้วย1.นายผ่าน ชัยกาวิล 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองล่อง 2.นายสราวุฒิ ค าเวียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านท่าช้าง 3.นายธีรวัฒน์ 
หมู่หนอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านแพะใต้ 4.นายจรูญ ฤทธิ์เรือนค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ 
กลุ่มผู้น าหมู่บ้านขยายผลการด าเนินงานการจัดการขยะกลุ่มนี้ มีฐานการเมืองท้องถิ่นยังไม่มั่นคง แต่
ละหมู่บ้านมีการเปลี่ยนตัวผู้น าหมู่บ้านบ่อยครั้ง นโยบายการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 
ยังไม่ชัดเจน การด าเนินงานกิจกรรมใด ๆ ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของหมู่บ้านในการตัดสินใจ ผู้น า
หมู่บ้านหวังผลงานเท่ากับขวัญและก าลังใจของประชาชนในหมู่บ้าน  ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบ
แบบแผน  ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ  โดยเน้นขวัญ  ความพึงพอใจ  หลีกเลี่ยงการใช้ก าลัง
และอ านาจ ส่วนตัว ผู้น ากลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นผู้น าแบบทางสายกลาง ผู้น ากลุ่มนี้ไม่สามารถใช้ความรู้สึก
ส่วนตัวในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของหมู่บ้าน ในด้านการจัดการขยะหลังจากการมีนโยบายการ
ขยายผลการจัดการขยะจากหมู่บ้านต้นแบบมาสู่หมู่บ้านขอวตัวผู้น าเหล่านี้ กลุ่มผู้น ากลุ่มนี้ต้องรอ
ความเห็นจากประชาชนในหมู่บ้านตนเองก่อน 
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  ปัจจัยด้านความพร้อม หมายถึง พร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์ เช่น งานพร้อม ดี
พร้อมเตรียมพร้อมเสร็จ เช่น พร้อมแล้ว หมู่ 4 บ้านท่าหลุก มีความพร้อมในการด าเนินการจัดการ
ขยะสืบเนื่องจาก การที่เทศบาลต าบลหนองล่อง ได้คัดเลือกให้หมู่ 4 บ้านท่าหลุกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ในการด าเนินงานการจัดการขยะของเทศบาลต าบลหนองล่อง มีการถ่ายทอดความรู้ วิธีการการ
จัดการขยะ จากเทศบาลและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน  กลุ่มแกนน า และ
ประชาชนในหมู่บ้าน ท าให้ หมู่ 4 บ้านท่าหลุกมีความพร้อมทั้งด้านความรู้  วิธีการที่ถูกต้องในการ
จัดการขยะ เทศบาลสร้างจิตส านึก เกี่ยวกับปัญหาขยะที่ก าลังเกิดขึ้นท าให้ชาวบ้านให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ เมื่อประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อม การด าเนินงานด้านการจัดการขยะใน
หมู่ 4  บ้านท่าหลุกจึงประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะทั้ง 8 กิจกรรม หลังจาก
การด าเนินงานด้านการจัดการขยะในหมู่บ้านต้นแบบส าเร็จ เทศบาลต าบลหนองล่อง มีนโยบายการ
ขยายกิจกรรมการจัดการขยะจากหมู่บ้านต้นแบบไปสู่หมู่บ้านอ่ืน ๆ ในเขนเทศบาลต าบลหนองล่อง 
เทศบาลได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเป็นประจ าทุกเดือน แต่มีผู้ให้ความ
สนใจค่อนข้างน้อย จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้น าประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
กองทุนขยะ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน รวมจ านวน 24 คน ผู้วิจัย
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดังนี้ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีความพร้อมแตกต่างกัน สืบเนื่องจาก
ทางด้านวัฒนธรรม ด้านการประกอบอาชีพการด าเนินงานด้านการจัดการขยะนั้น ในหมู่ ที่ 1 บ้าน
หนองล่อง แต่เดิมตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2559มีนายเกียรติ สุภาวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน การด าเนินงานของ
นายเกียรติ สุภาวงค์ ให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางศาสนา และ ด้านผู้สูงอายุ มากกว่ากิจกรรมด้าน
การด าเนินงานการจัดการขยะ ในแต่ละหมู่บ้านจะมีกลุ่มกิจกรรมของหมู่บ้านตนเอง หมู่ 1 บ้านหนอง
ล่อง มีประชากรหลากหลายอาชีพ ทั้งค้าขาย ข้าราชการ และท าสวน ประชาชนไม่ไห้ความส าคัญกับ
กิจกรรมทั้งหลายของหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้ และหมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ 
เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันก่อนที่จะแยกหมู่ตามตามยุทธศาสตร์ทางด้านงบประมาณ ประชาชนของทั้ง 
3 หมู่บ้านมีวัฒนธรรม และการ สื่อสาร แบบคนยอง ต่างจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบล
หนองล่อง ทั้ง 6 หมู่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มจักสาน
ผู้สูงอายุ  ประธานกลุ่ม   นายกาบ แก้วสุข จ านวนสมาชิก    16 คน ผลิตภัณฑ์    เครื่องจักสานจาก
ไม้ไผ่ กลุ่มหมอดิน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์   พริกลาบและขนมทองม้วน 
ประธานกลุ่ม   นางก่ิงแก้ว  กันทะดีจ านวนสมาชิก  27  คนประชาชนในทั้ง 3  หมู่บ้านให้ความสนใจ
ในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ มากกว่ากิจกรรมทางด้านการจัดการขยะทั้ง 8 กิจกรรม สะท้อนถึงความพร้อม
ของประชาชนในทั้ง 3 หมู่บ้านคือหมู่ 2 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้ และหมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่าย
ลี้ มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมการจัดการขยะน้อย หมู่ที่  3 บ้านวังสะแกงและ  หมู่ที่  9บ้าน
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วังสะแกงใต้ แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน มีวัด และโรงเรียน ร่วมกัน การประกอบอาชีพเหมือนกัน  
หมู่ที่  3  บ้านวังสะแกง มีกลุ่มอาชีพ ท า ผลิตภัณฑ์   น้ าผึ้งจากดอกล าไย มีนาย นายจรูญ  ฤทธิ์เรือน
ค า เป็นประธานกลุ่ม และยังมี กลุ่มผลิตสมุนไพรน้ ายาเคมีภัณฑ์   บ้านวังสะแกงใต้   หมู่ที่   9
ประธานกลุ่ม   นางอุไร  เปี่ยมสาคร จ านวนสมาชิก    26  คน   ผลิตภัณฑ์    น้ ายาเอนกประสงค์ 
(น้ ายาซักล้าง)มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มท าพริกลาบ หมู่ 5 บ้านสันเหมืองมีกลุ่มอาชีพของ
ชาวบ้านเป็นส าคัญมีการจัดตั้งกลุ่มปั้นดินเผา  ประธานกลุ่ม   นางผาย  พอสุยะ จ านวนสมาชิก    13  
คน  ผลิตภัณฑ์  หม้อน้ า  หม้อแกง กระถางดอกไม้ และตุ๊กตาจากเครื่องปั้นดินเผา หมู่ 6 บ้านท่าช้าง 
มีวิถีชาวบ้านแบบเรียบง่ายมีการจัดตั้งกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่ม   นายยวน  ด้วงใจ จ านวน
สมาชิก    12  คน ผลิตภัณฑ์    เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่า หมู่บ้านขยายผล
การด าเนินงานการจัดการขยะ ทั้ง 8  หมู่บ้านนั้นมีกิจกรรม และกลุ่มอาชีพเป็นของตนเอง ในแต่ละ
หมู่บ้าน ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการขยะ ทั้ง 8 กิจกรรม มีน้อยมาก ส่งผลถึง
ความไม่พร้อมพร้อมในการจัดการขยะ ของหมู่บ้านขยายผลการจัดการขยะทั้ง 8 หมู่บ้าน 
 ปัจจัยด้านทัศนคติ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าของหมู่บ้านขยายผลการด าเนินงานการ
จัดการขยะ ทั้ง 8 หมู่บ้านผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านทัศนคติ ต่อการด าเนินการจัดการ
ขยะ ของประชาชนของหมู่บ้านขยายผลการจัดการขยะทั้ง 8 หมู่บ้าน ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ
การจัดการขยะมี 2 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ปัจจัยด้านนี้ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองล่อง มีหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมที่ต่างไปจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ อยู่ 3 หมู่บ้าน
ประกอบไปด้วย บ้านต้นผึ้ง หมู่ 2 บ้านแพะใต้ หมู่ 7 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ 8 ทั้ง 3 หมู่บ้าน มี
วัฒนธรรมการพูด ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดมาจากวิถี “คนยอง” ประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ
ออกท างานตั้งแต่เช้ามืด กลางคืนก็จะเข้านอนแต่หัวค่ า การร่วมมือในการจัดการขยะประชาชนกลุ่มนี้
มองว่าเป็นเรื่องหน้าที่การจัดการของเทศบาลและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ การจัดการขยะเป็นเรื่อง
ไกลตัวส าหรับพวกเขา การเข้าถึงประชาชนกลุ่มนี้ของเทศบาลต าบลหนองล่องยังท าได้ไม่มาก อีกกลุ่ม
หนึ่งของหมู่บ้านขยายผลการจัดการขยะ คือ บ้านหนองล่อง หมู่ 1 บ้านวังสะแกง หมู่ 3 บ้านสัน
เหมือง หมู่ 5 บ้านท่าช้าง หมู่ 6 บ้านวังสะแกงใต้ หมู่  9 ประชาชนของหมู่บ้านขยายผลการจัดการ
ขยะกลุ่มนี้ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา แบบไทลื้อ กลุ่มหมู่บ้านเหล่านี้จะมีงานรื่นเริง
บ่อย งานกิจกรรมทางสังคมมีเป็นประจ า เวลามีงานจะท าให้เกิดขยะจ านวนมาก แต่ประชาชนกลุ่มนี้
คิดเสมอว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล การจัดการขยะในครัวเรือนก็จะท าแบบง่าย ๆ โดยการ
กองรวมกันไว้ไม่มีการคัดแยก พอขยะมีปริมาณมากก็จะท าการเผาในพ้ืนที่ของตนเอง ทัศนะคติของ
ประชาชนกลุ่มนี้คิดว่าการจัดการขยะเป็นเรื่อง ง่ายๆ ท าเองได้ ประชาชนยังขาดความรู้เรื่อง
ผลกระทบในการจัดการขยะ  2.ปัจจัยด้านกลุ่มอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
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ล่องประกอบอาชีพ ท าสวนล าไย มะม่วง และเกษตรกรรม การจัดการเศษใบไม้ เศษวัชพืช ที่มี
ปริมาณมาก มักจะท าด้วยวิธีการง่ายๆ คือ การเผา โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
เผา เหตุผลส าคัญประการหนึ่งคือประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ ทัศนคติ
ต่อการจัดการขยะ ของพวกเขา คือ การจัดการขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และเทศบาล
ต้องด าเนินการ จากปัจจัยข้างต้นทั้งสองนั้น เห็นได้ว่า ทัศนคติด้านการจัดการขยะของประชาชนใน
หมู่บ้านขยายผลนั้น มองเรื่องการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลต าบลหนองล่อง ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่าเทศบาลต้องให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้มากกว่านี้ ประชาชน ถึงจะมี
ทัศนคติในการจัดการขยะในมุมที่ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ  
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  ผลการวิจัยพบว่า การที่เทศบาลด าเนินงานการจัดการขยะในตอนนี้ถือว่าประสบผลส าเร็จ
เพียงระดับหนึ่ง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเทศบาลควรสนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
จัดการขยะกับประชาชนในท้องถิ่นให้มากกว่านี้ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาการ
จัดการขยะให้มาก เมื่อประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจและมีความรู้เรื่องการจัดการขยะ การ
ด าเนินงานการขยายการจัดการขยะจากหมู่บ้านต้นแบบไปสู่หมู่บ้านอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ก็จะท าได้ง่าย และสมบูรณ์ ขึ้น 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยพบว่า การขยายผลการด าเนินงานการจัดการขยะของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูนในตอนนี้ถือว่าประสบผลส าเร็จเพียงระดับหนึ่ง ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูนควรสนับสนุน ส่งเสริมด้านการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการขยะกับประชาชนในท้องถิ่นให้มากกว่านี้ ทั้งกับผู้น าชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองล่องตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาใน
อนาคต ถ้าผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง มีความพร้อมให้ความสนใจและมี
ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การขยายผลการด าเนินงานการจัดการขยะจากหมู่บ้านต้นแบบไปสู่
หมู่บ้านอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ก็จะท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ 
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บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อก าหนดสมรรถนะหลกัของบุคลากรท่ีเหมาะสมกบัศูนย์
ปฏิบัติการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง พร้อมทั้ งก าหนดนิยาม ระดับความเช่ียวชาญ และค่าระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงั 2) เพื่อประเมินระดบัสมรรถนะของบุคลากร ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการ
หลวงในปัจจุบนั 3) เพื่อเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยบ์น
พื้นฐานของสมรรถนะหลกัท่ีก าหนดของศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
 การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผูใ้ห้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อก าหนด
สมรรถนะหลกัและนิยามสมรรถนะหลกัของบุคลากร 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1. ผูบ้ริหารของหน่วยงาน 2. 
ผูมี้ผลงานโดดเด่น  3. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวม 38 ราย มีผูเ้ช่ียวชาญ 3 รายเพื่อคดัเลือกสมรรถนะหลกัท่ี
เหมาะสมท่ีสุดดว้ยเทคนิคเดลฟาย และน ามาประเมินเพื่อหาช่องวา่งระหวา่งระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั
และระดบัสมรรถนะหลกัท่ีบุคลากรมีอยู่ จ านวน 115 ราย เพื่อค านวณหาช่องวา่งระดบัสมรรถนะโดย
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วเิคราะห์เชิงสถิติพรรณนาในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และตางรางแจกแจงความถ่ี ส่วนแนวทางในการน า
สมรรถนะหลกัไปใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีผูใ้หข้อ้มูลและความคิดเห็น จ านวน 7 ราย 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะหลกัของบุคลากรศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง
ประกอบด้วย  ความรู้เก่ียวกับงานพัฒนาท่ีดินบนพื้นท่ีสูง ทักษะการท างานร่วมกับผู ้อ่ืน และ
คุณลกัษณะความซ่ือสัตยสุ์จริต 2) ระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรโดยรวมต ่ากวา่ระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัในทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียช่องว่างมากท่ีสุดในดา้นความรู้เก่ียวกบังานพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูง 
คือ เท่ากบั -0.31 และรองลงมา คือ ด้านทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียช่องว่างท่ี -0.24  และ
คุณลกัษณะความซ่ือสัตยสุ์จริตมีช่องวา่ง คือ -0.14 3) สมรรถนะหลกัท่ีก าหนดสามารถน าไปใชเ้ป็นฐาน
นโยบายในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์4 ดา้น โดยเรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 1) การสรรหาและ
คดัเลือก  2) การประเมินผลการปฏิบติังาน 3) การวางแผนพฒันาอบรมบุคลากร และ 4) การพิจารณาให้
ค่าตอบแทนและรางวลั 
 

ค าส าคญั: สมรรถนะ สมรรถนะหลกัของบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were 1) to determine the suitable core competencies of officers of 
the Land Development Center for Royal Project (LDCRP) along with definition, proficiency level 
and the expected competency level 2) to evaluate present personnel core competencies level and  3) 
to propose the guidelines for human resource management policies of the LDCRP. 
 The study was a qualitative research using the interviews method. The interviewees of 3 groups 
comprised of executive officers, outstanding officers and stakeholders, totalling 38 people were 
undertaken to determine and define the suitable core competencies of the personnel. The three most 
suitable core competencies were selected by three experts using Delphi technique. These suitable core 
competencies then were used to evaluate 115 officers. The results were statistically analysed and 
described in form of charts, graphs, and frequency distribution tables. There were also seven interviewers 
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who provided opinion about using the suitable core competencies as the guidelines for human resource 
management policies of the LDCRP. 
   The study finds that 1) the core competencies for officers of LDCRP are defined as the 
knowledge of highland land development, collaboration skills and the integrity. 2) The evaluated 
overall core competency level is lower than the expected level in all aspects. The highest gap is     
-0.31 averagely in knowledge of highland land development, -0.24 in collaboration skill and -0.14 
in the integrity. 3) The defined core competencies which can be used as a base for human 
resource policy of LDCRP are in 4 aspects as 1) recruitment and selection 2) performance 
management 3) training and development 4) rewarding and recognition respectively. 

 
KEYWORDS: Competency, Core Competency of Officer, Human Resource Management 

 
บทน า 
 การบริหารองคก์รสมยัใหม่ เป็นการบริหารจดัการให้สามารถปรับตวั รับมือ และทนัต่อสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงมีหลายองค์กรพยายามสร้างและแสวงหาเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการบริหาร
จดัการองคก์ร ซ่ึงทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทรัพยากรมนุษย ์ดว้ยเหตุน้ี องคก์รจึงแสวงหาเคร่ืองมือ วิธีการ 
แนวคิด หรือหลกัการต่างๆ ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีท่ีสุด เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติ และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปรารถนา เพื่อลดโอกาสเส่ียงในการเผชิญกบัปัญหาจากบุคคลท่ี
ส่งผลต่อองค์กร เช่น อตัราการลาออกท่ีสูงข้ึน การไดค้นท่ีมีผลงานต ่าเขา้ร่วมงาน สภาวะปัญหางานลน้คน 
หรือคนล้นงาน  แนวคิดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมสูงสุด คือ แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ท่ีเป็นเสมือน
เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารและขบัเคล่ือนองคก์ร เพราะช่วยสนบัสนุนวิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของ
องค์กรให้ชัดเจน และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยตัดสินใจเร่ืองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบถ้วนทุก
กระบวนการ (ณรงวทิย ์ แสนทอง, 2547)   
 ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจึงน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ เช่น ภาครัฐของไทย โดย
ส านกังาน ก.พ. ไดว้า่จา้งให้บริษทั HAY GROUP จดัท าโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) ของระบบ
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ราชการไทยส าหรับขา้ราชการพลเรือนไทย จึงไดส้มรรถนะหลกั จ านวน 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน 20 สมรรถนะ ให้ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม น าหลกัสมรรถนะมาใช ้โดยเฉพาะสมรรถนะ
หลกั (Core Competency) ท่ีหมายถึง คุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2553) 
 แต่บางหน่วยงานมีลกัษณะรูปแบบหน่วยงานหรือภารกิจท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และแตกต่างจาก
หน่วยงานทัว่ไป เช่นศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง (ศพล.) ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 กรม
พฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานมีความต่าง มีลกัษณะพิเศษจากหน่วยงานอ่ืน คือ มี
ขอบเขตพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการหลวงตามราชกิจานุเบกษาเป็นวงรอบการด าเนินงานพฒันาท่ีดิน   บุคลากรมี
ความเช่ียวชาญดา้นการพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูงพร้อมกบัมีเคร่ืองจกัรกลในการปฏิบติังาน มีกระบวนการการ
ปฏิบติังานครบวงจร และเบ็ดเสร็จในหน่วยงาน นอกจากน้ี หน่วยงานยงัไดรั้บรางวลัแห่งเกียรติยศของวงการ
ราชการไทยท่ี คือ รางวลัเลิศรัฐ 2 ปีซอ้น (พ.ศ. 2560-2561) แต่ในทางตรงขา้ม การปฏิบติังานประจ าปียงัด าเนิน
กิจกรรมแบบเดิม  ๆดว้ยพื้นท่ีด าเนินการในขอบเขตเดิม จนกลายเป็นงานท่ีปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ไม่มีงานใหม่
หรือกิจกรรมใหม่เขา้มา ทา้ทายความสามารถ ท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีไดย้งัคงเป็นปริมาณ
จ านวนตามเป้าหมายท่ีปฏิบติัเท่านั้น  จนบุคลากรเกิดความเคยชิน มีสมรรถภาพการปฏิบติังานลดลง ขาดการ
แสวงหาหรือเรียนรู้ในส่ิงใหม่  ๆขีดความสามารถท่ีมีอยูถู่กจ ากดั  และท่ีส าคญัยิ่งไปกวา่นั้น คือ หน่วยงานยงั
ไม่มีการก าหนดสมรรถนะหลกัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการองคก์ร 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผูศึ้กษาวิจัยเห็นถึงความส าคญัและสนใจในการศึกษาเร่ือง
สมรรถนะหลกัของหน่วยงาน เพราะจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคลากรเกิดการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมาก
ข้ึน เกิดความโดดเด่น และรักษาความโดดเด่นของหน่วยงานไว ้ให้เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บความยอมรับ และ
เพื่อไดรั้บผลการศึกษาอนัจะน าไปเสนอเป็นแนวทางหรือก าหนดเป็นสมรรถนะหลกัของหน่วยงานต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อก าหนดสมรรถนะหลกัของบุคลากรท่ีเหมาะสมกบัศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
พร้อมทั้งก าหนดนิยาม ระดบัความเช่ียวชาญ และค่าระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั 
 2. เพื่อประเมินระดบัสมรรถนะของบุคลากรศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวงในปัจจุบนั 
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 3. เพื่อเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของ
สมรรถนะหลกัท่ีก าหนดข้ึนของศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 จากการทบทวนแนวคิดสมรรถนะภายใต้วตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัสามารถสร้างกรอบ
แนวคิดได ้โดยเร่ิมจากผูบ้ริหาร/หัวหน้าฝ่าย บุคลากรภายในหน่วยงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เป็นผูก้  าหนด
สมรรถนะหลกัท่ีอาจเป็นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษะเฉพาะอ่ืนๆ ซ่ึงอาจสอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม และลกัษณะหน่วยงาน  เพื่อสร้างตวัแบบสมรรถนะหลกัท่ีประกอบดว้ย นิยาม ระดบัความเช่ียวชาญ 
และค่าระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั เพื่อน ามาประเมินระดบัสมรรถนะของบุคลากรปัจจุบนัโดยผูบ้ริหารเป็น
ผูก้  าหนดค่าระดบัสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงั และน ามาเปรียบเทียบกนั เพื่อเสนอแนวทางในการก าหนด
นโยบายแก่หน่วยงานในการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งกลุ่มบุคลากรเดิมและ
บุคลากรใหม่ท่ีจะเขา้ร่วมงาน โดยสามารถแสดงเป็นภาพได ้ดงัภาพกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 ผูศึ้กษาวจิยัไดศึ้กษาทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ดา้น คือ แนวคิดสมรรถนะ 
และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ทั้งน้ีสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. แนวคิดสมรรถนะ 
 ปี ค.ศ.1973 David C. McClelland ไดน้ าเสนอองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการท างานท่ีไม่ได้ข้ึนอยู่กบัระดบัสติปัญญา แต่เก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะอ่ืนๆ เช่น 
แรงจูงใจ อุปนิสัย ทศันคติ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดย David McClelland (1973 อา้งในสุปราณี 
ยมพุก, 2554 : 30) ให้ความหมายถึงคุณลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วับุคคล จะเป็นตวัผลกัดนัให้
บุคคลสร้างผลการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพสูง หรือโดดเด่นกว่าผูอ่ื้นได ้ต่อมาในปี ค.ศ.1994 
Gary Hamelและ C.K.Prahalad ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ Competing for The Future มีแนวคิดท่ีส าคญัคือ 
Core Competencies เป็นความสามารถหลกัของธุรกิจ  ซ่ึงถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะตอ้งมี
เน้ือหาสาระหลกั เช่น พื้นฐานความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการท างานวา่อยู่ในระดบัใด  จึง
ท างานไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตามความตอ้งการขององคก์าร 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, (2548: 4) สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็น
ผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่
เพื่อนร่วมงานคนอ่ืน  ๆในองคก์ร โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี   1) Competency Model เป็นแบบท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงในการจดัท าสมรรถนะท่ีประกอบด้วยกลุ่มสมรรถนะ ช่ือและค าจ ากดัความของสมรรถนะ  
ระดบัความสามารถ และตวัช้ีวดัของพฤติกรรม 2) Competency Categories ประกอบด้วย สมรรถนะกลุ่มท่ี
บุคลากรทุกคนในองค์การจะต้องมี คือ สมรรถนะหลัก และกลุ่มสมรรถนะตามสายงานซ่ึงเป็นความรู้ 
ความสามารถท่ีจ าเป็นในแต่ละสายงาน 3) Competency Name and Definition สมรรถนะแต่ละเร่ืองท่ีอยูใ่นกลุ่ม
สมรรถนะหลกัและกลุ่มสมรรถนะตามสายงานนั้น จะตอ้งมีช่ือเรียกและมีค านิยามหรือความหมายท่ีชดัเจน
เพื่อส่ือให้ผูท่ี้อ่านและผูใ้ช้เขา้ใจ 4) Proficiency Scale คือ ระดบัความสามารถหรือระดบัพฤติกรรมของ
สมรรถนะแต่ละเร่ืองเพื่อท่ีจะน าไปเป็นหลกัในการก าหนดวา่บุคลากรในองคก์ารจะตอ้งมีความสามารถในแต่
ละเร่ืองของสมรรถนะ 5) Behavioural Indicators คือ ตวัช้ีวดัพฤติกรรมในแต่ละระดบัจะเป็นส่ิงท่ีอธิบายว่า 
บุคลากรคนนั้นมีระดบัของความสามารถ หรือระดบัของพฤติกรรมอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการหรือไม่ 
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 การก าหนดสมรรถนะ หรือการสร้างรูปแบบสมรรถนะ สามารถก าหนดได ้(เท้ือน ทองแกว้, 2550 : 
ระบบออนไลน์) เร่ิมจากการน าวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมขององคก์ารมาเป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะ 
จากนั้นพิจารณาถึงสมรรถนะหลกัท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รมีอะไรบา้ง  จะใชค้วามรู้  ทกัษะ  และ
คุณลกัษณะอะไร หรือคนแบบไหนท่ีจะผลกัดนัให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย 
 ส่วนการประเมินสมรรถนะท าไดค้่อนขา้งล าบาก  จึงตอ้งอาศยัวิธีการหรือใชเ้คร่ืองมือบางชนิดเพื่อ
วดัสมรรถนะบุคคล (เท้ือน  ทองแกว้, 2550: ระบบออนไลน์) เน่ืองจากสมรรถนะเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม 
ดงันั้น การวดัหรือประเมินท่ีสอดคล้องท่ีสุด คือการสังเกตพฤติกรรมและประเมินว่าพฤติกรรมการท างาน
โดยรวม  ๆ ของบุคคลผูน้ั้นสอดคลอ้งกบัระดบัสมรรถนะท่ีระดบัใด  โดยผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งหมัน่สังเกตการ
ท างานของผูท่ี้ถูกประเมินไวเ้ป็นระยะ ๆ   เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัในกรณีท่ีผูถู้กประเมินไม่เห็นดว้ยกบัระดบั
สมรรถนะท่ีไดรั้บ (รัชนีวรรณ วนิชยถ์นอม, 2552 : ระบบออนไลน์)  

2. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคญักับการสรรหา การคดัเลือก การบรรจุ การ

จดัการผลประโยชน์ตอบแทน แรงงานสัมพนัธ์ การฝึกอบรมและพฒันา รวมถึงดูแลในเร่ืองสุขภาพ
และความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงการจดัการน้ียงัหมายรวมถึงหนา้ท่ีขององคก์รท่ีตอ้งดึงศกัยภาพ
ของพนักงานออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (อจัฉรา  หล่อ
ตระกูล, 2557; 70 - 71) ซ่ึง ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ ์ (2549: 50 – 52)  ไดแ้สดงให้เห็นวา่ระบบ
สมรรถนะเป็นพื้นฐานส าคญัในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น 6 ดา้น ดงัน้ี 
1) ด้านการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร (Recruitment and selection) ตอ้งให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะตรงกับต าแหน่งงาน มีคุณสมบติัเหมาะสมหรือมีความสามารถตรงตามต าแหน่งท่ี
ตอ้งการ (Put the right man on the right job) 2) ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Training and 
development) ด าเนินการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะของบุคลากร และเป็นการคน้หาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมและพฒันาของพนกังานรายบุคคล ซ่ึงจะท าให้องค์กรทราบทิศทางในการ
พฒันาคนไดต้รงตามเป้าหมาย ประหยดัเวลาและงบประมาณ 3) ดา้นความกา้วหน้าในสายงาน
อาชีพ (Career Development) เพราะองคก์รทราบถึงจุดอ่อนจุดแขง็ของบุคลากรท่ีมีอยู ่และบุคลากร
เองยงัเห็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของตนเองในอนาคต เพื่อให้มีสมรรถนะตามท่ีองค์กร
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คาดหวงั เห็นโอกาสกา้วหน้าในสายงานอาชีพของตน ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาคนดี คน
เก่งไวไ้ด ้4) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance management) ช่วยให้องคก์รมีความ
แม่นย  าในการประเมินผลการปฏิบติังานมากข้ึน 5) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession planning) ในองคก์ารจะตอ้งมีการสร้างบุคคลข้ึนมาแทนเป็นการสืบทอด จะช่วยให้
องคก์รสามารถพฒันาหรือเตรียมบุคลากรเป็นผูบ้ริหารให้มีสมรรถนะพร้อมเขา้สู่ต าแหน่งต่างๆ ลด
การขาดแคลนผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ 6) การจ่ายค่าตอบแทนและให้การยกย่องชมเชย หรือการให้
รางวลั (Rewarding and Recognition) เพราะการน าระบบสมรรถนะมาใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ส่ิงท่ีไดจ้ะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจว่าพนกังานควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใด อยู่ใน
ต าแหน่งใดของขั้นเงินเดือน 

 
ระเบียบวธิีวจิัย  
 แบบแผนของการวจัิย   
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน่ืองจากเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เป็นหลกั แลว้ตีความเพื่อสรุปผลการวเิคราะห์ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  1. ประชากร: บุคลากรศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง จ านวน 116 ราย 
  2. ผูใ้หข้อ้มูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี 
   2.1 การก าหนดสมรรถนะหลกัท่ีเหมาะสมกบับุคลากรของศูนยป์ฏิบติัการพฒันา
ท่ีดินโครงการหลวง จ านวน 38 ราย และผูเ้ช่ียวชาญในการคดักรองรายการสมรรถนะหลกั 3 ราย 
   2.2 ระดบัสมรรถนะหลกัท่ีไดจ้ากการประเมินของบุคลากรเทียบกบัระดบัค่าความ
คาดหวงั โดยมีผูบ้ริหารและหวัหนา้ฝ่ายเป็นผูป้ระเมินเจา้หนา้ท่ีในสังกดั รวม 7 ราย และมีผูรั้บการ
ประเมินรวม 115 ราย 
   2.3 แนวทางการน าสมรรถนะหลกัท่ีก าหนดไดไ้ปใชใ้นฐานนโยบายดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 7 ราย 
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           เคร่ืองมือวจัิย  
  1. แบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ชุด ประกอบดว้ย 1) เพื่อก าหนดรายช่ือสมรรถนะพร้อม
นิยาม 2) แนวทางการน าสมรรถนะท่ีไดไ้ปใช้ในดา้นบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อใช้ในการคดักรองสมรรถนะหลกัท่ีเหมาะสมกบับุคลากรของหน่วยงาน  อย่างน้อยจ านวน 3 
รอบ 
  2. แบบประเมิน จ านวน 2 ชุด คือ 1) เพื่อก าหนดระดบัความเช่ียวชาญค่าคาดหวงัของ
สมรรถนะหลกั และ 2) แบบประเมินสมรรถนะหลกัของบุคลากรรายบุคคล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสามารถอธิบายการเก็บขอ้มูลตามค าถามงานวจิยั ดงัน้ี 
 1. สมรรถนะหลกัใดท่ีเหมาะสมกบับุคลากรของศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
ซ่ึงในค าถามน้ียงัรวมถึงค านิยาม ระดบัความเช่ียวชาญ และค่าคาดหวงัของสมรรถนะหลกัท่ีได ้โดย
มีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดด้งัน้ี 
  1) ผูว้ิจยัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล และสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างปลายเปิด เพื่อให้ได้
รายการสมรรถนะหลัก ทั้ ง 3 ด้าน พร้อมทั้ งค  านิยามตามความเห็นของผูใ้ห้ข้อมูล จากนั้นส่ง
หนงัสือนดัหมายพร้อมแบบสัมภาษณ์เพื่อขอสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง รวม 38 คน โดยให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
แสดงความเห็นอยา่งอิสระ มีการจดบนัทึกขออนุญาตบนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ 
  2) ผูว้จิยัรวบรวมรายการสมรรถนะหลกัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จดัแบ่งประเภท
สมรรถนะหลกั จ านวน 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะ จากนั้นก าหนดผูเ้ช่ียวชาญ
3 รายท่ีมีความเหมาะสมและมีประสบการณ์สูงเก่ียวกับหน่วยงานเพื่อใช้เทคนิคแบบเดลฟาย 
(Delphi technique) ในการคดัเลือก กลัน่กรอง และจดัเรียงล าดบัรายการสมรรถนะหลกั โดยผูว้ิจยั
นดัผูเ้ช่ียวชาญต่างวาระในทุกรอบโดยรอบท่ี 1 ให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนคดัเลือกรายการสมรรถนะ
หลกัดา้นละ 3 รายการ จากนั้น น ารายการท่ีไดใ้นรอบท่ี 1 ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาในรอบท่ี 2 เพื่อคดั
กรองสมรรถนะหลกัดา้นละ 1 รายการ จากนั้นน ารายการในแต่ละดา้นท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดค้ดัเลือกมา
รวมกนั ดา้นละ 3 รายการ และน ากลบัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจดัเรียงล าดบัความส าคญัในแต่ละดา้น  
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  3) ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ผลการจดัล าดบัและเลือกรายการสมรรถนะหลกัท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดจากการรวมคะแนนในแต่ละดา้น จึงไดส้มรรถนะหลกัดา้นละ 1 รายการ 
รวม 3 รายการ 
 4) ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม โดยการปรับจากเกณฑ์มาตรฐานในการก าหนด
ระดบัความรู้ความสามารถ ของส านกังาน ก.พ.เพื่อก าหนดระดบัความเช่ียวชาญของสมรรถนะหลกั
และร่างเพื่อเสนอผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวงเป็นผูย้ืนยนัความถูกตอ้ง
และความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมิน เพื่อก าหนดระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัให้ผูอ้  านวยการ
ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวงเป็นผูก้  าหนดค่าความคาดหวงั 
 2. ปัจจุบนับุคลากรของศูนย์ปฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวงมีสมรรถนะหลกัอยู่ใน
ระดบัใด มีการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
 1) สร้างแบบประเมินระดบัสมรรถนะรายบุคคล และน าไปให้หัวหน้าฝ่าย เป็นผูป้ระเมิน
ระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรในฝ่ายฯ รวม 109 ราย และมอบให้ผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการ
พฒันาท่ีดินโครงการหลวงเป็นผูป้ระเมินระดบัสมรรถนะหลกัของหวัหนา้ฝ่าย จ านวน 6 ราย  
 2) รวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 115 ชุด มาท าสถิติรวบรวมผลการประเมินและหาค่าเฉล่ีย
และค่าช่องว่างเป็นรายบุคคล และภาพรวมในแต่ละประเภทเจ้าหน้าท่ี และภาพรวมทั้ งหมดของ
บุคลากร 
 3. สมรรถนะหลกัท่ีก าหนดสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานนโยบายในดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยด์า้นใดบา้ง โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อ
ขอสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้อง จ านวน 7 ราย โดยมีการนัดหมายและสัมภาษณ์ตามค าถามปลายเปิดท่ี
เตรียมไว ้โดยใหผู้ใ้หข้อ้มูลแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นส่วนตวั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูศึ้กษาวจิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 การก าหนดสมรรถนะหลกั พร้อมนิยาม ระดบัความเช่ียวชาญ และค่าคาดหวงัของ
สมรรถนะ ใช้แนวทางการวิเคราะห์จากเทคนิคเดลฟาย เพราะผูใ้ห้ขอ้มูล ต่างมีขอ้เสนอ มีรายการ
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สมรรถนะมากมาย มีหลายความเห็น ผูศึ้กษาจึงตอ้งวเิคราะห์เพื่อลดทอนขอ้มูลโดยการจดักลุ่ม แบ่ง
ประเภท และใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูก้ลัน่กรองเพื่อใหไ้ดส้มรรถนะหลกัท่ีเหมาะสม 
 ช่วงท่ี 2 การประเมินระดบัสมรรถนะของบุคลากรในปัจจุบนั ใชก้ารวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ
สถิติเชิงพรรณนา เพราะขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นตวัเลขเชิงสถิติ จากการหาค่าเฉล่ีย ช่องวา่งระดบัสมรรถนะ
จากการเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรกบัค่าคาดหวงัสมรรถนะหลกั น า ผลจากตวั
เลขท่ีไดม้าบรรยาย วา่มีลกัษณะอยา่งไร โดยแสดงในรูปแบบตาราง แผนภูมิและกราฟ  
 ช่วงท่ี 3  สมรรถนะหลกัท่ีก าหนดไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นฐานนโยบายในดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้าง
ขอ้สรุปขอ้มูลจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ เขียนและพรรณนา สังเคราะห์ ตีความ 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา สามารถตอบวตัถุประสงค ์3 ขอ้ไดด้งัน้ี  

1. สมรรถนะหลกัท่ีเหมาะสมของบุคลากรกบัศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
พร้อมทั้งก าหนดนิยาม และค่าระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัจ าแนกตามประเภทบุคลากร ดงัน้ี 
 

สมรรถนะหลกั นิยาม 
ระดับสมรรถนะทีค่าดหวงั  

(Proficiency Level) 
ความรู้เก่ียวกบั
งานพฒันาท่ีดิน
บนพื้นท่ีสูง 

งานหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาท่ีดิน มีการ
ส ารวจออกแบบและก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้ า ระบบส่งน ้ าชลประทานและเส้นทาง
ล าเลียงภูเขา พร้อมกับวิจัย ทดสอบ สาธิตและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีสูงอย่าง
ย ัง่ยืน ประกอบกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
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พฒันาท่ีดินเพื่อผลิตอาหารปลอดภยัและเกษตร
อินทรีย์ นอกจากน้ียงัมีการจัดตั้ งหมอดินดอย
อาสา หมอดินน้อยในโรงเรียน จุดเรียนรู้งาน
พฒันาท่ีดินและสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อ
การปฏิบติังานพฒันาท่ีดินอยา่งมีส่วนร่วม 

5 4 3 3 2 2 

การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

ความสามารถในการท างาน เขา้ใจผูอ่ื้นทั้งในแง่
อารมณ์ ความรู้สึก และความตอ้งการ ยอมรับฟัง
ความเห็นของผูอ่ื้น สามารถปรับทศันคติปรับตวั
ให้เข้ากับผูอ่ื้นได้ ทั้ งจากบุคลากรในหน่วยงาน
เดียวกัน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 
สามารถท างานไดจ้นประสบความส าเร็จร่วมกนั 

5 4 3 3 2 2 

มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 

ความประพฤติตรงต่อเวลา ต่อหน้าท่ี และต่อ
วชิาชีพ  มีความจริงใจ ไม่มีความล าเอียง ไม่ทุจริต
คดโกง รู้หน้าท่ีการงานของตนเอง ปฏิบัติเต็ม
ก าลงัความสามารถ  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ พูดจริง 
ท าจริง รักษาสัญญา และรับผดิชอบค าพดู 

5 4 4 3 3 3 

 
2. ระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากร ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวงในปัจจุบนั 

  ระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรโดยรวมต ่ากวา่ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในทุกดา้น 
โดยมีค่าเฉล่ียช่องวา่งเท่ากบั -0.31 ในดา้นความรู้เก่ียวกบังานพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูง -0.24 ในดา้น
ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และคุณลกัษณะเฉพาะความซ่ือสัตยสุ์จริตมีช่องวา่ง คือ -0.15 
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แผนภาพเปรียบเทียบช่องวา่งของระดบัสมรรถนะหลกัท่ีบุคลากร 
ของศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินมีอยูใ่นแต่ละประเภทเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 

 จากภาพขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของหน่วยงานส่วนใหญ่มีช่องวา่งสมรรถนะต ่ากว่า
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั โดยเฉพาะบุคลากรประเภทพนกังานราชการท่ีมีสมรรถนะหลกัดา้นความรู้
งานพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูงต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัมากสุด มีค่าเฉล่ียช่องวา่ง คือ -0.85 ในขณะเดียวกนั กลุ่ม
ขา้ราชการระดบัช านาญการพิเศษ/อาวุโส มีช่องวา่งระดบัสมรรถนะท่ีต ่าสุด 2 สมรรถนะหลกัในดา้น
ทกัษะและคุณลกัษณะเฉพาะเป็นอยา่งมาก แต่ไม่ปรากฏประเภทบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีมีระดบั
สมรรถนะสูงกวา่ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในทุกดา้น มีเพียงขา้ราชการระดบัช านาญการ/ช านาญงาน 
ท่ีไม่มีช่องว่างระดบัสมรรถนะหลกัท่ีต ่ากว่าค่าคาดหวงั ในทางตรงขา้ม มี 3 กลุ่มท่ีค่าเฉล่ียช่องว่าง
ระดบัสมรรถนะหลักทั้ง 3 สมรรถนะต ่ากว่าระดบัค่าสมรรถนะคาดหวงั คือ กลุ่มขา้ราชการระดับ
ช านาญการพิเศษ/อาวุโส, กลุ่มพนกังานราชการ และกลุ่มลูกจา้งเหมาเอกชน จึงสามารถอนุมานไดว้่า
บุคลากรประเภทลูกจา้งประจ ามีระดบัสมรรถนะหลกัในดา้นความรู้งานพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูงสูง
ท่ีสุด ส่วนสมรรถนะหลกัดา้นทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ปรากฏระดบั
ค่าเฉล่ียช่องว่างในทางบวกสูงสุดในกลุ่มข้าราชการระดับช านาญการ/ช านาญงาน และขา้ราชการ
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ระดบัปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน โดยทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีระดบัสมรรถนะของบุคลากรทั้ง 2 
กลุ่มอยูใ่นระดบัท่ีเป็นไปตามระดบัค่าสมรรถนะท่ีคาดหวงั 

3. แนวทางในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยบ์นพื้นฐานของสมรรถนะหลกั
ท่ีก าหนดข้ึน สามารถก าหนดได ้4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการสรรหาและคดัเลือก 2) ดา้นการวางแผนพฒันาและ
อบรม 3) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน และ 4) ดา้นการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและรางวลั โดยเฉพาะ
ดา้นการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมงาน เพราะสมรรถนะหลกัท่ีก าหนดไดส้ามารถน าไปก าหนด
เป็นคุณสมบติัประกอบการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ร่วมงานไดทุ้กสมรรถนะ เพราะจะท าให้ไดบุ้คลากรท่ี
เป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงาน มีพื้นฐานสมรรถนะหลกัท่ีพร้อมอนัส่งผลสะทอ้นในงานท่ีปฏิบติั
ใหมี้คุณภาพ และสามารถน าไปใชป้ระเมินกบับุคลากรกลุ่มเดิม เพื่อหาระดบัสมรรถนะท่ีมี เพื่อน าผลนั้นมา
วางแผนการพฒันาอบรมใหมี้สมรรถนะเพิ่มข้ึน หรือน ามาพิจารณาใหร้างวลัผลตอบแทนอ่ืน  ๆได ้
  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย  
 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
พบประเด็นท่ีส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. วธีิการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี เน้นขั้นตอนวิธีกระบวนการให้ได้สมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมกับ
บุคลากรศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง งานวิจยัท่ีด าเนินการในลกัษณะเช่นน้ียงัไม่ปรากฏ
มากนกั ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้เทคนิคเดลฟายเช่นเดียวกบังานวิจยัของนางสาวประภสัสร  มีน้อย (2553) ท่ี
ได้ศึกษาเร่ือง “การสร้างสมรรถนะหลกัของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฎั
หมู่บา้นจอมบึงจากกรอบคุณลกัษณะของบุคลากรในส่วนราชการ”  และเลือกสมรรถนะหลกัท่ีเห็นวา่
ส าคญัท่ีสุด 1 รายการ ในแต่ละดา้น ตามงานวิจยัของนายมงคล  ปินตาโมงค์ (2560) ซ่ึงศึกษาในเร่ือง 
“สมรรถนะประจ ากลุ่มงานของผูป้ฏิบติังานดา้นทะเบียน การศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” 
 นอกจากน้ี ในระหวา่งการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก จะตอ้งมีการวางแผนให้รอบคอบ
ทั้งเวลาและประเด็นการสัมภาษณ์ เพราะปัจจยัดา้นเวลาของผูใ้ห้สัมภาษณ์และผูว้ิจยัไม่สอดคลอ้งกนั การ
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ส่ือสารและการรับรู้ท่ีต่างกนั ความเขา้ใจในเน้ือหาหรือประเด็นสัมภาษณ์ท่ีไม่ตรงกนั ความไม่พอเพียงของ
ขอ้มูลในการให้สัมภาษณ์ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลไม่มีประสบการณ์หรือไม่ไดส้ัมผสักบัหน่วยงานมากนกั จึงท า
ใหไ้ดข้อ้มูลเพียงเล็กนอ้ย หากแต่ยงัเพียงพอต่อการประมวลและสรุปขอ้มูลท่ีไดใ้นเบ้ืองตน้ 
 2. ผลการศึกษา สามารถอภิปรายได้ 2 ประเด็น ดังนี ้
  2.1 สมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมกับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง 
ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบังานพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูง ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และความซ่ือสัตย์
สุจริต ซ่ึงถือเป็นผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของหน่วยงานโดยเฉพาะเร่ืองความรู้เก่ียวกบังานพฒันา
ท่ีดินบนพื้นท่ีสูง ตรงตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน ส่วนทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สะทอ้นให้เห็นถึง
ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีตอ้งปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงาน และภาคส่วนอ่ืน ซ่ึงโครงสร้างของหน่วยงานได้
แบ่งฝ่ายท่ีรับผิดชอบท่ีตอ้งส่งต่องานกนัเป็นทอดๆ และปฏิบติังานร่วมกนัอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้ผลงานมี
ประสิทธิภาพ ทนัต่อเวลาและความตอ้งการของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการประหยดังบประมาณ ไม่เกิดภารกิจ
ซ ้ าซอ้นกบัหน่วยงานอ่ืน และคุณลกัษณะหน่ึงท่ีหน่วยงานตอ้งการให้บุคลากรทุกคนมี คือ ความซ่ือสัตย์
สุจริต ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นหน่วยงานรัฐท่ีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่เป็นหน่วยงานท่ีสนอง
พระราชด าริ เห็นประโยชน์ของประชาชนมาก่อน ตอ้งไม่มีการแอบอา้งช่ือหน่วยงานหรือสถาบนัเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่คิดโกง แมแ้ต่เวลาราชการ หรือการน าทรัพยสิ์นของราชการไปใชส่้วนตวั 
หรือประพฤติมิชอบทางการทุจริต นอกจากน้ี หน่วยงานถือเป็นหน่วยงานทางวชิาการ ดงันั้น การให้ขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น   
 2.2 ผลการประเมินระดบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัสมรรถนะ
ท่ีคาดหวงัมีช่องวา่งของระดบัสมรรถนะหลกัต ่าในทุกดา้น อาจเกิดจาก ทศันคติ ฉนัทาคติ อคติใน
การประเมินของผูบ้งัคบับญัชา และการตีความระดบัพฤติกรรมต่างกนั เน่ืองจากมีผูป้ระเมินเป็น
ผูบ้ริหารถึง 7 คน จึงท าให้เกิดมุมมองต่างกัน กอรปบุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์และความ
ช านาญต่างกนั ดงันั้นการประเมินโดยรวม ไม่ไดแ้บ่งประเภทตามกลุ่มงานหรือสายงาน ต าแหน่ง 
อายงุาน จึงท าใหค้่าเฉล่ียระดบัสมรรถนะของบุคลากรต ่ากวา่ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั 
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 ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 จากผลการประเมินระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการพฒันาท่ีดิน

โครงการหลวง ท่ีมีระดบัสมรรถนะหลกัต ่ากวา่ระดบัท่ีคาดหวงัในทุกรายการ แสดงให้เห็นถึงความ
อ่อนแอในความรู้และประสบการณ์ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะตามรายการสมรรถนะหลกั ดงัน้ี 

 (1) สมรรถนะหลกัดา้นความรู้เก่ียวกบังานพฒันาท่ีดินบนพื้นท่ีสูง ผูบ้ริหารควรมีการ
จดัอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่บุคลากรและมีการทดสอบความรู้เบ้ืองต้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ทบทวนและรับความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งให้ฝึกปฏิบติัระหว่างปฏิบติังานแบบพี่สอนน้อง 
หรือนอ้งสอนพี่ มีการแลกเปล่ียนความรู้  

 (2) ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูบ้ริหารควรจดักิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมระหวา่งคน
ในองคก์รเดียวกนั เพื่อใหป้รับทศันคติ ปรับตวั และมุมมอง ต่าง  ๆใหส้ามารถท างานร่วมกนัได ้นอกจากน้ี 
ควรก าหนดวธีิการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เนน้การเขา้หาแบบมิตรภาพ เป็นกนัเอง 

 (3) ความซ่ือสัตยสุ์จริต ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอย่างถึงการปฏิเสธทุจริตคอรัปชัน่ต่างๆ 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด และพยายามสร้างจิตส านึกใหผู้ป้ฏิบติังานละอายต่อการท า
ผิดไม่ซ่ือสัตย ์โดยตอ้งมีการก าหนดโทษท่ีชดัเจนส าหรับผูท่ี้ท  าผิดแมเ้ป็นความผิดเล็กนอ้ย มีแผน
หรือมาตรการเพื่อควบคุมความประพฤติและมีรางวลัส าหรับผูแ้จ้งเม่ือเห็นบุคคลท่ีขาดความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และใหบุ้คลากรทุกคนใหป้ฏิญาณตนซ่ือสัตยสุ์จริตเช่นเดียวกบัขา้ราชการ  

 
2.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 (1) ควรใชว้ธีิการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อศึกษาหรือทดลองประสิทธิภาพของสมรรถนะ

หลกัท่ีก าหนดได ้หรือน าไปใชใ้นหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะหน่วยงานท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบวา่มีประสิทธิภาพแตกต่างกนัหรือไม่ 

 (2) ควรศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั ของต าแหน่งอ่ืนๆ ในหน่วยงาน เช่น หวัหนา้ฝ่าย 
หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีในสายวชิาการหรือสายงานสนบัสนุน หรือกลุ่มงานหรือสายงานอ่ืนๆ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา รูปแบบ กลไก และ ผลจากการด าเนินการ
ของโครงการทรู ปลูกปัญญาและ โครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและพฒันาผูน้ า 
มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูรั้บผิดชอบโครงการทรูปลูกปัญญาและโครงการสานพลงั
ประชารัฐ ผูบ้ริหารบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ส่วนภูมิภาค ประจ าภาคเหนือตอนบน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน และครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา
และโรงเรียนในโครงการสานพลงัประชารัฐ ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิใชจ้ากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารอ่ืนๆท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัโครงการ ทรู ปลูกปัญญาและ โครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและ
พฒันาผูน้ า 
            ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการด าเนินโครงการสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
รูปแบบการด าเนินการแบบภาคเอกชนส่งถึงโรงเรียนโดยตรง และ รูปแบบการด าเนินการแบบ
องคก์รภาคเอกชนร่วมกนัท างานกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่งถึงโรงเรียน โดยมีกลไกการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน และกลไกการศึกษาในยคุเทคโนโลยส่ืีอดิจิทลั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนผลกัดนั
ให้โครงการทั้ง 2 โครงการยงัด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การด าเนินโครงการฯ เกิด
ประโยชน์ต่อคน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.) โรงเรียน รับการพฒันาศกัยภาพครู การพฒันาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การพฒันาส่ือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน 2.) ครู 
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทั้งดา้นระบบคิด และทกัษะต่างๆ ท่ีทนัสมยัเป็นประโยชน์กบัวิชาชีพ 3.) 
ผูบ้ริหาร ไดรั้บการพฒันาให้มีคุณสมบติัและสมรรถนะในความเป็นผูน้ าในการบริหารการศึกษา 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา 4.) 
ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจดัและสนับสนุนการจดัการศึกษา  5.) 
นกัเรียน ไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะต่างๆ ไดเ้รียนรู้สัมผสั สืบคน้ จากอุปกรณ์จริง สามารถน า
ความรู้มาพฒันาชุมชน สร้างอาชีพท่ีเกิดประโยชน์ได ้ 6.) องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน ได้รับการ
ยอมรับ สร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจจากชุมชน อนัเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความย ัง่ยืน
ของธุรกิจองคก์ร 

ทั้งน้ี ผลจากการศึกษาโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการฯ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รและการด าเนินการแบบประสานความร่วมมือ
กบัภาคส่วนอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ส าหรับองค์กรธุรกิจเองและสังคมส่วนรวมอย่างย ัง่ยืน ในอนาคต
ต่อไป 
 

ค าส าคญั     การพฒันา/ การศึกษา/ โครงการสานพลงัประชารัฐ 
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ABSTRACT 
This qualitative research aims to study the model, mechanism and performance results on 

fundamental education and the development of leader of the Trueplookphanya project and Public-
Private Collaboration Project. The informants of this study includes the project responsible 
person, the upper north regional executives and the directors and computer teachers of the school 
which joined the project. Primary data was collected by in-depth interviewing while secondary 
data collected from reviewing documents.  

The study findings indicate that the project model was divided into the direct 
implementing of private sector to the school directly and the collaboration between private sector 
and the government to the school. Participation and digital media technology play an important 
role that have pushed the two projects to proceed continuously. The benefits from these projects 
fall to 6 groups 1) the school: teaching process, the modern media and the school infrastructure 
was developed 2) the teachers: the thinking system and skillfulness relevant to their profession 
was developed 3) the school director: leadership competency and educational management skill 
was developed 4) student parents and community organizations: more participation in education 
organizing and supporting. 5) the students: various skills and were developed and brought into 
career creation 6) business and private sector: accountability were accepted by community 
leading to sustainability of business enterprise.  

The result of this study can be applied as social responsibility and the collaboration with 
other sectors for the benefit of business enterprise and the sustainability of community in the 
future. 

 

KEYWORDS: Education/ Development/ Public – Private Collaboration Project 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ระบบการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการน าเทคโนโลยี ส่ือดิจิตอลเข้ามาใช้ใน

ประกอบการเรียนการสอน ท าใหเ้ด็กเกิดการพฒันา เกิดความสนใจในการเรียนรู้ และทนัต่อยุคสมยั 
เนน้ผลต่อผูเ้รียนทั้งในระดบับริหารและการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บเป็น
ส าคญั เปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้ตามความถนดั ความสนใจ เรียนอย่างสนุก มีความสุขกบัการเรียน 
คิด วิเคราะห์ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความสุขกับการเรียน ทั้งน้ีหากได้รับความ
ร่วมมือ และการสนบัสนุนจากภาคเอกชน ท่ีมีความพร้อมในดา้นทรัพยากร เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและทนัสมยั สามารถน ามาพฒันา ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนท าให้การศึกษาของ
ไทยใหก้า้วหนา้ทนัสมยั 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เนน้นโยบายดา้นการศึกษา
ของรัฐบาล ภายใตก้ารน าของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดส้ะทอ้นมุมมองถึง
ปัญหาไทยการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในดา้นคุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
ตลอดจนปัญหาส าคัญท่ีช้ีชัดว่าประเทศไทยยงัมีความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา พร้อมทั้ งได้
เสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาการศึกษาและนโยบายดา้นการศึกษาท่ีมีความเช่ือมโยงและส่งผลดีต่อ
การพฒันาประเทศดา้นต่างๆ คือ พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการเรียนรู้  ลดความเหล่ือมล ้ า
ทางการศึกษา และยกระดบัมาตรฐานการศึกษา ขบัเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  พฒันาครู  
ผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อรองรับการพฒันาประเทศ  เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต, 
ส่งเสริมระบบ     ธรรมาภิบาลในระบบการศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดจ้ดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ข้ึนเพื่อวางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจดัการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เขา้ถึงมีโอกาสไดรั้บการศึกษาและ ไดรั้บความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
พฒันาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานท่ีสอดคล้องกับตลาดงานและการพฒันาประเทศ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2557) 
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การจดัการศึกษา ท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ อยา่งไรก็
ตามปัจจุบนัจะมีภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ในการจดัการดา้นการศึกษามากข้ึน การเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ของภาคเอกชนจะกระท าให้ลกัษณะ  การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม  (Corporate Social Responsibility : CSR) ของธุรกิจซ่ึงถือเป็น นโยบายขององค์กรท่ีให้
ความส าคญัต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และพฒันาสังคมส่วนรวม 

อยา่งไรก็ตาม ปลายศตวรรษท่ี 20 ต่อเน่ืองมาถึงศตวรรษท่ี 21 จากการปรับเปล่ียนบริบท
ของการบริหารงานภาครัฐ (Public Administration ) เขา้สู่การบริหารปกครอง (Governance) ท าให้
กระบวน การนโยบายสาธารณะและการจดับริการสาธารณะ มีความหลากหลายต่อความตอ้งการท่ี
เกิดจากเง่ือนไขของสังคมท่ีซบัซอ้น  ความตอ้งการท่ีหลากหลายของประชาชน ส่งผลใหภ้าครัฐมี
ความตระหนกัถึง ภาวะความจ าเป็นท่ีตอ้งเปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่างๆในสังคม เขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะและการจดับริการสาธารณะไม่วา่จะเป็นภาคเอกชน องคก์รพฒันา
เอกชน องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร และการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ระดบัชาติ ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน (วสันต ์เหลืองประภสัร์, 2553) 

การประสานความร่วมมือ หมายถึง รวมใจในการปฏิบติังานใหเ้รียบร้อยและสอดคลอ้งกลม
เกลียวกนัเพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสานทั้ง
ดา้นจิตใจ และความสามารถ การท างานในเวลาเดียวกนัดว้ยการแบ่งหนา้ท่ีกนัท า และตอ้งการความ
ร่วมมือจนกวา่งานจะบรรลุผลส าเร็จ  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการใหง้านสอดคลอ้งกนัโดย
ปราศจากการขดัแยง้ การติดต่อส่ือสารงานต่างๆมีความเขา้ใจตรงกนั มีการประสานงานทุก
ระดบัชั้น และสามารถประสานงานไดท้ั้งระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ระดบัเดียวกนั และหน่วยงานท่ี
อยูต่่างระดบักนัไดด้ว้ย  (ศูนยอ์บรมและรับรองคุณวฒิุ ส.ส.ท.,2551 : ระบบออนไลน์) 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาท าให้ ภาครัฐไทยมองเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการ ประสานความ
ร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆในสังคมโดยไดจ้ดัระบบให้มีการวางแผน
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน มีการน าทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้
ประโยชน์ร่วมกนั เพื่อพฒันาประเทศหรือแก้ปัญหาความตอ้งการของประชาชน ตอ้งเกิดการ
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ประสานการท างานร่วมกนัถึงจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งลุล่วงไปได ้หรือเป็นการบริหารกิจการ
บา้นเมืองในรูปแบบของ ประชารัฐ นัน่เอง  

 

วตัถุประสงค์ 
              1. เพื่อศึกษา รูปแบบการด าเนินโครงการของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
ภายใตโ้ครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและพฒันา
ผูน้ า 
              2. เพื่อศึกษา กลไกการด าเนินโครงการของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
ภายใตโ้ครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและพฒันา
ผูน้ า 
              3. เพื่อศึกษา ผลจากการด าเนินโครงการของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
ภายใตโ้ครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและพฒันา
ผูน้ า 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                   
 

   รูป 1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
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จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ สามารถอธิบายและวเิคราะห์ 3 ประเด็นหลกั ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินโครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและพฒันา
ผูน้ า คือ รูปแบบการด าเนินโครงการ กลไกการด าเนินโครงการ และผลจากการด าเนินโครงการ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ จากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการประสานความร่วมมือ ในการ
ด าเนินโครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการพฒันาการศึกษาพื้นฐาน
และพฒันาผูน้ า ทั้ง 2 โครงการ มีผลต่อโครงการ ก่อเกิดปัญหา หรือ สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บั
โรงเรียน ครู นกัเรียน ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ  

 

ทบทวนวรรณกรรม  
             แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552:1) ให้
ความหมายวา่ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง แนวคิดขององคก์ารในการด าเนินกิจกรรม การ
วางแผน การตดัสินใจ การส่ือประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการ และการด าเนินการท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจสอดแทรกเร่ืองน้ีไวใ้นกระบวนการประกอบธุรกิจ 
นอกจากน้ี ความรับผดิชอบต่อสังคม ในหลายองคก์ร อาจมีการตั้งเง่ือนไขใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนั
หมายถึง ลูกคา้ คู่คา้ ผูล้งทุน รัฐบาล และองคก์รพฒันาชุมชน ร่วมกนัดูแลรับผิดชอบสังคมดว้ย 

Carroll&Buchholz (1999) ไดเ้สนอแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจะไดรั้บการยอมรับ
จากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีคุณธรรม น าไปสู่การยอมรับทางสังคม องคก์รตอ้งตอ้งประกอบดว้ย 4 ดา้น 
คือ 

1) ความรับผิดชอบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) องคก์รธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รธุรกิจจะ
ช่วยท าก าไรไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว 

2) ความรับผิดชอบทางดา้นกฎหมาย (Legal) องคก์รธุรกิจท่ีเนน้การสร้างประโยชน์ไม่เกิด
ปัญหา มีความมุ่งมัน่การอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีดี มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติัตามภายใตก้รอบ
ของกฏหมายและขอ้บงัคบัอ่ืนๆ 
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3) ความรับผิดชอบทางดา้นจริยธรรม (Ethical) เป็นหนา้ท่ีองคก์รธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกั
ศีลธรรมและจริยธรรม แสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานทางดา้นจริยธรรมขององคก์รดว้ย 

4) ความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ (Philanthropic Responsibilities) เป็นการ
กระท าท่ีองคก์รธุรกิจ ใหค้วามช่วยเหลือหรือบริจาคเป็นการตอบสนอง แสดงความรับผดิชอบท่ี
กลบัคืนสู่ สังคม (วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั, ประจกัษ ์ทรัพยม์ณี,2556:211) 

          แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการประสานความร่วมมือ  
   ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ ์(2560) กล่าวถึง การประสานความร่วมมือ หมายถึง การร่วม

ด าเนินงานและร่วมมือกนัเพื่อบรรลุ เป้าหมายร่วมดว้ยการท างานขา้มขอบเขตในลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์แบบขา้มภาคส่วน 

   วสันต ์เหลืองประภสัร์ (2555:41-42) การบริหารแบบร่วมมือกนัหลายภาคส่วน หรือ การ
ประสานความร่วมมือนั้นเป็นการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะต่างๆและสามารถท าไดใ้นภาคส่วนอ่ืนๆท่ีไม่ใช่รัฐ เพราะเป็นการบริหารจดัการผา่นความ
ร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย หลายองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นรูปแบบสร้างความร่วมมือใน
การท างานท่ีปรากฏใน  3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1) การประสานงานกนั (Co-ordination) เป็นการปฏิสัมพนัธ์ในเชิงความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน                                                                                                                                                       
ระหวา่งในระดบัองคก์ร การประสานการท างานมีเป้าหมายเพื่อใหอ้งคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีการ
ด าเนินการบางอยา่งร่วมกนั การประสานความร่วมมือระหวา่งหลายองคก์รนั้น ปรากฏในหลาย
ลกัษณะทั้งท่ีเป็นการประสานงานระหวา่งหน่วยงานยอ่ยภายในองคก์รเดียวกนั การประสานงาน
ระหวา่งองคก์รต่างภาคส่วน หรือต่างสังกดักนั จ  านวนองคก์รท่ีเขา้มาประสานการท างานร่วมกนั
อาจเป็นการประสานการท างานระหวา่ง 2 องคก์ร หรือการประสานการท างานระหวา่งหลาย
องคก์ร การปฏิสัมพนัธ์ในรูปประสานความร่วมมือในระดบัองคก์รน้ี อาจเกิดข้ึนระหวา่งองคก์ร
ในภาคส่วนเดียวกนัหรือองคก์รต่างภาคส่วนกนัก็ได ้

 2) การประสานความร่วมมือ (Co-operation) เป็นการปฏิสัมพนัธ์ในเชิงความร่วมมือท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งสถาบนัทางสังคม ในลกัษณะการประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกนั
ระหวา่งกลุ่มเครือข่ายองคก์รท่ีอยูต่่างภาคส่วนกนั ไดแ้ก่ องคก์รภาครัฐ องคก์รภาคธุรกิจเอกชน 
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องคก์รภาคประชาสังคม การประสานความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งองคก์รต่าง
ภาคส่วนน้ี มกัจะด าเนินไปโดยอาศยักลไกการบริหารกิจการบา้นเมืองระดบัชาติ เช่น ระเบียบ 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี   เป็นตน้ 

 3) การเขา้มาร่วมมือกนัท างาน (Collaboration) เป็นการปฏิสัมพนัธ์ในเชิงความร่วมมือท่ี
เกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มคนท่ีเขา้มาร่วมมือกนัท างานนั้น ประกอบดว้ยบุคลากรจากต่าง
องคก์ร หน่วยงาน หรือคนละภาคส่วนกนั การเขา้มาร่วมมือกนัด าเนินภารกิจภายใตก้ารจดั
โครงสร้างความสัมพนัธ์และการจดัองคก์รท่ีเป็นทางการ เช่น การเขา้มาร่วมกนัจดัตั้งเป็น
คณะท างาน (Working Group) หรือร่วมกนัตั้งทีมงานโครงการ (Project) ท่ีประกอบข้ึนจาก
บุคลากรตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมมือกนัท างานมีเป้าหมายเพื่อร่วมกนัขบัเคล่ือน
ภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีทุกฝ่ายร่วมกนัก าหนดข้ึน 

วธิีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ ผูรั้บผิดชอบ
ผูรั้บผิดชอบบริหารโครงการทรูปลูกปัญญา จ านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบบริหารโครงการสานพลงั
ประชารัฐ จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ส่วนภูมิภาค ประจ า
ภาคเหนือตอนบน จ านวน 1 คน ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่ี
เขา้ร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนในโครงการสานพลงัประชารัฐ จ านวน 48 คน โดยจะ
ท าการเลือกเฉพาะโรงเรียนสังกดั สพป.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมทั้งโครงการทรูปลูก
ปัญญาและเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น1  เพื่อน ามาศึกษา จ านวน 24 โรงเรียน  

แบบแผนของการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง การพฒันาการศึกษาเพื่อชุมชนภายใตโ้ครงการสานพลงัประชารัฐของบริษทั 

ทรู คอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) เพื่อน ามาซ่ึงข้อมูลการวิจัยท่ีครอบคลุม ครบถ้วนผูว้ิจ ัยได้
ด าเนินการก าหนดระเบียบวธีิวจิยัน้ีข้ึนมาเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการวจิยัอยา่งเป็นระบบ โดยไดท้  า การ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ตามขอบเขตและขั้นตอนของการวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลรวมทั้งส้ิน
จ านวน 51 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มท่ี 1  ผูรั้บผดิชอบบริหารโครงการทรูปลูกปัญญา  

               กลุ่มท่ี 2  ผูรั้บผดิชอบบริหารโครงการสานพลงัประชารัฐ              
   กลุ่มท่ี 3  ผูบ้ริหารบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ส่วนภูมิภาค ประจ าภาคเหนือ

ตอนบน  
                กลุ่มท่ี 4  ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนใน
โครงการสานพลงัประชารัฐ 
                 กลุ่มท่ี 5  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาและ
โรงเรียนในโครงการสานพลงัประชารัฐ  

เคร่ืองมือวจัิย 
1) แบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ชุด ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเพื่อตอบค าถาม

งานวิจยั เก่ียวกับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และ รูปแบบการ
ด าเนินการของโครงการสานพลงัประชารัฐร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 
             2) แบบสังเกตการณ์ เพื่อพิจารณาความพร้อมและสภาพแวดลอ้มดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่ือเทคโนโลยีดิจิทลัต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าขอ้มูลท่ีไดม้าเพื่อตอบค าถาม
งานวจิยั เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของโครงการทรูปลูกปัญญาและโรงเรียน
ในโครงการสานพลงัประชารัฐ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            1) ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นค าถามปลายเปิดและมีชุดค าถามส าหรับ
สัมภาษณ์  
             2) ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก หนงัสือ บทความ เอกสาร
งานวิจยั และเวป็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการศึกษา โดยมีขอ้มูลท่ีตอ้งการ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

302 
 
 

คือ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทั และโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมดา้นการศึกษาของบริษทัฯ 
 

ผลการวจิัย 
  ผลการศึกษาพบว่า  

1. รูปแบบการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น  รูปแบบการด าเนินการแบบภาคเอกชนส่งถึง
โรงเรียนโดยตรง  ไดใ้ชแ้นวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร ท าใหธุ้รกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อยูร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยการจดัท าโครงการทรูปลูก
ปัญญานั้นเร่ิมตน้จากการให้พนกังานส ารวจโรงเรียนท่ีเหมาะสม อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ขาดแคลน
อุปกรณ์การเรียนการสอน เขา้ร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นโรงเรียนตน้แบบ หลงัจากนั้นทางบริษทัฯ จะ
เข้าท าการส ารวจ และติดตั้งโครงข่าย อุปกรณ์โทรทศัน์วงจรปิด,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และจะมี
เจา้หนา้ท่ีแนะน าให้ความรู้ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ และการเช่ือมต่อสัญญาณอุปกรณ์ต่างๆภายใน
หอ้งเรียน ส่ือดิจิทลัท่ีเป็น Software โปรแกรมการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้,โปรแกรมการเรียนรู้ 
ทรูคลิกไลฟ์ โดยครูผูส้อนสามารถวางแผนการสอนวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากส่ือดิจิทลัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรในแต่ละวชิาได ้

และรูปแบบการด าเนินการแบบองค์กรภาคเอกชนร่วมกนัท างานกบัภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ส่งถึงโรงเรียน  โดยภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ กบัภาครัฐ เกิดการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในการวางแผน โดยทางบริษทัฯ จะส่งผูน้ าดา้น
การศึกษา หรือ School Partner เขา้ไป ร่วมปฏิบติัการและด าเนินโครงการต่างๆกบั ผูอ้  านวยการ 
หรือ ศึกษานิเทศก์โรงเรียน โดยผูท่ี้ร่วมได้รับประโยชน์ คือ นักเรียน และ ชุมชน ท่ีตอ้งได้รับ
ประโยชน์โดยตรง  ในดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน ทางบริษทัฯไดป้ระเมินผลงานจากการ
เขียนโครงการฯของโรงเรียนท่ีเสนอ เพื่อของบประมาณมาพฒันาโรงเรียน โดยผ่านเวป็ไซด์ของ
โครงการสานพลังประชารัฐ และมีตัวแทนของบริษัทท่ีลงพื้นท่ีเพื่อไปติดตามผลการด าเนิน
โครงการฯท่ีโรงเรียนเสนอไปนั้น ประสบความส าเร็จ สามารถ ใชป้ระโยชน์จากงบประมาณท่ีมอบ
ใหม้าพฒันาโรงเรียน และนกัเรียนไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
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2. กลไกการด าเนินงานท่ีท าใหโ้ครงการฯสามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดน้ั้น เกิดจากกลไกทาง
ระบบการศึกษาในโลกยุคดิจิทลั การให้ความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัยุคสมยั เป็นปัจจยัหนุนส าคญัดว้ย
ระบบการศึกษาท่ีเนน้ประยุกต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตไดจ้ริง ไดรั้บการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั และ 
กลไกการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ เกิดการร่วมลงทุนในรูปภาคีหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน โดยการ
มอบหมายภารกิจใหภ้าคเอกชนด าเนินการแทนรัฐทั้งกระบวนการ  
    3. ผลการด าเนินโครงการฯ เกิดข้ึนกบัหลายๆ กลุ่มดงัน้ี  
                  3.1) โรงเรียน ไดรั้บการเติมเต็มจากภาคเอกชนในส่วนท่ีตอ้งการรับการพฒันาในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การพฒันาศกัยภาพครู การพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอน การพฒันาส่ือ การ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน  
                  3.2) ครู ไดรั้บความรู้ในกระบวนการจดัเรียนการสอน ท าอยา่งไรให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลสูงสุดกบัตวัผูเ้รียน ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทั้งดา้นระบบคิด และทกัษะต่างๆ ท่ี
ทนัสมยัเป็นประโยชน์กบัวชิาชีพ  
                  3.3) ผูบ้ริหาร ไดรั้บการพฒันาให้มีคุณสมบติัและสมรรถนะในความเป็นผูน้ าในการ
บริหารการศึกษา ทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษา 
                  3.4) ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รต่างๆ ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัและสนบัสนุนการจดั
การศึกษา         
                  3.5) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้สัมผสั สืบคน้ จากอุปกรณ์
จริง สามารถน าความรู้มาพฒันาชุมชน สร้างอาชีพท่ีเกิดประโยชน์ได ้
                  3.6) องคก์รธุรกิจ ภาคเอกชน ไดรั้บการยอมรับ สร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจจาก
ชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างความย ัง่ยนืของธุรกิจในองคก์ร 
  4. โอกาสท่ีสามารถพฒันาได ้ในการด าเนินโครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการสานพลงั
ประชารัฐดา้นการศึกษาพื้นฐานและพฒันาผูน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหม้ากยิง่ข้ึน ดงัประเด็น
ต่อไปน้ี 
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  4.1)  ขยายความร่วมมือดา้นการศึกษาสู่ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมพฒันาความรู้ดา้นการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุกระดบั ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มวสิาหกิจชุมชน, กลุ่ม อสม, กลุ่มสตรี ฯลฯ โดยสร้างความรู้
ความร่วมมือท่ีเกิดจากชุมชนทอ้งถ่ิน ขยายโครงการดา้นการศึกษาสู่ทอ้งถ่ิน เช่น กศน. โดยให้
การศึกษาองคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมอาชีพ ใหเ้กิดอาชีพข้ึนในชุมชน  
                 4.2)  มีการประเมินโครงการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีจากความไม่เขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์ 
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของบุคลากร เน่ืองดว้ยบุคลากรของโรงเรียนท่ีอยูใ่นโครงการทรูปลูกปัญญา
และโครงการสานพลงัประชารัฐดา้นการศึกษาและพฒันาผูน้ าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีใกลว้ยั
เกษียณ หรือมีอายคุ่อนขา้งมากแลว้  ท าใหอุ้ปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีส่งมาใชใ้นโครงการฯ ยากต่อ
การใชง้าน ถึงแมจ้ะมีคู่มือศึกษา หรือมีการอบรมการใชง้านในคร้ังแรก แต่เน่ืองดว้ยเป็น
ศพัทเ์ทคนิค และเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งทนัสมยั ท าใหย้ากต่อการท าความเขา้ใจ ในการใชง้าน ตอ้งอาศยั
ความรู้ ความสนใจ และมีทกัษะในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี  มีเพียงบุคลากรบางส่วนท่ีสามารถใช้
อุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ท าใหห้ากบุคลากรท่ีควบคุม ดูแลอุปกรณ์เหล่าน้ี ถูก
โอนยา้ยไปสังกดัโรงเรียนอ่ืน ก็จะไม่มีใครใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ี ท าใหอุ้ปกรณ์ไม่ถูกใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  
ดงันั้นเม่ือมีการประเมินโครงการฯอยา่งต่อเน่ือง ประเมินทดสอบการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
อยา่งเตม็ท่ี อุปกรณ์ก็จะถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่าและสามารถต่อยอดโครงการฯเพื่อน าไปใชพ้ฒันาดา้น
อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
             อภิปรายผล 
             จากผลการศึกษาการด าเนินโครงการทรูปลูกปัญญาและโครงการสานพลงัประชารัฐดา้น
การศึกษาพื้นฐานและพฒันาผูน้ า พบประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
             1. รูปแบบการด าเนินโครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น  
                      1.1 รูปแบบการด าเนินการแบบภาคเอกชนส่งถึงโรงเรียนโดยตรง จะเห็นได้ว่า
รูปแบบของโครงการทรูปลูกปัญญาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจภาคเอกชน ซ่ึงไดใ้ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี พฒันาชุมชนและสังคม ทั้งน้ี การด าเนินโครงการฯดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
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นั้น ไดใ้ห้พนกังานทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบัปฏิบติัการมีส่วนส าคญัในการเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีช่วยขับเคล่ือนท าให้โครงการฯ สามารถส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรได ้
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิสากร โลกสุทธิ (2551) ไดศึ้กษา บริษทั สิงห์คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั  ซ่ึง
เป็นองค์ธุรกิจเอกชน ไดใ้ช้กลยุทธ์การจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ขององค์กร ดว้ยการเช่ือมโยงคุณสมบติัต่างๆขององค์กรในความจ าเป็นของผูบ้ริโภคใน4มิติ คือ 
คุณสมบติั คุณประโยชน์หรือทศันคติ ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ พนกังานและการสร้างความสัมพนัธ์ 
คุณค่าและความน่าเช่ือถือขององคก์ร เช่นเดียวกบัการศึกษาของ สุเมธ กาญจนพนัธ์ุ(2550) กล่าววา่ 
องค์กรธุรกิจมีความรู้ความเขา้ ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการด าเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รธุรกิจวา่ จะเป็นวธีิการท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
                      1.2 รูปแบบการด าเนินการแบบองคก์รภาคเอกชนท างานร่วมกบัภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ส่งถึงโรงเรียน ซ่ึงเป็นการด าเนินการท่ีเรียกไดว้า่ เป็นแบบสานพลงัประชารัฐ ท่ีอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีร่วมงานกนัอย่างใกล้ชิด มีเป้าหมายร่วมกนัอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
และลงมือท าร่วมกนัเพื่อบรรลุผล สอดคลอ้งกบั ประกอบ คุปรัตน์ (2530) กล่าววา่ การเปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนอ่ืนๆเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยใช้แหล่งความรู้และทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
การจดัการเรียนการสอนยอ่มเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
             2. การศึกษากลไกการด าเนินโครงการสามารถอภิปรายได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
                       2.1 กลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน จากการศึกษาโครงการฯ เป็นการด าเนิน
โครงการฯแบบประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ด าเนินการผ่านกลไกท่ีมี 
คณะท างานร่วมระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งน้ีภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนท่ีมี
ศกัยภาพในการบริหารการศึกษา และมีทรัพยากรเพียงพอท่ีสามารถช่วยส่งเสริมการศึกษาได ้ให้เขา้
มาด าเนินการ โดยให้ภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือเป็นผูส้นับสนุนหลัก ให้ค  าปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมไปถึงสรรหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ส่ือดิจิทลั รูปแบบการเรียนการ
สอน ในส่วนของคณะท างานภาครัฐ  ก็จะเป็นผูร้วบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ประเมินผล
ประโยชน์จากท่ีโรงเรียน นกัเรียน บุคลากร และชุมชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บ เขา้ท่ีประชุมกบัภาคเอกชน
และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกนั ซ่ึงได้สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
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สฤษด์ิ มินทระ (2536) ไดก้ล่าวไวว้า่ แนวทางในอนาคตของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดั
การศึกษาในสังคมไทย จะสามารถพฒันาคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย ์ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรูปแบบ เน้ือหาและวธีิการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
                   2.2 กลไกการศึกษาในยุคปัจจุบนั ท่ีเทคโนโลยีส่ือดิจิทลั เป็นปัจจยัส าคญัต่อระบบการ
เรียนรู้ ซ่ึงปัจจุบนัโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากโดยเฉพาะเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อเราทุกคน ใน
ยุคดิจิทลั เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกช่วงวยั ตั้งแต่วยัเด็ก วยั
ท างาน และวยัผูใ้หญ่ การพฒันาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้เข้าถึงและครอบคลุมใน
ประเทศ เพื่อลดช่องวา่งในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ และใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ก่อให้เกิด
การพฒันาทั้งในดา้นการประกอบอาชีพและการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหมดน้ีสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูล องค์ความรู้ต่างๆ ไดส้ะดวกและสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา การเปล่ียนแปลงใน
โลกดิจิทลัท าให้นกัเรียนได้เขา้ถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ง่ายมากข้ึน ทั้งน้ีโครงการทรูปลูกปัญญาเป็น
การศึกษาเพื่อชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ เป็นหลกัในการพฒันาการศึกษา ซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบั นงนุช วรรธนวหะ (2538) ท่ีไดก้ล่าวว่า คอมพิวเตอร์จะยิ่งไดรั้บความนิยมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในระดับโรงเรียน และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวว่า แนวโน้มของ
เทคโนโลยีการศึกษา ในอนาคตนั้น ส่ือการศึกษาท่ีช่วยในการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ
โสตทศันวสัดุ และส่ือคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีท่ีได้มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็วมากจึงมีการน าเอาคอมพิวเตอร์ มาใชใ้นการศึกษา ในปัจจุบนัสามารถช่วยการ
เรียนการสอนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัจะเห็นไดว้า่ มีการน าคอมพิวเตอร์ 
มาใชส้อนวชิาต่าง ๆ มากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา                                                                                                   

          1.1 รูปแบบกลไก การประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืนๆพบวา่ องคก์รธุรกิจ
มุ่งเนน้การท ากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนบัสนุนและพฒันาชุมชนสังคม โดยการด าเนินนโยบาย
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มาจากรัฐบาลกระจายสู่โรงเรียนต่างๆ ซ่ึงเป็นการด าเนินงานแบบภาพใหญ่ มุ่งตรงถึงเป้าหมาย คือ 
โรงเรียน นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
            ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติังานด้านการประสานความร่วมมือกบัภาคส่วน
อ่ืนๆ องค์กรธุรกิจควรพฒันาความร่วมมือ กิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม โดยร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีใกลชิ้ดกบัชุมชน ใหม้ากข้ึน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
วิสาหกิจชุมชนฯลฯ และร่วมกนัด าเนินการ ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยเน้นการปฏิบติัท่ี
มุ่งเป้าหมาย สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หชุ้มชน และควรสอดแทรกหลกัสูตรบริบทชุมชน เพื่อให้ 
 เกิดการพฒันาการศึกษาเพื่อชุมชนอยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื  
               1.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนิน
โครงการอย่างแทจ้ริง องค์กรภาคเอกชนควรจดัหาบุคลากรผูมี้ความรู้ ความช านาญในการดูแล
ระบบเทคโนโลยีให้เป็นเจา้หน้าท่ีสอนประจ าเขต ประจ าโรงเรียน ในการแนะน า สอนการใช้
อุปกรณ์ทางดา้นเทคนิค เช่น การใช้อุปกรณ์ถ่ายทอดสดส่งสัญญาณผ่านห้องออกอากาศ เขา้ไป
กระตุน้ความรู้ ในๆทุกเดือน ซ่ึงโรงเรียนท่ีอยูใ่นสังกดัโครงการสานพลงัประชารัฐ ดา้นการศึกษา
และพฒันาผูน้ า ส่วนมากเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสู้งอายุ ในการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆอาจ
ยากล าบากต่อการใชง้าน และในระบบการศึกษาอาจมีบุคลากรท่ีโอนยา้ย ไม่ประจ าอยา่งถาวร ท า
ให้การใชง้านอุปกรณ์ต่างๆอาจใชง้านอย่างไม่ต่อเน่ืองหรือไม่ถูกใชง้านเลย ซ่ึงท าให้นกัเรียนท่ีอยู่
ในโรงเรียนนั้นไม่ไดรั้บการเรียนรู้จากเทคโนโลยี และไม่ไดรั้บประโยชน์จากอุปกรณ์ ท่ีทางบริษทั
ฯไดม้อบใหแ้ก่โรงเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป                                                                                                    
               2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการท างานร่วมกนั ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อทราบถึงบทบาทการด าเนินงานแบบประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกับภาคส่วนอ่ืนๆ รวมถึงภาคเอกชน ในโครงการฯ ด้านการพฒันาการศึกษาเพื่อชุมชน
ร่วมกนั 
               2.2 ควรศึกษาการเพิ่มเติมในส่วนของโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา สัมภาษณ์
นกัเรียนท่ีได้รับความรู้ และประโยชน์จากเรียนการสอน ผ่านส่ือการศึกษา อุปกรณ์ เทคโนโลยี
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ต่างๆ ทั้ง Hardware และ Software ของโครงการฯ ท่ีสามารถน าไปพฒันาให้เกิดความรู้ประยุกต ์ต่อ
ยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้กบัตวันกัเรียน ครอบครัว หรือชุมชนได ้เพื่อให้งานคน้ควา้มี
ความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ต่อการพฒันาบทบาทเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
และเพื่อหาแนวทางในการพฒันาส านกังานสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพื่อให้สามารถแสดงบทบาท
ในฐานะหน่วยเสนาธิการของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) ดา้นกระบวนการปฏิบติังานกบัองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน
ลกัษณะเสนาธิการ ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา             
 ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมของส านกังานสภามหาวิทยาลยัต่อการพฒันาบทบาทเพื่อ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความ
พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านการบริการ ด้าน



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

310 
 
 

การเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการบริหารงาน  เวน้แต่ดา้นบุคลากรท่ียงัมีความพร้อมในระดบันอ้ย
เม่ือเทียบกบัความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเสนาธิการ 
และมีความพร้อมของสภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ยดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม
และวฒันธรรม และด้านเทคโนโลยี ซ่ึงไม่ค่อยส่งผลต่อการปฏิบัติงานของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่มากนัก  ส าหรับวิธีปฏิบัติท่ี เป็นเลิศจากการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) ดา้นกระบวนการปฏิบติังานกบัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกังาน
เลขาธิการวฒิุสภา คน้พบวา่ การปฏิบติังานลกัษณะเสนาธิการจะตอ้งประกอบดว้ย 1) การรวบรวม 
ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 2) การให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะและ 3) เสนอแนวทางปฏิบติั
ท่ีจะเป็นไปได้และดีท่ีสุดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาหรือ
คณะกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยกระบวนการในลกัษณะเสนาธิการประกอบดว้ย 1) มี
ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 2) มีกรอบเวลาการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
3) มีการก าหนดมาตรฐานของผลงานท่ีชดัเจน 4) มีการมอบหมายงานอยา่งเป็นระบบและก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และ 5) บุคลากรมีความเหมาะสมในการปฏิบติังาน (มีความรู้
ความสามารถและทักษะท่ีตรงกับงาน) ซ่ึงน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาส านักงานสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใน 3 ดา้นหลกัท่ีจะตอ้งพฒันาควบคู่กนัไป เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทใน
ฐานะหน่วยเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู้ความสามารถ
และทกัษะของบุคลากร  2) ดา้นกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และ 3) ดา้นการบริหารงานท่ีเป็น
ระบบสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 
ค าส าคญั: แนวทางการพฒันาองคก์ร / บทบาทเสนาธิการ / แผนพฒันา / ส านกังานสภา
มหาวิทยาลยั 

ABSTRACT  
 This research is aiming to study readiness and to find new pathways of Chiang Mai 
University Council Office in stepping up to perform activity in chief of staff role by 
benchmarking working processes of other excellent offices in the same role such as Office of the 
Council of State and The Secretariat of The Senate. 
 The result shows that the readiness of Chiang Mai University Council Office in stepping 
up to perform activity in chief of staff role is in the medium level. They are ready in internal 
environment such as structure and policy, service and products, money, material, and 
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management system. However, low level of readiness in education and necessary skill of staff is 
showed. For environment readiness including political, economic, socio-cultural, and technology 
component, they are also ready. Nevertheless, the external environment does not directly affect 
working activity of Chiang Mai University Council Office. When benchmarking working 
processes of other excellent offices in the same role such as Office of the Council of State and 
The Secretariat of The Senate, the result shows that working activities of chief of staff role must 
consist of 1) collecting, studying, analyzing and synthesizing data 2) giving consultation and 
suggestion 3) proposing the best and possible procedure to the executives when they need 
information and have to make a decision. Besides, working procedures of chief of staff role 
include 1) they have written standard operating procedure 2) they have clear timeline 3) they 
clearly set the standard of work 4) they systematically assign work to a responsible person and 
have job description 5) the staff are ready to work (they have enough knowledge and skill to 
work). These factors lead to the development of Chiang Mai University Council Office in three 
ways; 1) knowledge and skill of staff 2) clear standard operating procedure  3) systematic 
working process 
 

KEYWORDS:  Corporate Development Plan / Chief of Staff  Role   / Development Plan   /
Chiang Mai University Council Office 

บทน า 
 ปัจจุบนัภายใตอิ้ทธิพลความเป็นพลวตัของโลกในศตวรรษท่ี 21 และการเปิดเสรีดา้นการศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัทัว่โลกรวมถึงสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยตอ้งพฒันาและ
ปรับกลยุทธ์ เพื่อรองรับสภาพการแข่งขนัดา้นการศึกษาท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน สถาบนัอุดมศึกษาต่างพยายาม
พฒันาและเพิ่มศกัยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขนัได ้พฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา หากวา่สถาบนัอุดมศึกษาไม่สามารถพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและคุณภาพการศึกษาใหส้ามารถแข่งขนัไดแ้ลว้ ยอ่มจะส่งผลกระทบถึงการด ารงอยูแ่ละความอยู่
รอดของสถาบนัอุดมศึกษานั้น  ดงันั้น องค์กรสูงสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ สภาสถาบนัอุดมศึกษา
หรือสภามหาวิทยาลยัจึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัและมีความรับผิดชอบต่อการก าหนดทิศทาง ก ากบัดูแล
ภารกิจโดยรวมของมหาวิทยาลยัให้บรรลุผลมีความเจริญกา้วหน้าและมีผลผลิตท่ีดี (บทบรรณาธิการ, 
2552: 2)  
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 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีบริหารจดัการในรูปแบบมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา โดยมีสภามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ เป็น
องคก์รสูงสุดท าหนา้ท่ีก าหนดและก ากบันโยบายและดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ซ่ึงหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ปรับเปล่ียนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐไดมี้
การจดัตั้งหน่วยงานฝ่ายสนบัสนุนข้ึนมาใหม่ ไดแ้ก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2551 โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลยั  มีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยัก ากบัดูแล และมีหัวหนา้ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผูบ้ริหารส านกังานมีบทบาท 
อ านาจและหน้าท่ีดา้นการบริหารและปฏิบติังานธุรการของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเพื่อให้การ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของสภามหาวิทยาลยัตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภา
มหาวทิยาลยั คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง ติดตามผลการปฏิบติัตาม
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย  ศึกษา วิเคราะห์
ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลยั ประสานงานกบัส่วนงานต่าง ๆ 
เพื่อยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภา
มหาวิทยาลยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  พฒันา
งานด้านการบริหารความ เ ส่ี ยงให้ เ ป็นการด า เ นินการ ท่ีส าคัญขององค์กร  (ประกาศ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของส านกังานสภามหาวทิยาลยั, 2560) 
 การด าเนินงานของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา อาวุธ ศรีศุกรี 
(2560: 2) ได้ให้ทศันะว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พฒันารูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้
อย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยงัมีความคาดหวังท่ีจะให้ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่พฒันาการปฏิบติังานท่ีจะสนบัสนุนสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึนในอนาคต ประกอบกบัแนวความคิดการปฏิรูปสภามหาวิทยาลยัก็ได้ให้ความส าคญัของ
บทบาทหน้าท่ีหน่วยเลขานุการกิจหรือส านักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีจะช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงวิจิตร ศรีสอา้น (2554: 27-28) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า สภา
มหาวิทยาลัยเป็นการบริหารในรูปองค์คณะบุคคล  ซ่ึงการด าเนินงานข้ึนอยู่กับกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั โดยตอ้งอาศยัการวนิิจฉยัสั่งการโดยมติท่ีประชุม องคก์รลกัษณะเช่นน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีหน่วยเลขานุการกิจท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ ประกอบกบักรรมการสภามหาวิทยาลยับาง
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ประเภทมีท่ีมาจากบุคคลภายนอกท่ีมิใช่บุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัย ยิ่งต้องอาศัยหน่วย
เลขานุการกิจท่ีมีความสามารถสูง พร้อมท่ีจะสนบัสนุนการท างานของสภามหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ท่ี 
 จากความคาดหวงัและแนวความคิดเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของส านกังานสภามหาวิทยาลยั 
ดงักล่าวขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีส านกังานสภามหาวิทยาลยัตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ไป กล่าวคือจะตอ้งพฒันาการด าเนินงานในเชิงรุกให้มากข้ึนเพื่อสนับสนุนบทบาทหน้าท่ีของสภา
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการด าเนินงานในลกัษณะของการศึกษา คน้ควา้ 
วิเคราะห์และวิจยัในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูล  ช้ีประเด็น และจดัท าขอ้เสนอแนะหรือ
ความเห็น เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาด าเนินการของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ส านกังานสภามหาวิทยาลยัตอ้งพฒันาการด าเนินงานไปสู่บทบาทเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นบทบาทในการช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
รวมทั้งรายงานขอ้มูลและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบ  การวางแผน 
การประมาณการ การหาแนวทางในการปฏิบติัการท่ีจะเป็นไปไดแ้ละดีท่ีสุด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจเพื่อด าเนินการหรือสั่งการของสภามหาวิทยาลัยให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ 
ดังนั้ น ผู ้ศึกษาจึงต้องการท่ีจะศึกษาความพร้อมของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ ง
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก รวมทั้งคน้หาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและดีท่ีสุดในการพฒันาการ
ด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่บทบาทเสนาธิการของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึง
แนวทางการพฒันาการด าเนินงานจะมาจากการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กบัองค์กรท่ี
ประสบความส าเร็จและมีวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในบทบาทเสนาธิการขององคก์รนั้น ๆ 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาความพร้อมของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อการพฒันาบทบาทเพื่อ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเสนาธิการของสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อหาแนวทางในการพฒันาส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อให้สามารถแสดง
บทบาทในฐานะหน่วยเสนาธิการของสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้กรอบการศึกษา
และแนวคิด ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์การด าเนินงานของส านกังานสภามหาวิทยาลยั เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
(SWOT & PEST Analysis) เพื่อคน้หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งวิเคราะห์ความ
พร้อมของส านกังานสภามหาวทิยาลยั โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการและสนทนากลุ่ม
ร่วมดว้ย  ซ่ึงอาศยัแนวคิดการก าหนดกลยทุธ์ในการศึกษา 
 2. การวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีการด าเนินงานในบทบาทหรือลกัษณะเสนาธิการ
เป็นการสัมภาษณ์และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเลือกเป็นคู่เทียบเคียง
สมรรถนะ เพื่อวเิคราะห์และเก็บขอ้มูลขององคก์รคู่เทียบเคียง 
 3. การเทียบเคียงสมรรถนะ เป็นการเปรียบเทียบสมรรถนะตามวธีิการท่ีไดศึ้กษาจากแนวคิด
การเทียบเคียงสมรรถนะ ดงัน้ี 1) น าผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของส านกังานสภามหาวิทยาลยั
มาศึกษาวเิคราะห์ความเหมือน/ต่าง 2) คน้หาค่าความแตกต่างระหวา่งการด าเนินงานของส านกังาน
สภามหาวทิยาลยัและหน่วยงานหรือองคก์รคู่เทียบเคียง และ 3) วเิคราะห์เปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อน
ของการด าเนินงานของส านกังานสภามหาวทิยาลยัและหน่วยงานหรือองคก์รคู่เทียบเคียง 
 4. วธีิปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ เป็นการคน้หาวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานหรือองคก์รท่ี
มีการด าเนินงานในบทบาทหรือลกัษณะเสนาธิการโดยจะมีขอ้มูลมาจากขั้นตอนการเทียบเคียง
สมรรถนะ ซ่ึงอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการศึกษา โดยจะน าไปสู่การคน้พบ
แนวทางในการพฒันาส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทในฐานะ
หน่วยเสนาธิการของสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการท าวจิยั 
 
ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี) 
 1. แนวคิดการเทียบเคียงสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการในการวดัและเปรียบเทียบท่ีเป็น
ระบบต่อเน่ือง เพื่อประเมินวธีิการด าเนินงานขององคก์รตนเองทั้งในมิติวิธีปฏิบติังาน กระบวนการ
ท างาน และผลการปฏิบติังานกบัองค์กรอ่ืนท่ีมีการด าเนินงานดีท่ีสุดในด้านนั้น เพื่อค้นหาและ
เรียนรู้วธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด แลว้น ามาปรับปรุงและประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานหรือกระบวนการของ
ตนอยา่งต่อเน่ืองอนัจะส่งผลใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศขององคก์ร ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน
หลกัไดแ้ก่ (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2546) 
  ขั้นตอนท่ี 1 วางแผน (Plan) ได้แก่ ก าหนดหัวขอ้/กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
ก าหนดการวดัผลการด าเนินงานส าหรับกระบวนการ ก าหนดองค์กรท่ีจะเทียบเคียง/ ค้นหาคู่
เปรียบเทียบ ติดต่อประสานงานกบัองค์กรเป้าหมายท่ีเป็นคู่เปรียบเทียบ และก าหนดวิธีการเก็บ
ขอ้มูล 
  ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการ (Do) ไดแ้ก่ ด าเนินการเก็บขอ้มูลตามแผนจากแหล่งขอ้มูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูล (Check or Analyze) ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบโดย
การจดั กลุ่มและจดัล าดบัขอ้มูล วิเคราะห์หาช่วงห่าง (Gap) ระหว่างองค์กรของเรากบัองค์กรคู่
เทียบเคียง  ค้นหาแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) และปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จเพื่อพฒันา
กระบวนการปฏิบติัของเราใหดี้ข้ึน  
  ขั้นตอนท่ี 4 ประยุกตผ์ลการคน้พบกบัองคก์รของตน (Act or Adapt) ไดแ้ก่ การส่ือสาร
ส่ิงท่ีคน้พบใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ ก าหนดเป้าหมายการพฒันา จดัท าแผนด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง/
พฒันาการด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน และจดัท ารายงานสรุปผลการเทียบเคียงสมรรถนะ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หมายถึง แนวปฏิบติัในกระบวนการใดกระบวนการ
หน่ึง ภายใตบ้ริบทหรือสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รเผชิญอยู ่ซ่ึงส่งผลท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ
และบรรลุผลลพัธ์ท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และเป้าหมายขององคก์รนั้น อีกทั้งยงั
ท าใหอ้งคก์รกา้วสู่ความเป็นเลิศดว้ย ซ่ึงวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเป็นการปฏิบติัท่ีมีเกณฑ์ส าคญั 7 ประการ 
ดงัน้ี (North Carolina Office of State Personnel, 2001 อา้งถึงใน กิตติ กิตติศพัท,์ 2546: 36) 
  1. ประสบความส าเร็จในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Successful Over Time) 
  2. ใหผ้ลเชิงปริมาณ (Quantifiable Results) 
  3. เป็นนวตักรรม (Innovative) ท่ีไดรั้บการยอมรับจากคนในกลุ่มสาขานั้นๆ 
  4. ใหผ้ลลพัธ์เชิงบวกและเป็นท่ียอมรับ (Recognized Positive Outcome) 
  5. สามารถท าซ ้ าได ้(Repeatable) กล่าวคือมีวธีิการและขั้นตอนท่ีชดัเจน 
  6. มีความส าคญัเชิงบริบท (Has Local Importance) กล่าวคือ วิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของ
องคก์รหน่ึง อาจปฏิบติัแตกต่างจากองคก์รอ่ืนได ้
  7. ขาดความเช่ือมโยงกบักลุ่มประชากรเฉพาะ (Not Linked to Unique Demographics) 
กล่าวคือวธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสามารถดดัแปลงและถ่ายทอดสู่ประชากรกลุ่มอ่ืนได ้
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ หมายถึง การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
ให้กับกระบวนการท างานภายในองค์กร โดยเช่ือว่าจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุภารกิจหรือ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ดังนั้น ผลของการก าหนดกลยุทธ์นั้น จะได้มีวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เสมอ เพราะจะไม่มีการเขียนกลยุทธ์โดยท่ียงัไม่ไดก้  าหนดวตัถุประสงค์
อย่างเด็ดขาด บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2549: 46-47) ทั้ งน้ีการก าหนดกลยุทธ์จะใช้ SWOT 
Analysis ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือขั้นพื้นฐานท่ีใช้ก าหนดกลยุทธ์ โดยเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
สภาพแวดลอ้มและเลือกปัจจยัเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factor) มาประเมิน แลว้ด าเนินการก าหนดกล
ยุทธ์ในประเด็นท่ีตอ้งการ การท า SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ถูกใช้อย่าง
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แพร่หลายส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในภาคธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะ
เป็นวิธีการท่ีไม่ซบัซ้อนและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ จึงสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดดี้  
  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน โดยจะด าเนินการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงอาศยัปัจจยั 6 
ดา้น ในการวิเคราะห์ ท่ีเรียกวา่ “2S4M” กล่าวคือ S1 โครงสร้าง/นโยบาย (Structure and Policy), 
S2 บริการ (Service and Products), M1 บุคลากร (Man), M2 การเงิน (Money), M3 วสัดุอุปกรณ์ 
(Material), M4 การบริหารจดัการ (Management) ส่วนการการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม แต่มีผลกระทบและมีความส าคญัในการวางแผน
กลยทุธ์ เป็นการวิเคราะห์หาโอกาสและภาวะคุกคาม โดยใชแ้นวคิด PEST Analysis โดยมีประเด็น
การเมือง (Political Component: P) เศรษฐกิจ (Economic Component: E) สังคมและวฒันธรรม 
(Socio-cultural Component: S) และเทคโนโลย ี(Technology Component: T)  

วธิีการวจิัย  
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่บทบาทเสนาธิการของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดา้นกระบวนการปฏิบติังานกบัองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีวิธีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่สู่บทบาทเสนาธิการดงักล่าว 
 2. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมจ านวน 4 
คน  2) ผูป้ฏิบติังานในส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 8 คน  3) ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
ไดแ้ก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี หรือผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งดงักล่าว จ านวน 3 คน  4) 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จ  านวน 10 คน 5) ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ส านักกรรมาธิการ 3 และผูอ้  านวยการกลุ่มงานวิจยัและขอ้มูล ส านกัวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู ้อ  านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมจ านวน 3 คน และ 6) ผูป้ฏิบติังาน ในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมจ านวน 2 คน  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วย 1) รวบรวมขอ้มูลสภาพทัว่ไปและระดบัความพร้อมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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เชียงใหม่ในการพฒันาการด าเนินงานสู่บทบาทเสนาธิการ รวมทั้งขอ้มูลลกัษณะการด าเนินงานของ
ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบนั และ 2) รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของ
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
  1) แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ 1. แบบสัมภาษณ์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของส านกังาน 
สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2. แบบสัมภาษณ์วิธีปฏิบติัท่ีดีและปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จในการ
ด าเนินงานขององคก์ร ใชส้ัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ และผูอ้  านวยการกลุ่มงานวิจยัและขอ้มูล 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู ้อ  านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูป้ฏิบติังานในส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาและส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
  2) แบบสังเกตและบนัทึกวิเคราะห์เน้ือหา ใช้ในการสนทนากลุ่มผูป้ฏิบติังานในส านกังาน
สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และใชใ้นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของสภาพทัว่ไปของการด าเนินงาน
และขอ้มูลความพร้อมในการพฒันาส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่สู่บทบาทการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะหน่วยเสนาธิการ แลว้จึงวิเคราะห์ช่วงห่างของกระบวนการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ รวมทั้งน าเอกสาร
และขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์แลว้น าเสนอในรูปของการพรรณนา อธิบายรายละเอียดและสร้าง
ขอ้สรุปท่ีมีความเป็นนามธรรมมากข้ึนแลว้น าไปสู่ขอ้สรุปของงานวจิยั 

ผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาพบขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ความพร้อมของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการพัฒนาบทบาทเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีใ่นฐานะเสนาธิการของสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  จากการศึกษาความพร้อมของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อการพฒันาบทบาท
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากสภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  มีความพร้อมใน
สภาพแวดลอ้มภายใน 5 ดา้น และมีความพร้อมในสภาพแวดลอ้มภายนอก 4 ด้าน สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัความพร้อมของหน่วยงานท่ีจะปฏิบติังานในฐานะหน่วยเสนาธิการ ทั้งน้ี ยงัไม่มีความพร้อม
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ในสภาพแวดลอ้มภายใน 1 ดา้น ดงัต่อไปน้ี    
  สภาพแวดลอ้มภายในดา้นโครงสร้างและนโยบาย มีความพร้อมเน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ี
มีความเป็นอิสระในฐานะส่วนงานท่ีข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลยั มีโครงสร้างท่ีกะทดัรัดจึงมีการ
ส่ือสารภายในอยา่งทัว่ถึง มีการแบ่งสายงานท่ีชดัเจนแต่จะมีความยืดหยุ่นของการจดัสายงานและ
วฒันธรรมองค์กรท่ีมีการท างานขา้มสายงานในลกัษณะกลุ่มงานหรือบูรณาการร่วมกนั โดยมีสาย
งานในเชิงนโยบายถึง 2 สายงาน มีการใช้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักประกอบกับ
นโยบายจากนายกสภามหาวิทยาลยั จึงท าให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบายมี
ความชดัเจนและครอบคลุมการท างานไดค้รบถว้น  
  สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการ มีความพร้อมเน่ืองจากมีการปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานในแต่ละภารกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจได้รับความพึง
พอใจจากผูรั้บบริการหลกั คือ กรรมการสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก 
และยงัสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีและประสานงานกบักรรมการสภามหาวทิยาลยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน มีความพร้อมเน่ืองจากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอยา่งเพียงพอ และยงัมีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงิน 
  สภาพแวดลอ้มภายในด้านวสัดุอุปกรณ์ มีความพร้อมเน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีรองรับ
ภารกิจขององคก์รสูงสุดของมหาวิทยาลยั คือสภามหาวิทยาลยั จึงไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์
อยา่งเตม็ท่ีและมีเทคโนโลยแีละทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
  สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริหารงาน มีความพร้อมเน่ืองจากมีการบริหารงานท่ี
ค่อนขา้งคล่องตวัเน่ืองจากมีโครงสร้างหน่วยงานท่ีเป็นอิสระข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลัย การ
บริหารงานเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานทุกภารกิจของส านกังานตามบทบาทและ
หนา้ท่ี เนน้การท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจให้หวัหนา้งานมีอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการและดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรในสายงาน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหวัหนา้ส านกังาน 
มีการประเมินผลท่ีเป็นธรรม การพิจารณาความดีความชอบข้ึนอยู่กบัผลงาน มีการใช้กฎ ระเบียบ 
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และให้อ านาจผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น สามารถใชอ้ านาจภายใน
ขอบเขตไดอ้ย่างชดัเจน มีการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยู่ใน
ระดบัดีถึงดีมาก 
  สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมือง มีความพร้อมเน่ืองจากพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ก าหนดใหส้ านกังานสภามหาวทิยาลยัเป็นหน่วยบริหารธุรการข้ึน
ตรงกบัสภามหาวิทยาลยั ท าให้มีภารกิจชัดเจนสามารถสนับสนุนการพฒันาการด าเนินงานของ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

320 
 
 

ส านกังานสภามหาวทิยาลยัได ้
  สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีความพร้อมเน่ืองจากระบบเงินเดือนของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐท่ีค่อนขา้งสูงในขั้นตน้ สามารถจูงใจบณัฑิตใหม่ใหม้าสมคัรงาน ซ่ึงจะ
เป็นทรัพยากรส าคญัในการพฒันาส านกังานสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นสังคมและวฒันธรรม มีความพร้อมเน่ืองจากสภาพสังคมและ
วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้มีความหลากหลายมากข้ึน จึงเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
กนัในวฒันธรรมการปฏิบติังานของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีจะช่วยเสริมการพฒันา
บทบาทของส านกังานต่อไป 
  สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเทคโนโลย ีมีความพร้อม เน่ืองจากแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนสนเทศ จะช่วยให้การท างานของส านกังานสภามหาวิทยาลยัมีระบบ
ข้อมูลมีระบบการปฏิบัติงานดิจิทัลมาสนับสนุนได้ดีมากข้ึน อันจะเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
ส านกังานต่อไป 
  สภาพแวดลอ้มภายในดา้นบุคลากร ยงัไม่มีความพร้อมหรือมีความพร้อมในระดบัน้อย 
เน่ืองจากถึงแมว้า่ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของส านักงานสภามหาวิทยาลยั บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมานาน มีความเขา้ใจ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างาน บุคลากรมีความเสียสละ ทุ่มเท ตั้ งใจปฏิบติังาน มีความรู้
หลากหลายสาขา มีการเปล่ียนงานน้อย และมาท างานตรงเวลา บางคนเสียสละเวลามาท างานใน
วนัหยุด มีระบบการจ่ายเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 
รวมทั้งระบบการสรรหาและคดัเลือบุคลากรเป็นระบบคุณธรรม เน้นความรู้ความสามารถและ
ทศันคติท่ีดีต่อการท างานเป็นหลกั ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี  แต่การพฒันาบทบาท
ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่จากบทบาทของฝ่ายบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลยั
ไปสู่บทบาทเสนาธิการของสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่นั้นมีส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนก็คือ บุคลากร
ซ่ึงจะตอ้งมีทกัษะความรู้ความสามารถในการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังคราะห์ ให้ค  าปรึกษา ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ แต่บุคลากรของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยงัขาดทกัษะความรู้ความสามารถดงักล่าว ซ่ึงในปัจจุบนั
บุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถดงักล่าวจ ากดัอยู่เฉพาะบุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านกังานสภามหาวทิยาลยัและหวัหนา้งานเท่านั้น 
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 2. แนวทางในการพฒันาส านักงานสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่ให้สามารถแสดงบทบาท
ในฐานะหน่วยเสนาธิการของสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
  จากการศึกษาโดยการเทียบเคียงสมรรถนะของบทบาทเสนาธิการและกระบวนการใน
ลักษณะเสนาธิการระหว่างส านักงานสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่กับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและแนวทางในการพฒันา
ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทในฐานะหน่วยเสนาธิการของ
สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบด้วยวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  2 ประการ ประการแรก ตอ้งมีการ
ปฏิบติังานในบทบาทเสนาธิการ ไดแ้ก่ 1) การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  2) 
การให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะ  และ 3) การเสนอแนะแนวทางปฏิบติัการท่ีจะเป็นไปไดแ้ละดี
ท่ีสุดเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจาณาตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน และประการที่สอง ตอ้งมีกระบวนการปฏิบติังานในลกัษณะเสนาธิการ ได้แก่ 1) มี
ขั้นตอนและวธีิปฏิบติังานท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 2) มีกรอบเวลาการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 3) มี
การก าหนดมาตรฐานของผลงานท่ีชดัเจน 4) มีการมอบหมายงานอยา่งเป็นระบบและก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีชดัเจน และ 5) มีความเหมาะสมของบุคลากรในการปฏิบติังาน (มีความรู้ความ
เขา้ใจและทกัษะท่ีตรงกบังาน)  ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงแลว้พบวา่ ส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มี
การปฏิบติังานในบทบาทเสนาธิการเพียง 1 เร่ือง คือ การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล และมีกระบวนการปฏิบติังานในลักษณะเสนาธิการเพียง 2 เร่ือง คือ มีกรอบเวลาการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน และมีการมอบหมายงานอยา่งเป็นระบบและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ชดัเจน โดยสามารถสรุปผลเป็นแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2 สรุปการเทียบเคียงตามตวัช้ีวดัการปฏิบติังานในบทบาทเสนาธิการ 

ภาพที ่3 สรุปการเทียบเคียงตามตวัช้ีวดักระบวนการปฏิบติังานในลกัษณะเสนาธิการ 
 

1.การรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู 

2.การให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
 

3.เสนอแนวทางปฏิบตัิ 
ที่จะเป็นไปได้และดีที่สดุเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาตดัสนิใจของผู้บงัคบับญัชาหรือ
คณะกรรมการตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน 

       ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
        และส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
        ส านกังานสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มี 

 
 
 
ไมม่ี 

     ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     และส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
     ส านกังานสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1.มีขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตัิงานท่ี
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

2.มีกรอบเวลาการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน 

3.มีการก าหนดมาตรฐานของผลงานท่ี
ชดัเจน 

4 .มีการมอบหมายงานอยา่งเป็นระบบ  

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

5 .มีความเหมาะสม
ของบคุลากรในการ
ปฏิบตัิงาน 

     มี 

 
 
 
ไมม่ี 
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  จากการศึกษาผลการเทียบเคียงสมรรถนะ ประกอบกบั การวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั พบวา่ แนวทางในการพฒันาส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อให้
สามารถแสดงบทบาทในฐานะหน่วยเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 
แนวทาง จะตอ้งพฒันาควบคู่กนัไป โดยเร่ิมจากแนวทางท่ี 1  เป็นล าดบัแรกซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของ
บทบาทในฐานะหน่วยเสนาธิการของสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
    1) การพัฒนาด้านความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ท่ีจะต้องให้
ความส าคญัเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในลกัษณะเสนาธิการได้ กล่าวคือ การให้ความ
ช่วยเหลือ การให้ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางในการปฏิบติัท่ีจะเป็นไปได้และดีท่ีสุดเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจของสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงควรมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ส่ือสาร ดา้นการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ ดา้นการท างานใหส้ัมฤทธ์ิผลประสบความส าเร็จตาม
แผนงาน ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์เชิงระบบ ด้านการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ในการท างาน รวมทั้งดา้นจิตบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ   
   2)  การพฒันาด้านกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน กล่าวคือ มีกระบวนงานท่ีมีความ
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบติังาน ระเบียบปฏิบติังาน มาตรฐานการ
ปฏิบติังานท่ีให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนยึดถือและปฏิบติัตาม เพื่อให้บรรลุถึงผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
   3)  การพฒันาดา้นการบริหารงานท่ีเป็นระบบสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน กล่าวคือ 
พฒันาบริหารงานเพื่อใหมี้การท างานในเชิงรุกเพิ่มมากข้ึนอนัจะน าไปสู่บทบาทในฐานะเสนาธิการ
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ นอกจากน้ีควรพฒันาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานและ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลกบัระบบของมหาวิทยาลยัเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัช่วยในการปฏิบติังานซ่ึงจะช่วย
ใหก้ารท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งประหยดัทรัพยากร ก าลงัคน งบประมาณ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 อภิปรายผล 
 1) ความพร้อมของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายในเป็น
หลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงสร้างและนโยบาย 2) ดา้นการบริการ 3) ดา้นการเงิน 4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์      
5) ด้านการบริหารงาน และ 6) ด้านบุคลากร เน่ืองจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ควบคุมและบริหารจดัการได ้ประกอบกบัส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นหน่วยงานท่ีมี
ความเป็นอิสระในฐานะส่วนงานท่ีข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลยั จึงท าให้การบริหารจดัการความ
พร้อมของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร สามารถท าไดอ้ย่างเต็มท่ีแต่ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจ
และหนา้ท่ีขององค์กร สอดคลอ้งกบัแนวคิดการก าหนดกลยุทธ์โดยใช ้SWOT ของบุญเกียรติ ชีวะ
ตระกลูกิจ (2549) วา่ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือขั้นพื้นฐานท่ีใชก้ าหนดกลยุทธ์ โดยเป็นการน า
ผลท่ีไดจ้ากการประเมินสภาพแวดลอ้มและเลือกปัจจยัเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factor) มาประเมิน 
แลว้ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ในประเด็นท่ีตอ้งการ การท า SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ เช่น การวิเคราะห์และแกปั้ญหา
ในการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหสู้งข้ึน เป็นตน้ 
 2)  ผลการเทียบเคียงสมรรถนะท่ีไดจ้ากการศึกษาท่ีพบวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  2 ประการ ไดแ้ก่ 
1) ตอ้งมีการปฏิบติังานในบทบาทเสนาธิการ และ 2) ตอ้งมีกระบวนการปฏิบติังานในลกัษณะ    
เสนาธิการ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของบุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2546) กล่าวไวว้่า 
การเทียงเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นกระบวนการท่ีจะคน้หาผูท่ี้เป็น Benchmark หรือผูท่ี้
ปฏิบติัไดดี้ท่ีสุด และผูท่ี้เป็น  Benchmark นั้นเองท่ีจะช่วยตอบค าถามว่าการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดอนั
น าไปสู่ความเป็นเลิศนั้นท าไดอ้ยา่งไร 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ผูบ้ริหารของส านกังานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตอ้งเป็นหลกัส าคญัในการขบัเคล่ือน
แผนการพฒันาส านักงานสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่สู่บทบาทเสนาธิการของสภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารและควบคุมสภาพแวดลอ้มภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
ต่อความพร้อมในบทบาทเสนาธิการของสภามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ รวมทั้งเป็นผูก้  าหนดแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการของส านกังานสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2) การจะพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่บทบาทเสนาธิการของสภา
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนพร้อมกบัการปฏิบติัภารกิจจริง เพราะหากไม่
ปฏิบติัจริงก็จะไม่ทราบวา่ ในบริบทนั้นตอ้งการคนท่ีมีสมรรถนะและทกัษะจริง ๆ อยา่งไร หากได้
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ปฏิบติัจริงแลว้ก็จะทราบแนวทางในการพฒันาไปสู่ภารกิจและ/หรือคดัเลือกคนมาท าภารกิจนั้นได้
อยา่งตรงกบับริบทจริงมากยิง่ข้ึน 
 3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางและแผนพฒันาด้านบุคลากรโดยเฉพาะการ
พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาหน่วยงานให้บรรลุผล
ส าเร็จ 
 4) ควรมีการศึกษาตวัช้ีวดัในการเทียบเคียงสมรรถนะท่ีแสดงผลไดช้ดัเจนมากข้ึน เน่ืองจาก
ลกัษณะการศึกษาเร่ืองน้ีมีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ผลการเทียบเคียงตามช้ีวดัท่ีจะแสดงผลได้
ค่อนขา้งยาก 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบทสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
ผลกระทบ ประสิทธิผล และ ความย ัง่ยนืของการด าเนินงานตามโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถบา้นป่าคา หมู่ท่ี 8 ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร (2) วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้  ดา้น
กระบวนการ กบัผลกระทบต่อชุมชน ประสิทธิผล และความย ัง่ยนื ของการด าเนินงานท่ีส่วนราชการ 
ร่วมกันท าภายใต้โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ  (3) เพื่อส ารวจปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัด          
ของการเนินงานท่ีส่วนราชการร่วมกนัท าภายใตโ้ครงการสถานีพฒันาการเกษตรทีสูงฯ  (4) เพื่อ
ส ารวจข้อเสนอแนะและความคาดหวงัของราษฎรบ้านป่าคา โละโคะ ต่อการด าเนินงานตาม
โครงการฯการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นราษฎรท่ีเป็นตวัแทนของครัวเรือน ใน
บ้านป่าคา หมู่ 8   ต.โป่งน ้ าร้อน อ.คลองลาน ท่ีเข้าร่วมโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ 
จ านวน 127 คน และ บา้นโละโคะ   หมู่ 10 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร จ านวน 108คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรมขอ้มูลคือแบบสอบถาม 

ผลการวจิยัพบวา่ การประเมินบริบทสภาพแวดลอ้ม ท่ีประกอบดว้ยความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ และของเกษตรกรในพื้นท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั มีความจ าเป็นและความสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาของพื้นท่ี พบว่า ในภาพรวมราษฎรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ มีในระดบัมาก     
( x   =3.84,S.D. = 0.87) ปัจจยัน าเขา้  พบวา่  ความพร้อมของทรัพยากร ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ 
และงบประมาณ ท่ีใชใ้นโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมระดบัมาก ( x   =3.67, S.D. = 0.86) 
2) ปัจจยัดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบต่อชุมชนประสิทธิผลและ ความ
ย ัง่ยืนค่อนขา้งต ่า(r = 0.25 ,r = 0.29,r = 0.27) ปัจจยัน าเขา้มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบต่อชุมชน 
ประสิทธิผล และความย ัง่ยืน ในระดบัปานกลาง(r = 0.55,r = 0.56 ,r = 0.55) กระบวนการมี
ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบต่อชุมชนค่อนขา้งสูง(r = 0.63) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล และ
ความย ัง่ยืนปานกลาง(r = 0.59,r = 0.58)3) ปัญหาและอุสรรคของการด าเนินงานโครงการฯ ไดแ้ก่ 
ปัญหาในการทวงคืนผืนป่า และงบประมาณในการปลูกตน้ไมท้ดแทน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใชส้ารอินทรียเ์ป็นไปไดย้าก และมีนกัวชิาการท่ีมีความรู้ในการใชส้ารอินทรียแ์ทนสารเคมีนอ้ย
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4) ขอ้เสนอแนะและความคาดหวงัของราษฎรได้แก่ การมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน เช่น 
ไฟฟ้า ประปา โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี สะดวก เช่น สะพาน ถนน ตลาดจ าหน่ายผลิตผล 
 

ค าส าคญั :ประเมิณโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงผลการด าเนินงาน ความย ัง่ยนื 
 

Abstract 
This research aimed (1) to evaluate the environmental contexts, inputs, processes, impacts, 

effectiveness, and sustainability of the operations under the Highland Agricultural Development Project 
of Her Majesty Queen Sirikit  at Baanpakha, PhongnamronSubdistrict,Klonglan District, Kamphaeng 
Phet Province, (2) to analyze the relationship between environmentalcontexts, input, processes, 
impacts on the community, effectiveness, and sustainability of the collaborative operations of the 
government officesunder the Project, (3) survey the hindrances and restrictions of the collaborative 
operations of the government offices in the Project, and (4) survey the suggestions and expectations 
of local people of Baanpakha and Baanloko toward the operations of the Project. This research 
adopted the quantitative study framework. The samples were 127 people who represent households 
in Baanpakha Village Number8,and other 108 households in Baanloko, Village Number 10, 
participating in the Project. Data collections were undertaken through the questionnaires.   

The research found that 1) Evaluation of environmental contexts consisting of the consistency with the 
project’s objectives and local farmers , practical possibilities,the necessity,and  consistency with the local problems 
was viewed by the samples as a highlevel ( x   =3.84, S.D. = 0.87). For the inputs found that  readiness 
of resources such as personnel, equipment, and budgets requried in the Highland Agricultural 
Development Project were very appropriate( x   =3.67, S.D. = 0.86). 2)The factor of environmental 
contexts related to impacts on the community , effectivenss and sustainabiliy in a rather low 
degree (r = 0.25 ,r = 0.29,r = 0.27). The inputs factor revealed a relationship with impacts on the 
community, effectiveness and sustainability in a moderate degree (r = 0.55, r = 0.56, r = 0.55). 
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The processes correlated with impacts on the community in a high degree (r = 0.63) and 
effectiveness and sustainability in a moderate degree (r=0.59, r=0.58). 3) The problems and 
obsatacles of the operations under the the Highland Agricultural Development Project included calls for 
forest returning, budgets for tree replantation, hardships of behavioral changes in using organic, and a 
limited number of academicians with sufficient knowledge of organic substances. 4) Suggestions and 
expectations of local people were full public utilities such as electricity, water, and efficient infrastructures 
e.g. bridges and roads, market for product 
 

Keywords: projectevaluation, highland agricultural development station, operational results, 
sustainability  
 

บทน า 
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ บริเวณบา้นป่าคา และบา้นโละโคะ จงัหวดัก าแพงเพชร มี

ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า เน่ืองจากวิถีชีวิตการท าการเกษตรท่ีหมุนเปล่ียนพื้นท่ีของชาวไทยภูเขาและจากการมี
ครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการท่ีดินอยูอ่าศยัมากข้ึน จึงมีการบุรุกพื้นท่ีป่าซ่ึงเป็นปัญหาสะสมมา
ยาวนาน จากขอ้มูลการบุกรุกท่ีดินเขตอุทยานแห่งชาติใน 3 หมู่บา้นของจงัหวดัก าแพงเพชร (บา้น
โละโคะ ,บา้นป่าหมาก และบา้นป่าคา) พบว่าพื้นท่ีผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 
ราษฎรมีพื้นท่ีท ากิน 7,581 ไร่ จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2552 พบวา่มีพื้นท่ีท ากินขยายเป็น 16,208 ไร่ 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเน่ืองจากพื้นท่ีเป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดจากจากจงัหวดัตาก
ปัญหาการลกัลอบเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายเขา้มาถางป่าเพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและท าการเกษตรหรือเป็นแรงงานรับจา้งในพื้นท่ี
อีกปัญหาคือ การใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตรในปริมาณท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติคลองวงัเจา้จดัอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นดี (1A) (สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ บา้นป่าคา,2560) จากปัญหาดงักล่าว เม่ือความทราบถึง สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ งโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตาม
พระราชด าริข้ึน ณ บา้นป่าคา หมู่ท่ี 8 ต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร เพื่อให้
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ราษฎรในพื้นท่ีไดมี้โอกาสเขา้ถึงวิธีการในการท าการเกษตรแบบไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและวิทยาการ
ดา้นการเพาะปลูกท่ีไม่ตอ้งเปิดพื้นท่ีใหม่ แต่สามารถให้ผลผลิตสูงและตรงตามความตอ้งการของตลาด 
เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร ยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัราษฎรชาว
ไทยภูเขาบา้นป่าคาและหมู่บา้นบริวารสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ บา้นป่าคา ไดเ้ร่ิม
ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2551  เป็นต้นมา (สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ บา้นป่าคา,2560)จนถึงปัจจุบนั(พ.ศ.2561) โดยมีส่วนราชการ ร่วมด าเนินการ ทั้งใน
พื้นท่ีสถานีฯ และหมู่บ้านป่าคา หมู่บ้านโละโคะ แม้จะมีการรายงานผลการด าเนินงานในความ
รับผิดชอบของส่วนงานนั้นมาเป็นระยะ แต่ยงัไม่มีการประเมินผลการด าเนินโครงการอย่างถูกตอ้ง  
ตามหลกัวิชาการ ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัของการท่ีตอ้งมีการประเมินโครงการโดยรวม เน่ืองจากการประเมิน
โครงการมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อการท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมองเห็นภาพสะทอ้นในการด าเนินโครงการ
ในแต่ละช่วงระยะเวลาเพื่อทราบถึงผลท่ีไดรั้บ ปัญหาอุปสรรค ขอ้บกพร่องท่ีควรน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล (Good Governance) และ ตั้งอยูบ่นหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลของการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน (จกัษวชัร  ศิริวรรณ,2556)   
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1.  เพื่อประเมินบริบทสภาพแวดล้อม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลกระทบ ประสิทธิผล 
และความย ัง่ยนื ของการด าเนินงานตามโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ บา้นป่าคา หมู่ท่ี 8 ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 
  2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบริบทสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ กบัผลกระทบต่อชุมชน ประสิทธิผล และความย ัง่ยืน ของการด าเนินงานท่ีส่วนราชการ
ร่วมกนัท าภายใตโ้ครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ บา้นป่าคา 
  3. เพื่อส ารวจปัญหาอุปสรรค และขอ้จ ากดั ของการด าเนินงานท่ีส่วนราชการร่วมกนัท า
ภายใตโ้ครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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 4. เพื่อส ารวจข้อเสนอแนะและความคาดหวงัของราษฎรบ้านป่าคา โละโคะ ต่อการ
ด าเนินงานตามโครงการของสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ 
 

สมมติฐานการวิจัย การวิจยัน้ีไห้ก าหนดสมมติฐานไวคื้อปัจจยัดา้นบริบทสภาพแวดลอ้มปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงต่อผลกระทบประสิทธิผล และความย ัง่ยืน ของการ
ด าเนินงานภายใตโ้ครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ บา้น
ป่าคา หมู่ท่ี 8 ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ ี) 
 แนวคิด ทฤษฎี การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบ การประเมินผลโครงการ ตามแนวคิดและ
โมเดลการประเมินแบบซิป หรือ  CIPP Model โดยปี ค.ศ. 1967 สตฟัเฟิลบีม ไดคิ้ดโมเดลท่ีไดรั้บ
การยอมรับกนัทัว่ไปในตวัแบบซิป (CIPP Model)  ท่ีใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ปัจจยั
น า (Input) 3) กระบวนการ (Process)และ 4) ผลผลิต (Product) ซ่ึงในแต่ละองคป์ระกอบจะมีมิติการ

ประเมินผลกระทบ (  Impact 
evaluation)  
ผลกระทบต่อชุมชน 
-การบุกรุกท าลายป่า 
-ถางป่าเป็นท่ีอยูอ่าศยัและท ากิน 
-การใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตร 

ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
evaluation) ผลลพัธ์โครงการ 
ท าการเกษตไม่ท  าลายส่ิงแวดลอ้ม 
-การเพาะปลูกท่ีไม่ตอ้งเปิดพ้ืนท่ีใหม่ 
-เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้การเกษตร  
-ยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างจิตส านึก
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ยั่ ง ยื น 
(Sustainability 
evaluation) ความต่อเนื่องใน
อนาคต 
-คนอยูก่บัธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
- ความมัน่คงแหล่งอาหารในพ้ืนท่ี 
-ทั ก ษ ะ ค ว า ม ช า น า ญ ก า ร ท า

ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
Context evaluation) 
วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญเพื่อใช้ในการ 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ความเป็นไปได้ของโครงการ 

ประเมิ นปั จจั ย เบื้ องต้น ( Input 
evaluation) 
ความพร้อมของทรัพยากร 
แผนการโครงการ กิจกรรม 

- พื้นที่ 
-  

ประเมินผลการบวนการ (Process 
evaluation) 
การจัดท ากิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ ์
- การบูรณาการการท างาน 
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พิจารณาส าหรับการประเมินอยา่งชดัเจน หลงัจากนั้น สตฟัเฟิลบีม ไดพ้ฒันาตวัแบบ CIPP อีกหลายคร้ังในการพฒันา
คร้ังท่ี 5ไดมี้การขยายขอบเขตของแนวคิดเก่ียวกบัผลผลิต (Product) ออกไปสู่ยุทธวิธีหรือแผนงาน
ระยะยาวท่ีเหมาะสม โดยตวัแบบCIPP ได้ให้น ้ าหนักกบัการประเมินปัจจยัถึง10 ตวัคือ 1.การจดัท า
ขอ้ตกลงระหวา่งผูป้ระเมินกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Contractual agreements) เก่ียวกบัระเบียบวิธีงบประมาณ การ
วางแผนกิจกรรมร่วมกนั 2.การประเมินผลบริบท (Context evaluation) เก่ียวกบัความตอ้งการผลประโยชน์ และ
ปัญหาภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีก าหนด 3.การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input evaluation)เก่ียวกบัการวางแผน
กิจกรรมและงบประมาณ 4.การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เก่ียวกบัการจดัท า
กิจกรรม การบนัทึกผลการปฏิบติังาน และการติดตามผล 5.การประเมินผลกระทบ ( Impact evaluation)เก่ียวกบั
ผลกระทบต่อชุมชน 6.การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation) คือผลลพัธ์จากการ
ด าเนินกิจกรรม 7.การประเมินความย ัง่ยืน (Sustainability evaluation) เก่ียวกบัความต่อเน่ืองในอนาคต    
8.การประเมินการแพร่กระจาย (Transportability evaluation)คือการแพร่กระจายไปยงัชุมชนอ่ืน 9.
การประเมินผลสรุปรวบยอด (Meta evaluation) เป็นการสรุปผลรวบยอดจากรายงานการประเมินผลท่ีใช้
ระเบียบวธีิท่ีมีความแตกต่างกนั 10.การน าเสนอบทเรียนสุดทา้ย (Final synthesis report) เก่ียวกบัส่ิง
ท่ีจดัท า ผลส าเร็จและบทเรียนจากประสบการณ์ (Stufflebeam, 2002, p 3-12 อา้งถึงใน วฒันา วงศ์
เกียรติรัตน์, 2554, หนา้ 148) ส าหรับ การศึกษา น้ีไดพ้ิจารณาน าปัจจยัมาใช้ในบางตวัเท่านั้นเพื่อ
ความเหมาะสมกบัขอ้เท็จจริงของโครงการท่ีประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินผลบริบท (Context evaluation) 
การประเมินผลปัจจยัน าเขา้(Input evaluation) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) การประเมินผล
กระทบ ( Impact evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation)และการประเมินความย ัง่ยืน 
(Sustainability evaluation) นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญักบัการประเมิน ผลสรุปรวบยอดพร้อมน าเสนอ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (Stufflebeam,2002:P.3-12อ้างถึงใน วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์, 2554 
: น. 147-148)   
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจยัไดท้บทวนผลงานวิจยัมาใชเ้ป็นกรอบคิดดงัน้ี  สุทิน พรหมปลดั 
(2550,บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การประเมินผลโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ในราษฎรในหมู่บา้นเป้าหมายมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑค์วามจ าเป็นพื้นฐาน และบริการ
โครงสร้างพื้นฐานมีนอ้ยมาก ผูป้ฏิบติังานมีเพียงพอแต่ขาดความรู้ ความช านาญท างานไม่สอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการของราษฎรการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอทัว่ถึง การควบคุมและติดตามประเมินผลยงัไม่เป็นระบบและ
ขาดความต่อเน่ือง มีการสับเปล่ียนโยกยา้ยเจา้หน้าท่ีบ่อย ในด้านผลลัพธ์ของโครงการ ทั้งด้านการบริการ
สาธารณสุข การศึกษา และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มีทัว่ถึงส่งผลใหร้าษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
การด าเนินงานโครงการท าให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความพึงพอใจมาก เห็นควรด าเนินโครงการฯต่อไป
อภิวฒัน์ ค  าสิงห์ (2553:บทคดัยอ่) ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการด าเนินงานของศูนยส่์งเสริม
การเกษตรท่ีสูงจงัหวดัล าพูน จ านวน 360 คน พบวา่ เกษตรกรเห็นดว้ยมากกบัการใชภ้าษาส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเขา้ใจง่าย การส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การจดัท าแปลงสาธิตการปลูกพืช แต่เห็นวา่มีปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีไม่
เพียงพอ ผลผลิตตกต ่า ขาดตลาดรับซ้ือสินคา้ ภาษาท่ีใชใ้นการส่งเสริมเขา้ใจยาก และเจา้หนา้ท่ีไม่ออกพบปะออก
เยี่ยมเยียนเกษตร มีข้อเสนอให้จดัอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพิ่ม
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และหาตลาดรับซ้ือผลผลิตให้เกษตรกรจากแนวคิด เอกสาร และงานวิจยัขา้งตน้ 
ไดน้ ามาสร้างเป็นกรอบคิดการศึกษาดงัน้ี  
 

วธิีด าเนินการวจิัย การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใชใ้นการประเมินในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ราษฎรท่ีเขา้ร่วมโครงการ

สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ บา้นป่าคา โดยมีหมู่บา้น
เป้าหมายคือ บา้นป่าคา หมู่ 8 ต.โป่งน ้าร้อนอ.คลองลาน 308 ครัวเรือน และ บา้นโละโคะ หมู่ 10 ต.โกสัม
พี อ.โกสัมพีนครจ.ก าแพงเพชร จ านวน 261 ครัวเรือนรวม 569 ครัวเรือน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ ไดจ้  านวนครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 235 ครัวเรือน  
 เคร่ืองมือการวิจัย เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือการ
เก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนแต่ละครัวเรือนบา้นป่าคาและบา้นโละโคะ การเก็บขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปทั้งหมด 250 ชุด เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของการเป็นตวัแทน 
ไดแ้บบสอบท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์และ สามารถน ามาวเิคราะห์ไดจ้  านวน 241 ตวัอยา่ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 1)ขอ้มูลพื้นฐานของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได,้ประเภทของโครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม ระยะเวลาการเขา้ร่วม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  2) ขอ้มูลตอนท่ี 2-3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินผล
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การด าเนินโครงการท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย(x )และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบสมมติฐานใชก้ารวเิคราะห์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

 
ผลการวจิัย    

1)ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูบ่า้นป่าคาเป็นเพศชายร้อย
ละ 56.85 มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ34.44 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
77.59 การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.38 อาชีพท่ีท าส่วนใหญ่คือ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 77.82 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 2,001 – 5,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 41.49 ส่วนกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมมากท่ีสุดคือ การปลูกกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 37.04 

2.) ผลการประเมิน บริบทสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลกระทบ ประสิทธิผล และ 
ความยั่งยืนของการด าเนินงานตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคา หมู่ที ่8 ต าบลโป่งน า้ร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวดัก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี ้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมิน บริบทสภาพแวดล้อม ของ
โครงการ 

จากตารางท่ี 2 เป็นผลการประเมินดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม(Context Evaluation) ของโครงการ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นวา่ แผนงาน/กิจกรรมของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯมี

บริบทสภาพแวดล้อม(Context Evaluation) 
แผนงาน/กจิกรรม 

ระดับการประเมิน 

x  S.D. แปลผล 

1) สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 3.84 0.87 มาก 

2) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 3.77 0.82 มาก 
3) มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 3.69 0.86 มาก 
4) มีความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
พื้นท่ี 3.80 0.84 มาก 
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ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ และความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ีในระดบัมาก( x  =
3.84, S.D. = 0.87, x   =3.77, S.D. = 0.82) เช่น มีการพฒันาเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมา
ไดส้ะดวกข้ึน จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัและถ่ายทอดความรู้รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตขา้วอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมและการส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี เป็นตน้โดยกลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นเกาะกลุ่มไปในทางเดียวกนัอยา่งมาก ในส่วนความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของโครงการ
และกิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก( x   =3.69, S.D. = 0.86)  นอกจากน้ียงั
เห็นว่า แผนงาน/กิจกรรมของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ มีความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาของพื้นท่ีมาก ( x  =3.80, S.D. = 0.80)  
ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมิน ปัจจัยน าเข้าหรือปัจจัยเบือ้งต้น 

จากตารางท่ี 3 เป็นผลการประเมินด้านปัจจยัน าเข้าหรือปัจจยัเบ้ืองต้นท่ีใช้ในโครงการสถานี
พฒันาการเกษตรท่ีสูง    ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถฯ ในดา้นความพร้อมของทรัพยากร ไดแ้ก่ 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นโครงการฯ 
ในภาพรวม มีความพร้อมระดบัมาก( x =3.67, S.D.= 0.86)โดยทั้งดา้นบุคลากร( x   = 3.71, S.D. = 
0.83)  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ( x   = 3.67, S.D. = 0.86) และดา้นงบประมาณ( x   = 3.62, S.D. = 0.88) มี
ความพร้อมในระดบัมาก 

 
 
 

ปัจจัยน าเข้าหรือปัจจัยเบือ้งต้น 
(Input evaluation) 

ระดับการประเมิน 

x  S.D. แปลผล 

ดา้นบุคลากร 3.71 0.83 มาก 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 3.67 0.86 มาก 
ดา้นงบประมาณ 3.62 0.88 มาก 
 รวมความพร้อมของทรัพยากร 3.67 0.86 มาก 
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ตารางที4่ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) 

กระบวนการ (Process evaluation) ระดับความคิดเห็น (n=241) 

x  S.D. แปลผล 
กระบวนการในการท ากิจกรรมในพื้นท่ี มีการ
ปฏิบติัและเหมาะสม 

3.61 0.87 มาก 

จากตารางท่ี 4พบวา่ ผลการประเมินกระบวนการ ท่ีใชใ้นโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ
ในภาพรวม มีการปฏิบติัและมีความเหมาะสมมาก  ( x  =3.61, S.D. = 0.87)  
 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมินด้านผลกระทบต่อชุมชน 
ประสิทธิผล และความยัง่ยนืของโครงการ 

ผลการประเมินผลกระทบ พบวา่ส่งผลในดา้นดีต่อชุมชนอยา่งมาก(x   =3.47, S.D. = 1.03) เช่น 
ประชาชนไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภณัฑ์ ปุ๋ยอินทรีย ์ใช้แทนสารเคมีพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกลดลง 
ระบบนิเวศฟ้ืนตวัมีการสร้างอาชีพ สร้างงานให้ชุมชน ผลการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation)พบวา่ 
โดยรวมบรรลุผลในระดบัมาก ( x   =3.59, S.D. = 0.91)  เช่นราษฎรในพื้นท่ีมีสุขภาพอนามยัดีข้ึนมี
จิตส านึกรักษแ์ละหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและ เยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อ
ในระดบัสูงข้ึน เป็นตน้ ในส่วนของการประเมินความย ัง่ยืน (Sustainability evaluation)และความ
ต่อเน่ืองของโครงการในอนาคต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประเมินวา่ โครงการฯ มีความย ัง่ยืนในระดบัมาก (x  =

ผลกระทบ/ประสิทธิผล/ความยัง่ยนื ระดับความคิดเห็น (n=241) 

x  S.D. แปลผล 

    
ผลกระทบต่อชุมชน 3.47 1.03 มาก 
ผลลพัธ์ของการด าเนินกิจกรรม 3.59 0.91 มาก 
ความย ัง่ยนื ความต่อเน่ืองในอนาคต 3.71 0.83 มาก 
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3.71, S.D. = 0.83) เช่น ราษฎรในพื้นท่ีสามารถอยู่กบัธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยืนมีความช านาญท า
เกษตรกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มได ้(ดูตารางท่ี 5) 

3) ปัญหาและอุปสรรคของราษฎร ดงัน้ี ปัญหาในการทวงคืนผืนป่า และงบประมาณในการ
ปลูกต้นไม้ทดแทนไม่ทัว่ถึงเพียงพอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนการใช้
สารเคมีท าไดย้ากมากและมีนกัวชิาการท่ีมีความรู้ในการใชส้ารอินทรียจ์  านวนนอ้ยไม่เพียงพอ 
 4) ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของราษฎรบา้นป่าคา และบา้นโละโคะดงัน้ี (1) มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน เช่น ไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศพัท ์(2) มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี สะดวก 
เช่น สะพาน ถนน (3) ช่องทางหรือตลาดส าหรับการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านบริบทสภาพแวดลอ้มปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ                
ไม่ได้มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบประสิทธิผล และความย ัง่ยืน ของการด าเนินงานท่ีส่วนราชการ
ร่วมกนัท าภายใตโ้ครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
บา้นป่าคา หมู่ท่ี 8 ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร สมมติฐานได้รับการปฏิเสธ 

 
อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะการวจิัย 

จากผลการประเมินดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม(Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า 
ราษฎรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า แผนงาน/กิจกรรมของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ และความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี มีความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติั  มีความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของพื้นท่ี และมีประสิทธิผลอยา่งมาก ในขณะท่ีผล
การประเมินผลกระทบ ประสิทธิผล และความย ัง่ยนื ของโครงการ พบวา่ โครงการฯ  ส่งผลกระทบในดา้นดี
ต่อชุมชนอย่างมาก เช่น ประชาชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภณัฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ใช้แทน
สารเคมีพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกลดลง สามารถสร้างอาชีพ สร้างงานให้ชุมชน และบรรลุประสิทธิผลของ
ด าเนินงานโครงการ เช่นราษฎรในพื้ นท่ี มี สุขภาพอนามัยดี ข้ึนมี จิตส านึกรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและเยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน เป็น
ตน้ และ ราษฎรในพื้นท่ีสามารถอยูก่บัธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยืนมีความช านาญในอาชีพเกษตรกรรม
ท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มได ้เป็นตน้ จากผลการศึกษาน้ี เป็นไปตามกรอบแนวคิดของตวัแบบ CIPP คร้ังท่ี 5 
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ท่ีStufflebeam ไดก้  าหนดใหมี้การประเมิน 10 หมวด (Stufflebeam, 2002, p 3-12อา้งถึงใน วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์, 
2554, หน้า 148) โดยผูว้ิจยัได้น ามาใช้ 6 หมวดไดแ้ก่ 1)ประเมินผลบริบท (Context evaluation)เก่ียวกบัความ
ตอ้งการ ผลประโยชน์ และปัญหาภายใตส้ภาพแวดล้อมท่ีก าหนด 2)ประเมินผลปัจจยัน าเขา้ (Input 
evaluation) เก่ียวกบัการท ากิจกรรม บุคลากรและงบประมาณ 3) ประเมินผลกระบวนการ (Process 
evaluation) การจดัท ากิจกรรม บนัทึกและติดตามผล 4) ประเมินผลกระทบ ( Impact evaluation)คือผลกระทบต่อ
ชุมชน 5) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation) ผลลพัธ์จากการด าเนินกิจกรรมและ 6)ประเมิน
ความย ัง่ยืน (Sustainability evaluation) คือความต่อเน่ืองในอนาคต การประเมินผลโครงการใน
ศึกษาน้ีอาจกล่าวไดว้่า เป็นการประเมินท่ีครบถว้น ตามหลกัการท่ีวิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ไดใ้ห้
ความเห็นวา่ รูปแบบการประเมิน CIPPI (context-input-process-product-impact) เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
เพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจทั้งระบบ คือทั้งเพื่อการ
วางแผน ก าหนดโครงสร้าง น าไปปฏิบติั และทบทวนโครงการซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการ
ทางการบริหารกิจกรรม 4 ประเภท คือ การวางแผน (planning)  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
(implementation) การประเมิน (evaluation) และปรับปรุง (improve) นอกจากน้ียงัมีการ “การ
ประเมินผลกระทบ” (impact evaluation) ด้วย เพราะท าให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากข้ึน
ประเด็นทีน่่าสนใจคือผลการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation)พบวา่ ราษฎรในพื้นท่ี
มีสุขภาพอนามยัดีข้ึนอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าราษฎรมีความพึงพอใจในการเขา้มาส่งเสริมดา้น
สุขภาพอนามยัของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ บา้นป่าคา ไดแ้ก่กิจกรรมการรณรงคว์างแผน
ครอบครัว อบรมการวางแผนครอบครัวราษฎรหมู่บ้านป่าคา และอบรมกลุ่มสตรีวยัเจริญพันธ์                
งานวางแผนครอบครัว หมู่บา้นโละโคะ และ กิจกรรมการรณรงคล์ดความเส่ียงของเกษตรกรจากการใชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชโดยการอบรมใหค้วามรู้และเจาะโลหิตตรวจหาสารเคมีในเกษตรกร บา้นป่าคา และบา้นโละโคะ  
เป็นตน้ นอกจากน้ี ผลการประเมินผลกระทบต่อชุมชน (Impact evaluation)ยงัพบว่าราษฎรไดรั้บการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตดา้นอาชีพ และสารชีวภณัฑปุ๋์ยอินทรีย ์แทนการใชส้ารเคมีอยา่งเหมาะสมมาก
แสดงให้เห็นว่าประชาชนเล็งเห็นถึงความส าคญัของการใช้สารอินทรียแ์ทนสารเคมี ซ่ึงเป็นการ
อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีส่ิงปนเป้ือนใน ดิน น ้ า อากาศ และท่ีส าคญัเพื่อ
ไม่ให้มีสารปนเป้ือนและเป็นสารพิษตกค้างในพืชท่ีเราเพาะปลูก เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยต่อ
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ผูบ้ริโภค ท าให้ลดอตัราการป่วยไขแ้ละเสียชีวิตของราษฎรลง  ในด้านความยั่งยืนของโครงการสถานี
พฒันาการเกษตรท่ีสูงฯ บา้นป่าคา ยงัพบว่า ราษฎรในพื้นท่ีสามารถอยู่กบัธรรมชาติไดอ้ย่างย ัง่ยืน
แสดงใหเ้ห็นวา่ ราษฎรในพื้นท่ีมีความรักและหวงแหนป่าไมม้ากข้ึน จากการไดรั้บความรู้ทางดา้น
ป่าไมท่ี้มากข้ึน เปล่ียนเกษตรพืชเชิงเด่ียวให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว ราษฎรปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ท าไร่
เล่ือนลอย จากผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินโครงการสามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวติใหร้าษฎรท่ีเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งดี เพราะนอกจากท าให้ราษฎรมีอาชีพ มีท่ีท ากิน มีรายไดท่ี้
พอเพียงแลว้ ยงัมีสุขภาพอนามยัท่ีดี ตามท่ีองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตยเูนสโก ้UNESCO (อา้งถึงใน 
สุวดี อานุวงษ์วิวฒัน์, 2554, หน้า 10) ท่ีเสนอไวว้่า คุณภาพชีวิตดีหรือไม่ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ 5 
ประการ คือ1) มาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) พิจารณาไดจ้าก รายไดต่้อบุคคล สุขภาพ 
การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั การสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้  2) การเปล่ียนแปลงของประชากร (Population dynamics) 
ในเร่ืองโครงสร้างทางอาย ุและเพศ อตัราการเติบโตของประชากร อตัราการเกิด อตัราการตาย การยา้ยถ่ิน เป็นตน้ 
3) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม (Socio-cultural factors) พิจารณาจากระบบสังคม ค่านิยมทาง
ศาสนา ค่านิยมทางวฒันธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ เป็นตน้4) กระบวนการพฒันา(Process of 
development) พิจารณาจากล าดบัความส าคญัของการพฒันาประสิทธิภาพ และความสมารถของ
บุคคล การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม การคา้ 5) ทรัพยากร (Resources) ไดแ้ก่ ทรัพยากร
บุคคล ธรรมชาติ อาหาร เงินทุนตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงผลการด าเนินโครงการน้ี ราษฎรสามารถ
บรรลุตวัช้ีวดัดงักล่าวไดค้่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม จากผลการทดสอบสมมติฐานกลบัพบวา่ ปัจจยัดา้นบริบท
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบั ผลกระทบ ประสิทธิผล และความย ัง่ยืนของ
โครงการในระดบัค่อนขา้งต ่า ปานกลางและค่อนขา้งสูงเท่านั้น ซ่ึงแสดงวา่ บางคร้ังอาจมีตวัแปรต่าง เๆขา้มาแทรก 
เช่น ปัญหาและอุสรรคของการด าเนินงานโครงการฯ ท่ีพบ ไดแ้ก่ ปัญหาในการทวงคืนผืนป่า และงบประมาณใน
การปลูกตน้ไมท้ดแทน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารอินทรียแ์ทนการใช้สารเคมีเป็นไปไดย้าก และมี
นกัวิชาการท่ีมีความรู้ในการใชส้ารอินทรียแ์ทนสารเคมีจ านวนน้อย นอกจากน้ีจากผลการศึกษายงัแสดงให้เห็น
วา่ การด าเนินโครงการสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของการจดัตั้งโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง
ตามพระราชด าริข้ึน ณ บา้นป่าคา ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ราษฎรในพื้นท่ีมีโอกาสเขา้ถึง วิธีการในการท า
การเกษตรอินทรีย ์การเพาะปลูกท่ีไม่ตอ้งเปิดพื้นท่ีใหม่ แต่ได้ผลผลิตสูงตามความตอ้งการของตลาดเป็นแหล่ง
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เผยแพร่ความรู้  ส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างจิตส านึกการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ใหช้าวไทยภูเขาบา้นป่าคาและหมู่บา้นบริวาร ประเด็นที่น่าสนใจจาก
การศึกษา คือ ปัญหาและอุปสรรคของราษฎร ท่ียงัเผชิญกบัการทวงคืนผืนป่าของรัฐการมีงบประมาณไม่
เพียงพอ การใชส้ารอินทรียแ์ทนการใชส้ารเคมีท าไดย้าก เพราะยงัไม่มีความรู้ในการใชส้ารอินทรียแ์ละมีผูรู้้
ท่ีเขา้ไปใหค้วามรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลใหร้าษฎรบางส่วนยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารอินทรีย์
และมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดีข้ึนจากเดิม จึงมีข้อเสนอแนะและความคาดหวังให้มีการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า 
ประปาสัญญาณโทรศพัท์  โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ถนน เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งยงัตอ้งการใหห้าช่องทางหรือตลาดส าหรับการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรให้อีกดว้ย 
ผลการศึกษาน้ี มีความคลา้ยคลึงกบัผลการศึกษาของสุทิน พรหมปลัด (2550,บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ในราษฏรใน
หมู่บา้นเป้าหมายมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน และ บริการโครงสร้างพื้นฐานมีนอ้ยมาก 
ผูป้ฏิบติังานมีเพียงพอแต่ขาดความรู้ ความช านาญ การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอทัว่ถึงและงานของ 
อภิวฒัน์ ค าสิงห์ (2553:บทคดัยอ่) ศึกษา การด าเนินงานของศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูงจงัหวดัล าพูน ท่ี
พบวา่มีปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ ผลผลิตตกต ่า ขาดตลาดรับซ้ือสินคา้ภาษาท่ีใชใ้นการส่งเสริมเขา้ใจยาก 
ไม่ออกเยี่ยมเยียนเกษตร จึงมีขอ้เสนอให้จดัอบรมถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตร ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
เพิ่มเจา้หน้าท่ีส่งเสริม และหาตลาดรับซ้ือผลผลิตให้เกษตรกร แสดงให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคของการ
พฒันาท่ีท าโดยส่วนงานภาครัฐ ท่ีพบกบัการไม่เพียงพอในด้านทรัพยากรบริหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนและจริงจงั เพื่อให้การพฒันาและการให้บริการประชาชนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายของโครงการ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  (1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการปรับปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานของโครงการฯให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรในพื้นท่ีให้มากข้ึน  (2)มุ่งเน้นการ
ปรับเปล่ียนความคิดใหร้าษฎรเห็นความส าคญัและจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนมาท าการเกษตรแบบอินทรีย์
อยา่งโดยใชช่้องทางการตลาดใหเ้พื่อสร้างรายไดจ้ากผลผลิตเป็นรูปธรรม (3)มีราษฎรบางส่วนท่ียงั
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และมีความสนใจอยากเข้าร่วม ดังนั้ นในแต่ละกิจกรรมควรมีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพื่อความทัว่ถึงของราษฎร  
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2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  น าหลกัการการประเมินแบบ CIPP Model ไปใชใ้นการ
ประเมินผลโครงการของสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นป่าคา เฉพาะเจาะจงไดโ้ดยเพิ่มเติมหมวดตวัแปรและมีการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
ไดข้อ้มูลเชิงลึกดว้ย  
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บทคดัย่อ 
 ระบบ E-Learning คือ การศึกษาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเพื่อน ามาใชใ้นการ
ขจดัเร่ืองเวลาและปัญหาทางภูมิศาสตร์ของผูเ้รียนโดยปัจจุบนัระบบ E-learning กลายเป็นกระแส
นิยมในการน ามาประยุกต์ใช้กับการพฒันาการศึกษาให้ทนัสมยัและตอบสนองความต้องการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นยคุโลกาภิวตัน์เพื่อสร้างผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  
 ในประเทศไทยได้มีการน า E-Learning มาประยุกต์ใช้กบัระบบการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดบัการศึกษาให้ทนันานาประเทศโดยมีพฒันามามากกว่า 10 ปี ซ่ึงสะทอ้นถึงความต่อเน่ือง
ของการพฒันาระบบ E-Learning แต่อยา่งไรก็ดีประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่สภาวะวิกฤตเม่ือ E-Learning 
ไม่ไดช่้วยยกระดบัการศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริงทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาดา้นความเท่าเทียม , 
การเกิดพฒันาE-Learning เป็นเพียงความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูง  , การขาดการมีส่วนร่วม
และการผลิตเนน้จ านวนมากกวา่ทางเลือก ทั้งหมด คือ สภาวะวกิฤตของประเทศไทย  
 ดงันั้น การสร้างแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาระบบ E-Learning ควรตอ้งถูกยกระดบั
อยา่งเท่าเทียม ผูเ้รียนเป็นหลกัส าคญัในการพฒันาระบบ E-Learning ให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียน การพฒันาแนวทางร่วมกนัในการเรียนการสอนของผูเ้รียนกบัผูส้อน การผสมผสานการ
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เรียนระบบ E-Learning , การเรียนแบบดั้งเดิมให้เหมาะสม และการสร้างปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบั
ผูส้อนต้องถูกน ามาปฏิบติัอย่างชัดแจ้ง ซ่ึงจะสามารถท าให้ประเทศไทยพน้ออกจากวิกฤติ E-
Learning และยกระดบัสู่ผูเ้รียน ศตวรรษท่ี 21 

 
ค าส าคญั : ระบบ อี-เลิร์นนิง, วกิฤต , ผูเ้รียนศตวรรษท่ี 21 
 
Abstract 
 E-Learning system is all types of Electronic system education that use for eliminating 
about times and geographic problems of students. By present the E-Learning system become to a 
popular trend in applying to develop modern education and responding to human needs in 
globalization to create students in 21 centuries. 
 Thailand bring E-Learning to apply with learning management system to upgrade about 
education to keep up with nations that improving more than 10 years and reflect at the continuous 
of developing the         E-Learning system. However, Thailand started to enter in E-Learning 
crisis because that does not help to upgrade truly education both of structural problems and 
equality problems. Development of E-Learning system is just need of the top executive, lack of 
participation and production focuses on number more than choice all of them are Thailand crisis. 
 So that the creation of the right approach in developing the E-Learning system should be 
upgrade equally. Students are importantly in development of E-Learning system for responding to 
students. Joint development in education between teachers and students, integration education in 
E-Learning system and appropriate with conventional of education and interaction between 
teachers and students must be practice expressly that help Thailand through from E-Learning 
crisis and upgrade students to 21 centuries.  

Keyword : E-learning , Crisis , Students in the 21st century 
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บทน า 
ในปัจจุบนัการพฒันาด้านการศึกษาถือเป็นเร่ืองท่ีทุกประเทศให้ความส าคญั และ มุ่ง

ด าเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการแข่งขนัทั้งในตลาดแรงงานโลก และ 
เพื่อยกระดบัผลิตภาพของประเทศใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงภายใตค้วามกดดนัของยุคโลกาภิวตัน์
โดยโลกาภิวตัน์ คือ ทะลายกรอบดา้นการส่ือสารเกิดการส่ือสารไร้พรมแดน ซ่ึงส่งผลถึงดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพประชากร และการพฒันาทุนมนุษย ์ซ่ึงภายใตทิ้ศทางการ
เปล่ียนแปลงของการศึกษาย่อมสอดคล้องกับยุคสมยัท่ีมุ่งเน้น ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความ
แตกต่างและหลากหลายทางความคิดท่ีมากข้ึนของกลุ่มคนต่างๆในสังคม การหาองค์ความรู้
กลายเป็นเร่ืองง่ายท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงความรู้ไดผ้่านอินเทอร์เน็ต  การน าเทคโนโลยีเขา้มา
ประยกุตใ์นการพฒันาทุนมนุษยเ์กิดข้ึนมาอยา่งแพร่หลาย รวมถึงแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) กลายเป็นค่านิยมท่ีทุกประเทศพยายามปลูกฝังใหก้บัประชาชน 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีเกิดข้ึนในตวั
บุคคลอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บความรู้ทกัษะ หรรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือ กิจกรรมใน
วิถีชีวิตท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย และ มีการพยายามส่งเสริมการศึกษาดว้ย
ตนเอง (Learning myself)  การทะลายขีดจ ากดัทางภูมิศาสาตร์และเวลาเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเขา้ถึง 
ความรู้อยา่งไร้ขีดจ ากดัผา่นระบบ E-Learning ใหม้ากข้ึน   

ในทางเดียวกนัผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้รียนภายในบริบทแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงนิยามไดว้า่ 
ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบไปดว้ยลกัษณะตามแนวคิด 3R8C   

ในส่วนของ 3 R ประกอบดว้ย 
1. Reading คือ สามารถอ่านออก 
2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได ้
3. (A)Rithmatic คือ มีทกัษะในการค านวณ 

ในส่วนของ 8C ประกอบดว้ย 
1. Critical thinking and problem solving คือ มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมี

วจิารณญาณและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
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2. Creativity and innovation คือ การคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละคิดเชิงนวตักรรม 
3. Cross-cultural understanding คือ ความเขา้ใจในความแตกต่างของวฒันธรรมและ

กระบวนการคิดขา้มวฒันธรรม 
4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

ความเป็นผูน้ า 
5. Communication information and media literacy คือ มีทกัษะในการส่ือสารและการรู้เท่า

ทนัส่ือ 
6. Computing and IT literacy คือ มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และรู้เท่าทนัเทคโนโลย ี
7. Career and learning skills คือ มีทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ 
8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวนิยั 

แนวคิดน้ีจะกลายเป็นลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ซ่ึงภาครัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริม
ใหเ้กิดข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถกลายเป็นผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ และทนัตามยคุสมยั อีกทั้งส่ิงเหล่าน้ี คือ
คุณลกัษณะท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนัและอนาคตคาดท่ีหวงัใหเ้กิดข้ึน  

คุณลักษณะเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ควรเกิดจากการท่ีผูเ้รียนตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษาและมุ่งมัน่เป็นผูศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเอง (Learning myself) ในทางเดียวกนัภาครัฐก็มี
หน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองมือในการศึกษา และ การส่งเสริมการศึกษาในรูป
นโยบายต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และผลกัดนัการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ให้เกิดข้ึนภายในสังคมโดยสร้างความเช่ือท่ีวา่ “การเรียนรู้ไม่ได้
หยุดอยู่แต่เพียงในห้องเรียน” ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีรัฐบาลของหลายประเทศน ามาปรับใช้ในปัจจุบนัใน
การยกระดบัและพฒันาการศึกษาให้สูงข้ึนผา่นเทคโนโลยีโดยเรียกเคร่ืองมือเหล่านั้น รวมๆ กนัอยู่
ในรูปแบบของ ระบบ E-Learning  
 
E-Learning คือ อะไร 

ความหมายของระบบการเรียนผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning: E-learning) 
คือ ระบบการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาองคค์วามรู้ผา่นตวักลางเล็กทรอนิกส์โดยขจดัอุปสรรค
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ดา้นเวลาและ ภูมิศาสตร์ออกไป ทั้งน้ีตวักลางอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบการส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต และรวมถึงการศึกษาผ่านส่ือการ
เรียนการสอนทุกประเภทท่ีจดัอยูใ่นรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

โดยพฒันาการของ ระบบ E-Learning เร่ิมต้นมากจากการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
ไปรษณีย ์ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 ในทวีปยุโรปเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีมีถ่ินฐานท่ีห่างไกลได้
เรียน แต่เน่ืองจากการเรียนผา่นระบบไปรษณียน์ั้น พบปัญหาในการติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งใชเ้วลานาน
และบางคร้ังขอ้มูลหรือเน้ือหาบางส่วนของการศึกษาสูญหายระหว่างการเดินทาง โดยต่อมามีการ
เปิด Home-Study Program ทางไปรษณีย์ส าหรับผู ้ต้องการเรียนอยู่ท่ีบ้านหรืออยู่ห่างไกล
สถานศึกษาซ่ึงเป็นพฒันาการจากการเรียนผ่านไปรษณียจ์ากยุคดงัเดิมมาสู่การจดัระบบการเรียนท่ี
ชดัเจนข้ึนท่ีสามารถเรียนไดท่ี้บา้นและมีการจดัการประเมินผลเหมือนการเรียนปกติ จนถึงปัจจุบนั
มีการเปิดสอนลกัษณะน้ีในมหาวทิยาลยัเปิดท่ีผูเ้รียนไม่จ  าเป็นจะตอ้งมาเรียนในห้องเรียน 

ในอีกดา้นหน่ึง พฒันาการของการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการศึกษา มีมากข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1960 จึงมีการพฒันาแนวคิดการผสมผสานการใชค้อมพิวเตอร์และโสตทศันวสัดุเป็นส่ือการเรียน
การสอน เช่น เทปบนัทึกภาพ เทปบนัทึกเสียง และต่อมา เม่ืออุตสหกรรมซีดีรอมถูกพฒันาข้ึน ท า
ให้ความจุของการบนัทึกขอ้มูลมีขนาดเพิ่มมากข้ึน จึงไดมี้การโอนยา้ยขอ้มูลจากเทปบนัทึกเสียงสู่
ซีดีรอม ซ่ึงในวงการการศึกษาเรียกวา่ CAI (Computer-aided instruction) และ CBT (Computer-
based learning) ในการฝึกอบรมของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 ต่อมาในปี ค.ศ 1990 การพฒันาของระบบอินเทอร์เน็ตท าให้มีการใชอ้ย่างแพร่หลายมาก
ยิง่ข้ึนผา่นโปรแกรมแสดงผล (Web browser) และ โปรโตคอล TCP/IP จึงมีการพฒันาการเรียนการ
สอนผา่น World Wide Web (WWW.) โดยใชใ้นวงการศึกษา วา่ Web-based education หรือ Web-
based instruction หรือ Web-based Learning และใช้ในวงการธุรกิจ ว่า Web-based training 
เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายออนไลน์จึงมีการใชค้  าวา่ Online training หรือ Online 
learning ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ E-Learning และในปีค.ศ 2000 เป็นตน้มาค าว่า E-Learning เร่ิม
แพร่หลายมากยิ่งข้ึนจากการท่ีบริษทั Cisco ไดเ้ร่ิมแนะน าเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง E-Learning มาใช้
ในการฝึกอบรมโปรแกรม การอบรมพนกังานของบริษทั 
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ดงันั้นจะสามารถแบ่งยคุของพฒันาการ E-Learning ออกมาไดเ้ป็น 4 ยคุ ดงัน้ี (บุปผชาติ, 
2546: 50-51) 

1. ยคุคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกอบรม (Instructor-Led Training Era) เป็นยคุเร่ิมใช้
คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษาจนถึงปี ค.ศ.1983 

2. ยคุมลัติมีเดีย (Multimedia Era) ช่วงปี ค.ศ. 1984-1993 เป็นยคุก าเนิดโปรแกรมวนิโดว ์
3.1 การใชซี้ดีรอมบนัทึกขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมการน าเสนอ PowePoint การสร้าง
บทเรียน เป็นตน้ สามารถเรียนตามเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกของผูเ้รียน แต่มีขอ้เสีย 
คือ ผูเ้รียนขาดปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน 

3. ยคุเวบ็เร่ิมแรก (Web infancy) ช่วงปี 1994-1999 เร่ิมมีการใชเ้ทคโนโลยเีวบ็บน
อินเทอร์เน็ตและมีมลัติมีเดียบนเวบ็ 

4. ยคุเวบ็รุ่นใหม่ (Next Generation Web) ช่วงปี ค.ศ 2000-2005 เป็นเทคโนโลยมีี
ความกา้วหนา้ มีการน า E-Learning หลายประเภทเกิดข้ึน อาทิ OCW[2] (Open 
Courseware) สร้างทางเลือกใหม่ใหก้บัผูเ้รียน 
ประโยชน์ของ E-Learning ท่ีเขา้มาในแวดวงการศึกษานั้นมีอยูใ่นหลายแง่มุมไดแ้ก่ 

1. การเอ้ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาทั้งดา้นการเรียน และ การติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนโดยขจดัปัญหาดา้นเวลา และ สถานท่ี 

2. ประหยดัตนทุนท่ีใชส้ าหรับการศึกษา 
3. ช่วยส่งเสริมผูเ้รียนผา่นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. เป็นทางเลือกทางการศึกษาใหก้บัผูเ้รียนดว้ยช่องทางท่ีหลากหลาย 

 
E-Learning ในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใชส้นบัสนุนการศึกษาอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ 
พ.ศ. 2498 เม่ือกระทรวงศึกษาธิการไดก่้อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาข้ึนมาเป็นคร้ัง
แรก หลกัจากนั้นไม่นานเม่ือมีการจดัตั้งสถานีวทิยโุทรทศัน์ข้ึน กระทรวงศึกษาธิการก็มีโอกาสผลิต
รายการเพื่อการศึกษาออกอากาศไปสู่ประชาชนทัว่ไปอีกช่องทางหน่ึง วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
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โทรทศัน์จึงเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีบทบาทในการสนบัสนุนการศึกษามาเป็นเวลานาน จนกระทัง่
มีการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการข้ึนในพ.ศ. 2537 การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาในประเทศไทย เร่ิมตน้ในระดบัอุดมศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษาระยะแรกเป็นการใช้ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer-Assisted 
Instruction : CAI) ต่อมาเม่ือมีเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึน จึงพฒันาไปสู่การเรียน
การสอนออนไลน์ หรือ Web-Based Instruction (WBI) 

E-Learning ในประเทศไทยเร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2538 โดยรัฐบาลไดเ้ปิดเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เพื่อเช่ือมโยงโรงเรียนต่างๆ ในประเทศเข้าด้วยกันโดยผ่าน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทาง
การศึกษาร่วมกนับนเครือข่าย ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบเม่ือ 5 ตุลาคม 2542 ให้ขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษาทัว่ประเทศโดย
ความรับผิดชอบของ ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National 
Electronics and Computer Thechnology Center : NECTEC) ปัจจุบนัเนคเทคไดด้ าเนินกิจกรรมบน
เครือข่ายหลายอย่าง ประกอบด้วย การจัดท าเว็บไซต์ของโครงการเพื่อเป็นส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้ (เยาวลกัษณ์ พิพฒน์จ าเริญกุล ; 11 กุมภาพนัธ์ 2555) 

กระทรวงศึกษาไดมี้การรับรองการศึกษาทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่
ตน้ปี 2549 จึงท าให้การเติบโตของหลกัสูตร E-Learning มีอตัราการเติบโตเป็นเท่าตวัเพราะ
การศึกษาทางไกลไม่เพียงจะอ านวยความสะดวกและเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนแล้วยงัอ านวย
ประโยชน์ให้กับสถาบนัการศึกษาในแง่ของการบริหารจดัการอีกด้วย คือ ท าให้ตน้ทุนในการ
จดัการหลกัสูตรต ่าลงดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลท่ีนกัศึกษาไม่ตอ้งเดินทางมา
เขา้ชั้นเรียน และฝ่ายผูส้อนก็ไม่ต้องจดัห้องเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และสามารถ
รองรับนกัศึกษาไดอ้ยา่งไม่จ  ากดัจ านวน เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้
เขา้ถึงผูท่ี้มีความตอ้งการในวงกวา้งข้ึน โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีอาศยัในต่างจงัหวดั 

ดังนั้น E-Learning จึงเป็นช่องทางโอกาสและทางเลือกไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้ น
มหาวทิยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยงัไดใ้ห้ความส าคญัดว้ยเช่นกนัโดยในช่วง 2 – 3 ปี ท่ีผา่นมา



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

351 
 
 

มหาวทิยาลยัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเ้ปิดหลกัสูตร E-Learning มากมาย เช่น การเปิดคอร์สออน
ไลน์ของภาค จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ให้ความรู้เก่ียวกับจิตวิทยาในชีวิตประจ าวนัให้ทั้ ง
นกัศึกษาและผูเ้รียนภายนอกไดเ้ขา้มาศึกษา นั้นสะทอ้นให้เห็นแนวโนน้ของ E-Learning ท่ีเขา้มามี
บทบาทส าคญัในงานการศึกษา 

ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless) ไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทและเติบโต
อยา่งมาก และใชเ้วลา 3 – 4 ปีอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ก็เขา้ไปแทนท่ีอุปกรณ์แบบมีสาย (Wired) ท่ีเห็น
ไดช้ดัเจน คือ โทรศพัทมื์อถือ เม่ือมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีแบบไร้สาย เทคโนโลยี
ส าหรับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆก็ถูกพัฒนาตามข้ึนไปด้วย ได้แก่ Bluetooth, WAP (Wireless 
Application Protocol) และ GPRS (General Packet Radio System) เม่ือเทคโนโลยีไดก้า้วหนา้ไป 
วิธีการศึกษาหาความรู้ก็ถูกพฒันาตามไปดว้ย จึงเกิด m-Learning ยอ่มากจาก Mobile Learning คือ
การเรียนรู้ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ซ่ึงเป็นการพฒันาอีกขั้นของ E-Learning เป็นการผสานท่ีลงตวั
ของการพฒันาการศึกษาเรียนรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วย เทคโนโลยีท่ีกล่าวถึงน้ีก็คือ 
เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย การเรียนแบบน้ีถูกเรียกวา่ Wireless Learning, Mobile Learning 
หรือ m-Learning ดงันั้น m-Learning คือ การศึกษาทางไกลผา่นทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบไร้สาย
ต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ PDA, Laptop Computer, IPad, Tablet เป็นตน้ 

เม่ือศึกษาในแง่ของเท็จจริงระบบ E-Learning ในประเทศไทยถึงแมจ้ะมีพฒันาการมา
มากกวา่ 10 ปี แต่ผูเ้ขียนกบัมองวา่ ระบบ E-Learning เป็นเพียงช่องทางเลือกหน่ึงในปัจจุบนัเท่านั้น 
เพราะการศึกษากระแสหลกัของไทยในปัจจุบนั ยงัจ าเป็นตอ้งพึ่งการบรรยายและปฏิสัมพนัธ์ของ
ผูส้อนและผูเ้รียนเป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอน สาเหตุอาจจะมาจากสภาพสังคมไทยท่ียงัยึด
โยงการสอนไวก้บัตวับุคคลมากกวา่องคค์วามรู้ 
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“ อะไร คอื วกิฤตของ E-Learning ในประเทศไทย และ ไทยจะสามารถสร้างผู้เรียน 
ศตวรรษที2่1 ได้อย่างไรผ่านระบบ E-Learning” 

เม่ือมาพิจารณาวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนกบั E-Learning ในประเทศไทย เราตอ้นรับ E-Learning 
ดว้ยความยนิดียิง่ เหมือนไดรั้บของใหม่มา หนา้ตาดูดี น่าจะมีความสนุกสนานและความริเร่ิมใหม่ๆ 
ได ้แต่เม่ือไดน้ ามาใชจ้ริงๆ แลว้ กลบัพบกบัส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการน ามาใช ้ 

ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคแรกของการใช้ E-Learning คือ ปัญหาเชิงโครงสร้างของการรองรับ
ระบบ E-Learning  พบวา่ ระบบ E-Learning ปัจจุบนัไม่ใช่เพียงเคร่ืองมือผา่นซีดีรอม หรือ เทป
บนัทึกอยา่งเช่นเคยเป็นมา แต่ถูกบรรจุอยูใ่นลกัษณะ Web based Brower มากยิ่งข้ึนและส่ือกลางท่ี
จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึงการเรียนไดน้ั้น ย่อมตอ้งผ่านระบบ Internet ซ่ึงเป็นส่ือกลางส าคญัในการ
เขา้ถึงการศึกษาผ่านระบบ E-Learning แต่ในการวางระบบเพื่อรองรับช่องทางเขา้ถึงน้ี คือ การ
ด าเนินนโยบายในการกระจายจุดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นยงัมีไม่เพียงพอ ซ่ึงกลบักลายเป็นปัญหา
วา่ การออกแบบระบบ E-Learning ข้ึนมาแต่ผูใ้ชบ้ริการมิอาจเขา้ถึงบริการได ้ยอ่มท าให้ระบบ E-
Learning ไม่เพียงไม่สามารถถูกน ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้แต่แค่ขั้นแรกคือ การเขา้ถึงก็ยาก
และไม่มีประสิทธิภาพแลว้ เพราะความไม่ทัว่ถึงของโครงสร้างระบบรองรับ 

ระบบ E-Learning อาจช่วยในการลดปัญหาความเล่ือมล ้าในการศึกษาได ้แต่สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนนั้นกลบัตรงกนัขา้มในสองลกัษณะ 

ลกัษณะแรกคือ เคร่ืองมือเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงการเรียนแบบ E-Learning
โดยมหาวทิยาลยั เน่ืองจากปัญหาของเคร่ืองมือในสถานศึกษาท่ีมีไวใ้ห้ไม่เพียงพอและความไม่เท่า
เทียมกนัในการจดัสรรงบประมาณ อาทิ สถานศึกษาขนาดใหญ่ย่อมมีงบประมาณมากกว่าในการ
บริการคอมพิวเตอร์ หรือ การจดับริการสัญญาณทางอินเทอร์เน็ต เม่ือเทียบกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก
ท่ีมิอาจมีศกัยภาพดา้นงบประมาณเทียบเท่ากนัได้  ท าให้ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ไม่ไดเ้ขา้ถึงบริการ E-Learning หรือไดรั้บการบริการท่ีไม่เทียบเท่ากบัผูเ้รียน
ท่ีมีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ลกัษณะท่ีสอง ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยในการประยุกต์ใช้ E-
Learning บ่อยคร้ังท่ีจะพบว่าการเตรียมความพร้อมของระบบ E-Learning ท่ีดีแต่ไม่ถูกน ามาใช้
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เน่ืองจาก บุคลากร อาทิ ครู อาจารย ์มองว่า E-Learning เป็นเร่ืองยุ่งยากส าหรับตน การสอนแบบ
ดงัเดิมนั้นเหมาะสมแลว้ ท าใหสู้ญเสียงบประมาณอยา่งเสียเปล่า และ ท าให้ผูเ้รียนไม่ไดป้รับตวักบั
ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป เพราะความไม่พร้อมของตวัครูอาจารยเ์อง ท าให้ผูเ้รียนเสียโอกาสในการเขา้ถึง
องคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั 

ลักษณะท่ีสาม การน า E-Learning มาประยุกต์เป็นเพียงการตอบสนองนโยบายของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น ไม่ไดเ้กิดจากการบูรณาการร่วมกนัของผูเ้รียนกบัผูส้อน ท าให้ E-Learning 
ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนอาจเกิดทศันคติเชิงลบเม่ือน า E-
Learning ประสานกบัการเรียน 

ลกัษณะท่ีส่ี E-Learning กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ไดป้ระยุกตใ์ห้ผูเ้รียนกลายเป็น ผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองดว้ย E-Learning ยงัเป็นเคร่ืองมือทางเดียวถึงแมจ้ะมีการพฒันาระบบ MOOCs 
ท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนให้เกิดเป็นสองทาง แต่ยงัมีขอ้จ ากดัทั้งดา้นประชาสัมพนัธ์ 
การติดอยู่ในกรอบหลักการสอนแบบเดิมท่ีเน้นการบรรยายเน้ือหาและการส่ือสารผ่านหน้า
จอแสดงผลมากกว่าการสร้างฐานการคิดวิเคราะห์การสร้างให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
นอกจากน้ียงัขาดการสร้างเส้นทางการพฒันาท่ีต่อเน่ือง ส าหรับประเทศไทยยงัถือว่ามีน้อยมากท่ี
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการรับรองการศึกษาผ่านระบบการเรียนออนไลน์และสามารถน าไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ หรือ เป็นเกณฑ์การคดัเลือก เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศหลายสถานศึกษามี
หลกัสูตรออนไลน์ท่ีถูกรับรองให้เทียบเท่ากบัการศึกาภาคปกติท่ีเรียนแบบพบปะกนั ดว้ยสาเหตุ
ตรงน้ีท าให้ E-Learning ของประเทศไทยยงัเป็นเพียงทางเลือกมากกว่าจะกลายเป็นการศึกษา
กระแสหลกั ดงันั้นเม่ือยงัเป็นเพียงการศึกษาทางเลือกการพฒันาของ E-Learning ยอ่มเกิดขอ้จ ากดั 
ทั้งจ  านวนผูเ้รียน หรือ แมก้ระทัง่งบประมาณท่ีมาแบบฉาบฉวย 

ลกัษณะท่ีหา้ เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจมากท่ีถือเป็นวิกฤต คือ การน า E-Learning ไป
ประยุกต์ใช้อย่างไม่เหมาะสม หลายคร้ังท่ี E-Learning เป็นเคร่ืองมือของผูส้อนท่ีถูกสร้างมาเพื่อ
ความสะดวกของผูส้อนเพียงเท่านั้น กลบักลายเป็นวา่ผูส้อนมีความสะดวกในการสอน แต่ผูเ้รียน
ตอ้งรับภาระในการรองรับระบบ E-Learning ท่ีไม่เหมาะสมและไม่มีมาตรฐานเดียวกนัของผูส้อน
แต่ละคน ท าให้ผูเ้รียนมีความจ าเป็นจะตอ้งปรับตวัตามผูส้อนในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าท่ีจะ
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มุ่งเน้นเน้ือหาการสอนและความสะดวกในการเรียนจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งในการ
ประยกุตใ์ช ้E-Learning แบบผสมผสานกบักลายเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากทั้งตวัผูส้อนและผูเ้รียน เพราะท า
ใหเ้กิดความสับสนในบางคร้ังผูส้อนเลือกท่ีจะใช ้E-Learning เพียงผวิเผนิท าใหร้ะบบท่ีถูกจดัเตรียม
มาจากส่วนกลางไม่ถูกน ามาใชป้ระโยชน์เตม็ความสามารถของระบบ 

ลกัษณะท่ีหก ระบบ E-Learning คือ ระบบ E-Learning ไม่ใช่ระบบท่ีผลิตมาเพื่อ Mass 
Production แต่กลบัถูกน าไปปรับใชแ้บบ Mass Production โดยนยัยะน้ีส่ือถึงการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมยงัมีแนวทางเน้นการท่องจ าเพื่อตอบปัญหามากกว่าการคิดวิเคราะห์ ท าให้การน าระบบ E-
Learning ถูกแปรรูปให้อยู่ในสภาพของตวักลางระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนเพียงเท่านั้นไม่สามารถ
ตอบสนองกันได้ และ ไม่ได้ยกระดับการวิเคราะห์ให้สูงข้ึนเน่ืองจากผูส้อนส่วนใหญ่ใช้ E-
Learning ในการส่ือสารช่องทางเดียวท าให้ผูเ้รียนไม่มีโอกาสโตต้อบหรือแมก้ระทัง่ไดถ้กประเด็น
ปัญหาท่ีผูเ้รียนสงสัย ท าให้การศึกษาอยู่ในภาพของการท่องจ าจากตวัผูส้อนมากกว่าท่ีจะเกิดจาก
การถกประเด็นปัญหาของตวัผูเ้รียนกบัผูส้อนและเกิดเป็นการวิเคราะห์ข้ึนมา  

ด้วยเหตุน้ี การสร้างความสะดวกให้กับผูส้อนอาจเป็นช่องทางให้ผูส้อนปรับเปล่ียน
บทเรียนเขา้สู่ภาคทฤษฏีทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการบรรจุขอ้มูลการศึกษาลงสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ ลดภาระงานของตนจากการท าการสอนสู่การผลิตแบบซ ้ าๆ และไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ใน
หอ้งเรียนเน่ืองจากผูเ้รียนๆ ผา่น E-Learning เพียงเท่านั้น ท าให้เกิดอาจเกิดปัญหาตามมา คือ ผูเ้รียน
ไม่ไดมี้การถกเถียงเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล แต่เป็นการรับขอ้มูลเพียงช่องทางเดียว
จากตวัผูส้อนเพียง อาจจะมีลกัษณะเหมือนสินคา้บนสายพานงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณ
เหมือนกนัทุกอยา่ง ไม่มีความหลากหลายในหมู่ของผูเ้รียนท่ีจะมีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ดั้งนั้น การพบปะของผูเ้รียนกบัผูส้อนยงัถือเป็นเร่ืองส าคญัในแทบทุกสาขาวิชา เน่ืองจาก
การพฒันาระบบการคิดควรเร่ิมจากการท่ีผูเ้รียนผูส้อนไดมี้การถกเถียง ศึกษาพฤติกรรม การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกนัจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเหตุแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งในภาคปฏิบติั
ผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบติัจริง มิใช้การนัง่ท่องจ าเพียงภาคทฤษฏีผ่าน
เคร่ืองมืออิเล็ดกทรอนิกส์ทั้งหมด ซ่ึงตวัผูส้อนควรให้ความส าคญัในภาคปฏิบติัไม่นอ้ยไปกวา่ภาค
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ทฤษฏี เพราะจะท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจบทเรียน และ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาได้
อยา่งเหมาะสม 

ลกัษณะท่ีเจ็ด ขาดการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการพฒันาระบบการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ E-Learning เน่ืองจากระบบ E-Learning ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับแต่ง และ
วางแผนการเรียนของตนเองได้ด้วยตนเอง แต่เม่ือเขา้สู่ระบบของมหาวิทยาลยัผูเ้รียนไม่ได้เป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินออกแบบระบบ E-Learning แต่เป็นเพียงผูรั้บทางเดียว อาจจะเป็นเร่ืองท่ีดี
กบัผูส้อนท่ีจะท าให้ประสิทธิภาพในการสอนดีข้ึน แต่ประสิทธิภาพในการเรียนยงัเท่าดิม หรือ 
นอ้ยลงเพราะตวัผูเ้รียนไม่ไดเ้ลือกช่องทางท่ีเหมาะกบัการเรียนของตน  

ด้วยเหตุน้ีท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถดึงศกัยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองมาจาก
โครงสร้างของการศึกษาไม่ได้เอ้ืออ านวยในการแสดงศกัยภาพของตนออกมา ท าให้ผูเ้รียนไม่
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัส่งผลถึงความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาของตวัเรียน
เอง  

ลกัษณะสุดทา้ย การจดัการศึกษาผา่นระบบ E-Learning ของไทยไม่ไดส้ร้างช่องทางการ
ติดตามประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน เน่ืองจากระบบ E-Learning ด าเนินการเรียนผ่านส่ือกลาง
ทั้งหมดท าให้ผูส้อนอาจไม่ทราบถึงพฤติกรรมของผูเ้รียน และ ไม่ทราบถึงปัญหาในการเรียน และ 
แนวทางการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดต้รงจุด เพราะ ทุกอยา่งด าเนินการภายใตส่ื้อกลาง ท าให้
ผูเ้รียนไม่ไดรั้บค าแนะน าการพฒันาตนเองท่ีเหมาะสมส่งผลถึงศกัยภาพการศึกษาของตวัผูเ้รียนเอง
พฒันาไดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี และ อาจไม่มีช่องทางในการสร้างคุณธรรมใหผู้เ้รียนได ้

จากท่ีไดอ้ธิบายลกัษณะมาทั้งเจ็ด แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของระบบ E-Learning 
เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาไปต่อได ้และในทา้ยท่ีสุดน้ี การพฒันาการศึกษาภายใตภ้าวะผลกัดนัของ
โลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานโลกจะกลายเป็นแรงขับให้ประเทศไทย
จ าเป็นตอ้งปรับตวัเขา้สู่การสร้างผูเ้รียนภายใตศ้ตวรรษท่ี 21 และมุ่งสร้างลกัษณะ 3R8C ให้เกิด
ข้ึนกบัผูเ้รียนเพื่อยกระดบัการเรียนรู้ สลดัทิ้งการเรียนรู้แบบดั้งเดิมสู่การเรียนแบบผสมผสานมุ่ง
เรียนภายใตค้วามเขา้ใจ วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ร่วมกบัเทคโนโลยี สร้างการมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษามากกวา่การเป็นผูร้อรับการศึกษา มุ่งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสร้างค่านิยมการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิตให้เกิดข้ึน เปล่ียนรูปแบบการสร้างการเรียนรู้มุ่งสู่การยึดตวัผูเ้รียนเป็นหลกั ส่งเสริมศกัยภาพ
ภายใตเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มุ่งปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีให้สอดคล้องความต้องการท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียน สร้างการบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เทคโนโลยีกลายเป็น
เคร่ืองมือท่ีแทจ้ริงมากกว่าการเป็นเพียงทางเลือกท่ีเกิดจากกระแสโลกเท่านั้น และ เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม การจดัการE-Learning ก็ถือเป็นส่วนส าคญัในการ
เบิกทางการศึกษาสู่ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใหเ้กิดข้ึนแต่ตอ้งพึงระวงัวา่ การพฒันา E-Learning ตอ้ง
ไม่เกิดอย่าฉาบฉวยและการสร้างข้ึนมาเพียงผกัชีโรยหน้า แต่ตอ้งสร้างข้ึนมาในการพฒันาทาง
การศึกษา และ มุ่งสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

“E-Learning เป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ีงท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหท้นัตามยคุตามสมยัเท่านั้นส่วน
การศึกษาจะดีหรือไม่ดีนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนและผูส้อน” 
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บทคดัย่อ 

ความเป็นคนจน สถานะดงักล่าวน้ีในอดีตคนในสังคมสามารถท่ีจะเขา้ใจในความหมายและ
สามารถบ่งช้ีได้ว่าใครคือคนจน ผ่านมุมมองตามบริบทท่ีสังคมให้ความหมายไว ้แต่ในปัจจุบนั
นิยาม “ความเป็นคนจน” ได้ถูกท าให้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดัท าโครงการบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐท่ีให้เงินช่วยเหลือแก่ผูมี้รายไดน้้อยของภาครัฐ โดยผูมี้รายไดน้้อยหรือคนจนใน
มุมมองของภาครัฐท่ีเป็นผูจ้ดัท าโครงการกบัมุมมองของสังคมไม่สอดคล้องกัน น ามาซ่ึงความ
แตกแยกทางความคิดในการนิยามสถานะความเป็นคนจน ของคนในสังคมไทยปัจจุบนั 

 จากการศึกษาพบว่าการนิยาม “คนจน” หรือผูมี้รายได้น้อยของภาครัฐ ไม่สอดคล้องกบั
นิยามในความคิดของประชาชน เพราะภาครัฐตั้งเกณฑคุ์ณสมบติัผูมี้รายไดน้อ้ยโดยไม่ค  านึงถึงหลกั
คิดทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองเคร่ืองมือท่ีใช้ช้ีวดัความยากจน และความเป็นคนจนในมุมมองทาง
สังคม แต่กลับก าหนดคุณสมบติัความเป็นคนจนข้ึนมาเอง ซ่ึงส่งผลให้เกิดความแตกแยกทาง
ความคิดในนิยาม “ความเป็นคนจน” ข้ึนในปัจจุบนั 
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ค าส าคญั :  ความเป็นคนจน ,คนจน ,เกณฑ์คุณสมบติัผูมี้รายไดน้อ้ยในโครงการบตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐ 

Abstract 
Status of pauper in the past people in society can understand meaning and can indicate of pauper 

through perspective at society give to meaning. But in the present Meaning of  pauper was change from 
impact of State welfare card program by project will giving money assist pauper. By pauper or people 
low income in perspective of state with perspective of society inconsistent impact to cleavage in meaning 
of pauper in society of Thai.  

From studies discover cause of cleavage in meaning of pauper in perspective of state and 
perspective of society because state define properties pauper or people low by regardless principles of 
economics in regard to poverty measuring instrument and meaning of pauper in social way but define 
properties pauper by oneself impact to cleavage in meaning of pauper in the present. 
 
Keywords: Pauper, People low income, properties pauper or people low in state welfare card program. 
 
บทน า 

คนจนหรือผูมี้รายไดน้อ้ย ในปัจจุบนัเป็นค าท่ีไดรั้บการถกเถียงอยา่งมาก เน่ืองจากการจดัท า
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐหรือท่ีถูกเรียกกนัในสังคมวา่บตัรคนจนท่ีจดัท าโดยรัฐบาลของ พล
เอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ซ่ึงภายหลังการจัดท าโครงการได้เกิดเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
กวา้งขวางว่าโครงการไม่ไดต้อบสนองต่อผูท่ี้เป็นคนจนจริงๆ แต่กลบัไปให้ผลประโยชน์แก่ผูท่ี้
ไม่ไดจ้น หรือนายทุนต่างๆ และมีเสียงวิจารณ์ในแง่ท่ีวา่โครงการดงักล่าวเป็นความพยายามของรัฐ
ท่ีจะหาเสียงจากประชาชน เน่ืองจากตวัโครงการไดมี้ข้ึนในช่วงเวลาท่ีใกลถึ้งก าหนดการเลือกตั้ง
ภายในประเทศในปี พ.ศ. 2562 และโครงการท่ีจดัท าข้ึนน้ีไม่ได้มีเป้าหมายท่ีจะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูมี้รายไดน้อ้ยจริงๆ อย่างท่ีรัฐบาลไดก้ล่าวอา้งไว ้ดว้ยเหตุน้ีจากความสับสนใน
นิยามของคนจนในหมู่ประชาชนในสังคม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมาทบทวนท าความ
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เขา้ใจการเกิดข้ึนของคนจนในไทย และความหมายของคนจน รวมถึงหลกัเกณฑ์บ่งช้ีวา่ใครคือคน
จนทั้งในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ผ่านเคร่ืองช้ีวดัความจน และมุมมองของภาครัฐผ่านโครงการ
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในนิยาม “ความเป็นคนจน” ให้
เกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

ความหมายของค าว่า “คนจน” 
Smith (1776, อา้งใน วรรณพงษ ์ดุรงคเวโรจน์ (มปป.)) กล่าววา่ ความยากจนไม่ไดห้มายถึง

เฉพาะการไม่สามารถเขา้ถึงสินคา้ต่างๆ ได ้แต่รวมถึงทุกๆ อยา่งท่ีท าใหก้ลายเป็นคนไม่น่าเช่ือถือ 
การประชุมสุดยอดโลกเพื่อการพฒันาสังคมท่ีโคเปนเฮเกน (1995) ให้ขอ้สรุปว่า ความ

ยากจน คือ สถานการณ์ท่ีมีลกัษณะประกอบดว้ยการบกพร่องรุนแรงในความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษย์ ประกอบด้วย อาหาร ด่ืมสะอาด สาธารณูปโภค สุขภาพ การป้องกนัภยั การศึกษา และ
ขอ้มูล โดยความยากจนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัรายไดแ้ต่รวมถึงการบริการต่างๆ ความยากจนประกอบไป
ด้วยการขาดรายได้และปัจจยัท่ีจะสามรถน าไปพฒันาต่อ ความหิวโหยและการขาดสารอาหาร 
สุขภาพไม่ดี ขาดโอกาสทางการศึกษาและการบริการพื้นฐานอ่ืนๆ อตัราการเสียชีวิตจากโรคสูง 
การไร้บา้น ส่ิงแวดลอ้มทรุดโทรมรวมถึงการกีดกนัทางสังคม 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2546) นิยามวา่ ความยากจน หมายถึงความยากจน
ในเชิงเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาท่ีระดบัรายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล วา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอ
กบัการด ารงชีวติไดต้ามมาตรฐานขั้นต ่าหรือมีรายไดต้  ่ากวา่มาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นต ่าท่ียอมรับไดใ้น
แต่ละสังคม 

องคก์ารอนามยัโลก (มปป.) นิยามวา่ ความยากจนคือ สถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความเส่ียงใน
เร่ืองของสุขภาพของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นการไดรั้บโภชนาการท่ีไม่ถูกตอ้ง มีขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีไม่
เพียงพอ และรวมถึงไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางดา้นสุขภาพได ้มีความเส่ียงในการเป็นโรคและ
ความพิการซ่ึงสามารถลดการออมของบุคคล ลดความสามารถในการเรียนรู้ ลดผลิตภาพแรงงาน 
และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีแยล่ง และท าใหติ้ดอยูใ่นความยากจนยาวนาน 

ซ่ึงผูเ้ขียนสรุปไดว้า่ ความยากจน หรือคนจน หมายถึง บุคคลผูมี้รายไดน้อ้ยและไม่เพียงพอ
ต่อการยงัชีพในชีวติประจ าวนั และเป็นผูท่ี้ดอ้ยโอกาสในการเขา้ถึงบริการต่างๆของสังคม ซ่ึงส่งผล
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ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีต ่ากว่ามาตรฐานท่ีคนในสังคมจะยอมรับได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า
สามารถให้ความหมายของคนจนได้ใน 2 มิติ คือ ความยากจนท่ีเกิดจากเศรษฐกิจ คือ เร่ืองของ
รายได ้และความยากจนในเชิงโครงสร้างทางสังคม คือ เร่ืองของคุณภาพชีวิตและโอกาสในการ
เขา้ถึงบริการภาครัฐ 

พฒันาการและการเกดิขึน้ของ “คนจน”  
“คนจน” ในประเทศไทยเกิดข้ึนจากผลกระทบของการพฒันาเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วง

การมีแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ท่ีเนน้การจดัสร้างนิคมอุตสาหกรรมในการขบัเคล่ือนประเทศ 
เน่ืองจากรัฐบาลมีแนวคิดว่าการพฒันาเศรษฐกิจย่อมน าไปสู่การมีรายได้ และน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวิตไดโ้ดยท่ีรัฐไม่ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือมากนกั ประกอบกบัรัฐบาลไม่ให้ความส าคญักบั
การพฒันาเกษตรกรรมอนัเป็นรากฐานการผลิตดั้งเดิมของประเทศเท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดความ
เหล่ือมล ้าในเร่ืองฐานะความเป็นอยู ่รายได ้และมาตรฐานในการด ารงชีวิต และจากการเกิดข้ึนของ
นิคมอุตสาหกรรมและการพฒันาแบบกระจุกตวัท าให้ชาวนาชาวไร่จากชนบทโดยเฉพาะจากภาค
อีสานท่ีเคยพึ่งพาตนเองกบัวถีิเกษตรกรแบบดั้งเดิมไดอ้พยพเขา้มาท างานในเขตเมืองในช่วงฤดูแลง้
และในช่วงท่ีวา่งเวน้จากการท านาท าไร่แลว้กลบัไปเม่ือเขา้ฤดูท านา กบักลุ่มคนท่ีเขา้มาเพราะไม่มี
ท่ีท ากินเขา้มาหางานท า โดยทั้งสองกลุ่มจะเขา้มาเป็นแรงงานไม่มีฝีมือท่ีไดค้่าแรงราคาถูกในเขต
เมืองหลวงและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงจากการอพยพส่งผลให้เกิดหมู่บา้นชุมชนแออดัข้ึนมาใน
เขตตวัเมืองตามยา่นชุมชนต่างๆ เน่ืองจากชนชั้นผูใ้ชแ้รงงานใหม่เหล่าน้ีไม่มีรายไดม้ากเพียงพอใน
การมีบา้นพกัท่ีเหมาะสม การด าเนินชีวติในเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท าให้ตอ้งมาอาศยัอยูอ่ยา่งแออดั
กนั และก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนแออดัต่างๆ และพฒันากลายเป็นชุมชนสลมั
ในท่ีสุด ในชุมชนท่ีอยู่แบบน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีสุขลกัษณะและอนามยัในระดบัท่ีย  ่าแย่ และมีปัญหา
สังคมจ านวนมาก และในช่วงหลงัเกิดภาวะราคาผลผลิตทางเกษตรตกต ่าลงอีกจนเกิดวาทกรรมท่ีวา่ 
“ยิ่งท ายิ่งเป็นหน้ี” โดยท่ีรัฐบาลก็ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะเยียวยา แต่ภาครัฐหันไปเน้นนโยบายอุดหนุน
อุตสาหกรรมเป็นหลักมากกว่าท าให้ชาวไร่ชาวนาจากชนบทท่ีจ าเป็นต้องขายท่ีท ากิน เพราะ
นอกจากจะท าไปแลว้รายไดไ้ม่คุม้กบัท่ีลงทุนแต่ยงัมีหน้ีสินพะรุงพะรังติดตวั ท าให้เกิดการขายท่ี
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ไปเพื่อน าเงินไปใช้หน้ี แล้วผ ันตัวเองมาใช้ชีวิตเป็นแรงงานไร้ฝีมือในเมืองหลวงและเขต
อุตสาหกรรมมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัคงเกิดข้ึนใหเ้ห็นไดจ้นถึงปัจจุบนั  

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ “คนจน” มีท่ีมาจากการจดัท านโยบายท่ีผิดพลาดของภาครัฐในอดีต
ซ่ึงท าให้พวกเขากลายเป็นผูด้อ้ยโอกาสในสังคมและไม่สามารถพึ่งพาชีวิตจากการท าเกษตรเพียง
อย่างเดียวแบบในอดีต ท าให้กลายเป็นคนยากจนในท่ีสุด อีกทั้งในบางคร้ังจากโครงการพฒันา
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น การจดัสร้างเข่ือนก็เป็นการท่ีภาครัฐเขา้ไปยึดโอกาสและยึดท่ีท ากินของ
ชาวบา้นและท าใหพ้วกเขากลายเป็นคนจนข้ึนมาในสังคม เช่น ในการจดัสร้างเข่ือนล าปาวส่งผลให้
เกิดครอบครัวท่ีไดรั้บผลกระทบและกลายเป็นผูไ้ม่มีท่ีท  ากิน 5,500 ครอบครัว ผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ 4,000 ครอบครัว ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการสร้างเข่ือนสิริกิตต ์3,300 
ครอบครัว และผูไ้ด้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือนภูมิพล 2,362 ครอบครัว1 เป็นต้น ซ่ึง
ปรากฏการณ์การท่ีโครงการพฒันาภาครัฐส่งผลกระทบกบัประชาชนยงัคงเกิดข้ึนเร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนั เช่น มาตรการเวนคืนพื้นป่าท่ีมีการขบัไล่ท่ีประชาชนท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นรัฐบาลปัจจุบนั เป็นตน้ 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ของนิยามค าว่า “คนจน” จึงอาจจะกล่าวไดว้่า คนจน เกิดข้ึน หรือ
การท่ีบุคคลกลายเป็นคนจนนั้นมีสาเหตุมาจาก 2 ประเด็นหลกั คือ สาเหตุจากเศรษฐกิจท่ีท าให้มี
รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในมาตรฐานท่ีสังคมจะยอมรับได ้และจากสาเหตุทางสังคมและ
อิทธิพลจากการพฒันาของภาครัฐท่ีส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นถูกบีบบงัคบัและลิดรอนสิทธิท่ีพึงมีจน
บุคคลกลายเป็นคนยากจนในท่ีสุด 

เคร่ืองช้ีวดัความยากจน 
ต่อมาส่ิงส าคญัท่ีตอ้งกล่าว คือ เคร่ืองมือท่ีช้ีวดัความเป็นคนจนเพื่อท่ีจะพิจารณาวา่บุคคลใด

ท่ีเป็นคนยากจนจริงๆ ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีใชอ้ยูใ่นประเทศไทยมีหลายวิธี ไดแ้ก่ 1. การวดัความยากจน
เชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) 2. การวดัความยากจนเชิงสัมพทัธ์หรือเชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Poverty) และ 3. การวดัความยากจนโดยใชข้อ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)2 

                                                           
1 Thailand Research Fund, 2015. 
2 รัชนี โตอาจ, 2010. 
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1. การวดัความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) เป็นการพิจารณาความยากจนโดยใช้
เกณฑ์แบบสัมบูรณ์ เป็นการก าหนดระดับความยากจนท่ีชัดเจน โดยค านวณความต้องการขั้น
พื้นฐานในการด ารงชีพออกมาเป็นตวัเงิน ซ่ึงก าหนดปริมาณเงินหรือรายได้ขั้นต ่าท่ีมนุษย์จะ
สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้โดยจะใชเ้ส้นความยากจน (Poverty Line) เป็นเคร่ืองช้ีวดัความยากจนและ
ใช้เป็นเป็นเกณฑ์ท่ีจะสะท้อนระดบัค่าครองชีพขั้นต ่าท่ีสุดท่ีมนุษย์จะยงัชีพอยู่ได้ ดงันั้น ผูท่ี้มี
รายไดต่้อคนต่อเดือนต ่ากว่าเส้นความยากจนจะถือวา่เป็นคนยากจน การหาเส้นความยากจนจะยึด
หลกัรายไดท่ี้เพียงพอต่อการบริโภคขั้นพื้นฐานโดยค านวณจากจ านวนของแคลลอร่ีของอาหารท่ี
จ าเป็นตอ้งบริโภคและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น ค่าเช่าบา้น เส้ือผา้ เป็นตน้ 
ตารางท่ี 1 เส้นความยากจน (ดา้นรายจ่าย) ทั้งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2560  
หน่วย : บาท/คน/เดือน 

 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย ส านกัพฒันาฐานขอ้มูล
และตวัช้ีวดัภาวะสงัคม ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2. การวดัความยากจนเชิงสัมพทัธ์หรือเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) เป็นการพิจารณา
ความยากจนโดยเปรียบเทียบระดบัรายไดต่้างๆ ของประชากรแต่ละกลุ่ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีสภาวะการ
กระจายรายได ้การวดัความยากจนเชิงสัมพทัธ์หรือเชิงเปรียบเทียบ มี 2 วธีิ คือ 

2.1 การเปรียบเทียบระดบัรายได้ต่างๆของประชากรแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างในส่วน
แบ่งของรายไดท้ั้งหมดอยา่งไร โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ และก าหนดเป็นร้อยละ เช่น กลุ่ม
ท่ี 1 ร้อยละ 20 ของครัวเรือนท่ีอยูช่่วงระดบัรายไดต้  ่าสุดเป็นครัวเรือนยากจนท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 ร้อยละ 
20 ของครัวเรือนท่ีอยูใ่นช่วงรายไดสู้งข้ึนมาถือวา่ยากจนนอ้ยกวา่ กลุ่มท่ี 3 ร้อยละ 20 ของครัวเรือน
ท่ีอยู่ในช่วงรายไดสู้งข้ึนมาถือว่าฐานะปานกลาง กลุ่มท่ี 4 ร้อยละ 20 ของครัวเรือนท่ีอยูใ่นช่วง
รายไดสู้งข้ึนมาถือวา่ฐานะดี กลุ่มท่ี 5 ร้อยละ 20 ของครัวเรือนท่ีอยูใ่นช่วงรายไดสู้งสุดซ่ึงสามารถ
แสดงถึงความเหล่ือมล ้าการกระจายรายได ้ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

2,172 2,174 2,285 2,415 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667 2,686
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2.2 การเปรียบเทียบรายไดข้องคนจนกบัรายไดเ้ฉล่ียของคนทั้งประเทศ เป็นการเปรียบเทียบ
วา่ใครมีรายไดต้  ่ากวา่รายไดเ้ฉล่ียของคนทั้งประเทศได ้ 
ตารางท่ี  2 จ านวนคนจน (ดา้นรายจ่าย) โดยเฉล่ียทั้งประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2560             
หน่วย: พนัคน                                                                                                          

 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย ส านกัพฒันาฐานขอ้มูลและ
ตวัช้ีวดัภาวะสงัคม ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

3. การวัดความยากจนโดยใช้ข้อมูลความจ าเป็นข้ันพืน้ฐาน (จปฐ)  เป็นการวดัความยากจน
เชิงคุณภาพ โดยใชข้อ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อเนน้คุณภาพชีวิตท่ีก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าไว ้
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัท าตวัช้ีวดัความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ซ่ึงได้
ส ารวจจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัครัวเรือนในหมู่บา้น นอกเขตเทศบาลตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 
จนถึงปีพ.ศ.2540 มีการปรับปรุงเคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) และสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
8 หมวดไดแ้ก่ 1.สุขภาพอนามยัดี 2.ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 3.ไดรั้บการศึกษาและ
รับรู้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 4.ครอบครัวสุขสบาย 5.มีอาชีพและรายไดพ้อเพียง 6.มีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชน 7.มีการพฒันาจิตใจ  และ 8.การมีจิตส านึกและร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ซ่ึงโดยสรุปแล้วจากตวัช้ีวดัความยากจนต่างๆ และค่าสถิติเก่ียวกบัคนจนบ่งบอกไดว้่าใน
ปัจจุบนัจ านวนคนจนในประเทศไทยมีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากโครงการ
พฒันาของรัฐ และรายไดข้องประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงบ่งช้ีวา่ในปี พ.ศ.2560 มีจ านวนคนจนท่ีใชก้าร
วดัแบบการวดัความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) มีจ  านวนคนจนทั้งประเทศ 5,324 คน 
โดยเฉล่ีย และส าหรับประเทศรายไดเ้ฉล่ียต่อการยงัชีพขั้นต ่าอยูท่ี่ 2,686 บาทต่อเดือน ซ่ึงเคร่ืองมือ
วดัความยากจนทางเศรษฐศาสตร์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานสากลในประเทศต่างๆทัว่
โลก 
 
 
 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

13,116.3 11,623.9 10,800.7 8,751.9 8,402.1 7,305.1 7,057.4 4,847.2 5,810.1 5,324.8
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โครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ในปัจจุบนัรัฐบาลไทยภายใตก้ารน าของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาและคณะ ได้มีการ

จดัท าโครงการดา้นสวสัดิการสังคมข้ึน เพื่อช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย หรือคนจนในประเทศผ่าน
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนผูมี้
รายไดน้อ้ยดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนน าเงินในบตัรสวสัดิการ
ไปใชจ่้ายซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าวนัโดยซ้ือไดต้ามร้านคา้ท่ีก าหนด และเน่ืองจาก
โครงการน้ีเป็นโครงการแจกเงินใหเ้ปล่าแก่ประชาชนจึงมีประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยและผูท่ี้ตอ้งการ
ประโยชน์จากตวัโครงการเขา้มาลงทะเบียนยืน่สิทธิในการขอรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในโครงการ
ลงทะเบียนบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนถึง 14,178,869 คน ภายหลัง 
หลงัจากการตรวจสอบคุณสมบติัแลว้พบวา่ มีผูผ้า่นคุณสมบติัจ านวนทั้งส้ิน 11,443,356 คน3   

อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากการด าเนินโครงการก็เกิดการวิพากษว์ิจารณ์จากหลายภาคส่วนใน
สังคมถึงหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคุณสมบติัของผูมี้สิทธิรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ อาทิ เม่ือวนัท่ี 29 
ตุลาคม 2560 เกิดกรณีหนุ่มนายแบบนกัรีวิวคนหน่ึงใช้บญัชีทวิตเตอร์ส่วนตวัอวดภาพ “บตัรคน
จน” ของตวัเอง พร้อมกบัแคปชัน่ท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจสุดๆวา่ "ไดบ้ตัรแลว้ครับ จนสมใจครับ 
รู้สึกภาคภูมิใจในชนชั้นท่ีไดรั้บ" โดยท่ีในภาพรอบๆ ตวัของนายแบบนกัรีวิวผูน้ี้มีสินคา้ราคาแพง
อยูร่อบๆ ตวัเป็นจ านวนมาก4 

ค าสัมภาษณ์บางส่วนจาก นายคมสัน จนัทร์อ่อน ผูด้  ารงต าแหน่ง กองเลขาเครือข่ายสลมั 4 
ภาค แสดงความคิดเห็นวา่ “ผมมองวา่การคดักรองคร้ังน้ีเขา้ขั้นหยาบมาก ไม่ไดล้งส ารวจจริงๆ จงัๆ 
ส่วนใหญ่ใชก้ารสุ่มตรวจจากคอมพิวเตอร์ ผมไดมี้โอกาสคุยกบัชาวบา้นท่ีโดนสุ่มตรวจ ชาวบา้น
แค่บอกวา่ เขาแค่มาถามความตอ้งการในการใชบ้ตัรเท่านั้น ไม่ไดล้งตรวจสอบอยา่งละเอียด อีกทั้ง
ภาพของคนจน ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิตรงน้ีก็ยงัมีมาก  อุปสรรคมากมายไม่วา่จะเป็น คนไร้บา้นท่ี
จนจริง ๆ จะมาลงทะเบียนไดอ้ยา่งไรในเม่ือพวกเขาเหล่านั้นไม่มีแมแ้ต่บตัรประชาชน โอเคถา้ใคร
มี ก็ตอ้งมาตกมา้ตายในขั้นต่อไปทนัที เพราะหลงัจากตรวจบตัรประชาชนแลว้ เจา้หน้าท่ีจะขอดู

                                                           
3 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั, 2561. 
4 วิทวสั ปัญญาเลิศวฒิุ, 2017. 
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บญัชี ธนาคาร แล้วคนไร้บา้นเหล่านั้นจะมีบุ๊คก้ิงแบงค์ ไดอ้ย่างไร นโยบายน้ีผมมองว่าเป็นการ
รัดเขม็ขดัของรัฐบาลมากกวา่ หลายคนมองวา่เป็นนโยบายท่ีตอ้งใชเ้งินสูงแน่ๆ แต่กลบักนั คนท่ีถือ
บตัรก็ใช่ว่าจะสามารถใช้บตัรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณเคยเห็นคนไร้บา้นใช้บตัรข้ึนบีทีเอ
สไหม ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละคนต่างกนั ผมเช่ือว่าคนจนไม่ไดต้อ้งการเงินจากรัฐทุกเดือนขนาด
นั้น ผมเช่ือวา่พวกเขาตอ้งการ การเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนมากกวา่ ไม่ตอ้งมาข้ึนเงินเดือนให้สูงเท่านั้นเท่าน้ี 
แค่ค่าครองชีพลดลงมนัก็ดีกวา่ตอนน้ีแลว้4 ” 

และจากค ากล่าวของนายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ความว่า“ 
กระทรวงการคลงัจะประเมินผลการใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐในวนัท่ี 17 ธนัวาคมน้ี พ.ศ.2561 โดย
เบ้ืองตน้พบว่าใช้ไดร้ะดบัหน่ึง แต่ยงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในบางจุด เช่น การลงทะเบียนรายบุคคล
อาจไม่ตอบโจทย์ 100% เพราะบางครอบครัวมีฐานะดี แต่เม่ือลงทะเบียนรายบุคคล เป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบติัรายบุคคลแลว้จะผา่นคุณสมบติั เพราะไม่มีรายได ้ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น
อะไร จึงมีเหตุการณ์วา่ท าไมมีฐานะดีแลว้ยงัไดบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐ5 ” 

ซ่ึงจากปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกิดความเคลือบแคลงใจของภาคประชาสังคม
ต่อเกณฑ์คุณสมบติัผูท่ี้มีสิทธิได้รับบัตรสวสัดิการแห่งรัฐจากรัฐบาล ท่ีมีความเหมาะสมและ
สามารถวดัคุณสมบติัผูมี้รายไดน้อ้ยไดจ้ริงหรือไม่ และน ามาสู่การตั้งค  าถามท่ีว่า กระบวนการวดั
ความเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย หรือความเป็นคนจนในโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐของรัฐบาลไทย มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวดัความยากจนในระดบัสากลเพียงใด 

จากจ านวนผูผ้า่นคุณสมบติัจ านวนทั้งส้ิน 11,443,356 คน  ท่ีมีสิทธิรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ในปี พ.ศ.2560 เป็นจ านวนท่ีมากกวา่การคาดการณ์จ านวนผูมี้รายไดน้อ้ยในประเทศท่ีใชก้ารวดัโดย
การวดัความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) ซ่ึงมีจ  านวนคนจนทั้งประเทศ 5,324 คนโดย
เฉล่ียเท่านั้ น จากจ านวนดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีคนยากจนเพิ่มข้ึนจากท่ีควรจะเป็น
โดยประมาณถึง 2,000 เท่า  

โดยโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมีหลกัเกณฑ์ก าหนดผูมี้สิทธ์ิดงัน้ี ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้
มีมติวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 รับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐปี พ.ศ.2560 

                                                           
5 ไทยรัฐออนไลน์, 2560. 
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ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้มีรายได้น้อยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดสามารถมา
ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีการก าหนดเกณฑ์
คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ดงัน้ี6 

 1.กลุ่มผูมี้รายไดต้  ่ากว่า 30,000 บาทต่อปี จะไดรั้บเงินจ านวน 300 บาทต่อเดือน หรือ 
3,600 บาทต่อปี (ไดเ้พิ่มเป็น 500 บาท เม่ือร่วมฝึกอาชีพ) และ 2.กลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาท
ต่อปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะไดรั้บเงินจ านวน 200 บาทต่อเดือน หรือ 2,400 บาทต่อปี 
(ไดเ้พิ่มเป็น 300 บาท เม่ือร่วมฝึกอาชีพ) 

ซ่ึงต่อมามีการแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมดงัน้ี7 
1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป (โดยตอ้งเกิดก่อนวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2544     

3.เป็นผูว้่างงาน หรือมีรายไดใ้นปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท 4.เป็นผูไ้ม่มีสินทรัพยท์างการเงิน 
ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พนัธบตัรรัฐบาล และตราสารหน้ี หรือถา้มีทรัพยสิ์นทางการเงินดงักล่าวจะตอ้งมีจ านวนรวมทั้งส้ิน
ไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5.ไม่เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตาม
กฎหมาย หรือถ้าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงัน้ี 
กรณีท่ีมีบา้นพร้อมท่ีดินท่ีอยู่อาศยัอย่างเดียว ตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดตอ้งไม่
เกิน 35 ตารางวา กรณีใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตร หรือหากเป็นท่ีดินท่ีไม่ท าการเกษตร
ตอ้งมีไม่เกิน 1 ไร่ 

 บทวเิคราะห์ 

จากหลกัเกณฑท่ี์รัฐบาลจดัท าข้ึนจะเห็นไดว้า่ภาครัฐไม่ไดมี้การน าเคร่ืองมือช้ีวดัคนจนท่ีมี
อยู่ เขา้มาใช้ในการตดัสินว่าใครเป็นคนจน แต่ใช้แนวคิดการพิจารณาจากทรัพยสิ์นและรายได้ท่ี
ประชาชนมี ซ่ึงหากภาครัฐใช้การก าหนดว่าเกณฑ์ความเป็นคนจนมาก คือ ผูท่ี้มีรายได้น้อยกว่า 
30,000 บาทต่อปีโดยเฉล่ียเพียงอย่างเดียว ซ่ึงหมายความว่า บุคคลผูน้ั้นจะมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ 2,500 
บาทต่อเดือนโดยเฉล่ีย ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเส้นความยากจนเชิงสัมบูรณ์ในปี พ.ศ.2560 ท่ีมีรายได้

                                                           
6 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั, 2561. 
7 ฐานเศรษฐกิจ, 2561. 
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เฉล่ียทั้งประเทศขั้นต ่าอยู่ท่ี 2,686 บาท แต่ทว่าภาครัฐมีการก าหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมคือ ให้กบั
กลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาทต่อปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาทดว้ย ซ่ึงบุคคลท่ีจะเขา้เกณฑ์น้ี
จะตอ้งมีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 8,300 บาทต่อเดือน โดยประมาณท าให้มีจ  านวนคนผูมี้รายไดน้้อย
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก และการก าหนดเกณฑ์ในเร่ืองของท่ีดินวา่ตอ้งไม่เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมาย หรือถา้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไข ดงัน้ี กรณีท่ีมีบา้นพร้อมท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัอยา่งเดียว ตอ้งมีพื้นท่ีไม่เกิน 25 ตารางวา กรณี
ใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตร หรือหากเป็นท่ีดินท่ีไม่ท าการเกษตรตอ้งมีไม่เกิน 1 ไร่ หาก
พิจารณาจะเห็นวา่เป็นการกีดกนัผูเ้ป็นเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ยก็ยงัคงมีท่ีดินใน
การถือครองอยูแ่ลว้แต่มีไม่มาก ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี 1 ไร่ ยอ่มไม่เพียงพอต่อในการ
ด ารงชีวิตอีกทั้งในบางพื้นท่ีท่ีเป็นชนบทห่างไกลราคาท่ีดินต่อไร่ก็มีราคาต ่ามาก อีกทั้งหากพื้นท่ี
นั้นเป็นพื้นท่ีตาบอดยิ่งส่งผลให้ราคาท่ีดินของพื้นท่ีนั้ นแทบไม่มีราคาและไม่มีคนมาซ้ือ ด้วย
หลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีภาครัฐจดัท าท าให้เกิดช่องวา่งในการท่ีคนจนจริงๆจะเขา้ถึงสวสัดิการท่ีภาครัฐ
จดัข้ึน ส่งผลให้เกิดวาทะท่ีว่า “คนจนไม่ไดรั้บคนรับไม่ไดจ้น” ข้ึนจากโครงการบตัรสวสัดิการท่ี
ภาครัฐจดัท า และหากพิจารณาในแง่ของจ านวนเงินท่ีผูมี้รายไดน้อ้ยไดรั้บ ท่ี 200 – 500 บาทต่อ
เดือน ในการน าไปใชซ้ื้อของอุปโภคบริโภคจะพบวา่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติ  

 ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนเงินท่ีรัฐควรให้กบัผูมี้รายไดน้้อยท่ีไม่สามารถพึงพาตนเองไดค้วร
พิจารณาจากเส้นความยากจนเป็นหลกั คือ 2,686 บาทต่อคนต่อเดือน (จ านวนในปี 2561) จึงจะ
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตได้ และต้องให้กับกับคนจนจริงๆท่ีมีอยู่ในประเทศ คือ คนยากจน
โดยประมาณจ านวน 5,324 คนเท่านั้น (จ านวนในปี 2561) จึงจะสามารถช่วยเหลือคนยากจนได้
อยา่งแทจ้ริง  

 โดยในปัจจุบนัโครงการบตัรคนจนใชเ้งินปีละประมาณ 40,000-50,000 ลา้นบาท8 ซ่ึงหาก
น างบประมาณไปจ่ายให้กบัคนจนจริงๆ จ านวน 5,324 คน โดยให้เดือนละ 2,686 บาทต่อคนต่อ
เดือน จะใชง้บประมาณเพียง 171,600,000 บาทต่อปีเท่านั้น ซ่ึงสามารถประหยดังบประมาณไปได้
เป็นจ านวนมหาศาล และสามารถน าผูมี้รายไดน้อ้ยท่ียากจนจริงๆ พน้จากเส้นความยากจนไดเ้พราะ 

                                                           
8 สนุนัท์ ศรีจนัทราม, 2561. 
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เขามีรายได้เล้ียงตนเองเพียงพอต่อเดือนจากเงินท่ีได้จากรัฐ และยงัมีรายได้จากการท างานของ
ตนเองซ่ึงจะส่งผลให้คนเหล่าน้ีมีเงินใช้สอยในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ซ่ึงสามารถน าเงินส่วนน้ีไป
เก็บออมหรือท าธุรกิจของตนเองในอนาคตไดแ้ต่การให้เงินแบบให้เปล่าก็ไม่สามารถรับประกนัได้
วา่ผูมี้รายไดน้อ้ยจะน าเงินท่ีไดไ้ปใชเ้พื่อสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนเองไดจ้ริงๆ 

 จากการวิเคราะห์โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ พบว่าหากภาครัฐตอ้งการแก้ไขความ
ยากจนอยา่งแทจ้ริงควรปรับวธีิการหรือเง่ือนไขการไดรั้บเงินของผูมี้สิทธ์ิไดรั้บบตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐ เป็นแบบการไดรั้บเงินแบบมีเง่ือนไข คือ การพิจารณาให้เงินจ านวนเพียงพอต่อการยงัชีพต่อ
เดือนคือ เดือนละ 2,686 บาทต่อคนต่อเดือน แก่คนท่ีเป็นคนยากจนจริงๆ ตามท่ีไดก้ าหนดไวท่ี้เส้น
ความยากจน จ านวน 5,324 คน และสร้างเง่ือนไขต่างๆท่ีจะส่งผลให้พวกเขาสามารถยกระดบั
คุณภาพชีวติของตนเองโดยเฉพาะดา้นการศึกษาท่ีเป็นรากฐานของพฒันาชีวิตคน และจากเง่ือนไข
เดิมท่ีให้เป็นรายบุคคลก็ควรปรับเป็นพิจารณาให้เป็นรายครอบครัวเพราะในการใชชี้วิตนั้นบุคคล
ในครอบครัวยอ่มมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองถึงกนัทั้งในเร่ืองรายรับ ค่าใชจ่้ายในครอบครัว รวมถึง
วิถีชีวิตท่ีมกัจะสอดคลอ้งกนั ดงันั้นการพิจารณารายครอบครัวจะช่วยคดัแยกบุคคลท่ีจนไม่จริงได ้
เช่น ตนเองไม่มีทรัพยสิ์นแต่พ่อแม่ตนเองมี การพิจารณารูปแบบน้ีจะช่วยคดัแยกบุคคลประเภทน้ี
ออกไปไดแ้ละการให้เงินเป็นครอบครัวจะช่วยให้ผูมี้รายได้น้อยท่ีเป็นครอบครัวเดียวกนัตอ้งมา
วิเคราะห์และทบทวนกันว่าจะน าเงินส่วนน้ีไปใช้ท าอะไรมากข้ึนเพราะเป็นเงินส่วนรวมของ
ครอบครัวไม่ใช่เงินของตนเองท่ีสามารถน าไปซ้ือของใชส้อยกนัเองได ้รัฐบาลไม่ควรให้เงินแบบ
ใหเ้ปล่าอีกต่อไปเพราะไม่อาจส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติ 

โดยสรุปแลว้ จากการวเิคราะห์โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์การ
วดัคนจนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า รัฐบาลไม่ยอมน าหลกัเกณฑ์ตวัช้ีวดัความยากจนมาใช้ในการ
ตรวจสอบหาคนคนจริงๆ แต่สร้างเกณฑข้ึ์นมาเองโดยไม่พิจารณาถึงความเป็นจริง จึงท าให้เกิดช่อง
โหวข้ึ่นในการท่ีเงินดงักล่าวจะไปสู่คนยากจนจริงๆ และรัฐไม่น าความเป็นคนจนในมิติทางสังคม
มาพิจารณาคือ การเป็นคนจนเพราะดอ้ยโอกาสแมมี้ท่ีดินมากกวา่เกณฑบ์า้งแต่พวกเขาก็ไม่มีรายได้
เพียงพอต่อการยงัชีพ อีกทั้งการใหจ้  านวนเงินของภาครัฐท่ีให้ก็ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในเกณฑ์
ขั้นต ่าท่ีจะสร้างมาตรฐานการด ารงชีพท่ีดีได ้ 
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บทสรุป 
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นโครงการท่ีท าให้คนท่ีไม่ได้จนกลายเป็นคนจน และ

จ านวนเงินท่ีให้ก็ไม่สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูไ้ดรั้บไดเ้ท่าท่ีควร โครงการดงักล่าวเป็น
เพียงการอดัฉีดเม็ดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจให้มีจ  านวนเงินหมุนเวียนมากข้ึนเท่านั้นเพื่อช่วยให้
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีตวัเลขการใชจ่้ายมากข้ึนเท่านั้น แต่ไม่ไดมี้ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนได ้และเกณฑ์คุณสมบติัผูมี้สิทธิรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐก็มีช่อง
โหวจ่  านวนมากท่ีส่งผลใหเ้งินดงักล่าวไม่สามารถไปถึงผูย้ากจนจริงๆในสังคม การจะแกไ้ขปัญหา
ภาครัฐควรน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้วดัหรือพิจารณาคนจนและพิจารณาความจนในมิติ
ทางสังคมประกอบ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกบัคนจนจริงๆได ้และให้เงินจ านวนท่ีมาก
พอต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิต พร้อมเง่ือนไขให้คนจนตอ้งท าตาม
เพื่อได้รับสิทธ์ิจากโครงการรัฐเพื่อรับประกนัว่าผูท่ี้รับเงินไปจะน าเงินไปยกระดบัคุณภาพชีวิต
ตนเองอยา่งแทจ้ริง  

สุดทา้ยแลว้อาจกล่าวไดว้า่นิยามความเป็นคนจนของรัฐบาลไทยอาจหมายถึงประชาชนท่ีทั้ง
ยากจน หรือเกือบจน หรือเป็นเพียงประชาชนปกติท่ีตอ้งการเป็นคนจน เพื่อท่ีรัฐจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือโดยการให้เงินเป็นของขวญัในการซ้ือใจประชาชน บนวิถีทางของนโยบายประชานิยม 
หรือท่ีรัฐบาลเรียกในอีกช่ือวา่ “นโยบายประชารัฐ” 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองความตอ้งการและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile  ของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของ
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile และ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ต่อการใช้งานแอปพลิเคชนั CMU mobile กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีจ านวน 200 คน  โดยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์และในรูปแบบกระดาษ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.7 ชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 50.6 ในสาขาการเรียน รัฐประศาสน
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีผูเ้คยใช้งานแอปพลิเคชนั CMU mobile คิดเป็นร้อยละ 74.4  ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน CMU mobile คือ ปัจจยัแผนการศึกษาและการให้บริการของ
มหาวทิยาลยั มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และความตอ้งการส่วนใหญ่ของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ในการใชง้านแอปพลิเคชนัคือ ดูผลการเรียนได ้คิดเป็นร้อยละ 84.7 และลงทะเบียนเรียน
ได ้คิดเป็นร้อยละ 75.4 วธีิการแจง้เร่ืองร้องเรียนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ การแจง้เร่ืองร้องเรียนไดเ้ลย
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ผา่นแอปพลิเคชนั ร้อยละ 85 ส่วนในดา้นการเลือกใชห้รือไม่ใชแ้อปพลิเคชนั ส าหรับผูเ้คยใชแ้อป
พลิเคชนั มีความเห็นคือ “ใชบ้า้งตามท่ีอาจารยบ์อก” ส าหรับผูไ้ม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั มีความเห็นคือ 
“ไม่ใชน้อกจากถูกบงัคบั” 

 
ค าส าคญั:  แอปพลิเคชนั, บริการทางการศึกษา, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
Abstract 
 The study of the needs and factors affecting the selection of CMU mobile applications 
for students of the Faculty of Political Science Chiang Mai University. This research has 3 
objectives. First, the objective is to study needs of students of the Faculty of Political Science on 
the selection of CMU mobile applications. Second, to study the factors that affect the selection of 
CMU mobile applications. And final, to study problem and suggestion of the Faculty of Political 
Science students on the use of CMU mobile applications. The sample group is student of Political 
Science in bachelor’s degree for 200 men. Using a data collection format through online 
questionnaires and in paper form. The study show that most respondents are female Accounted 
for 62.7 percent, 4th year Accounted for 50.6 percent. Major Public Administration Accounted 
for 52.4 percent, having used the CMU mobile application for 74.4 percent. Factors that affect the 
selection of CMU mobile applications are the university policy plan and the university services 
factor. There is a high level of opinion. And most needs of political science students in using 
applications is Can view transcript 84.7% and can enrol for study 75.4%. The most receive 
complaints is application can receive report via application 85%. In terms of choosing or not 
using the application. For those who have used the application There is an opinion "Use 
application as Teacher says," and for those who have never used the application There is an 
opinion "Not used except being forced".  
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บทน า 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท่ีมีการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของตนเองมาประยกุตใ์นงานบริการทางการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลยัไดมี้
การจดัตั้งหน่วยงานส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology Service 
Center(ITSC) ข้ึนมาก ากบัดูแลการบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และต่อมา
ไดมี้การก่อตั้ง ศูนยบ์ริหารจดัการเมืองอจัฉริยะ จุดประสงค์เพื่อรวบรวมระบบการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัมาไวแ้ห่งเดียวเป็นบริการ One stop service จึงส่งผลให้เกิดการพฒันาแอปพลิเคชนั
ของมหาวิทยาลยัข้ึนมาช่ือว่า CMU Mobile แอปพลิเคชันน้ีมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลของ
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น ช่ือ-นามสกุล คณะ รหัสนักศึกษา 
ขอ้มูลการติดต่อ ไดแ้ก่ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัท ์โดยแอปพลิเคชนั CMU Mobile มีการแบ่งส่วนการ
ใช้งานออกเป็น 5 ส่วน(Function) ได้แก่ ข่าวสาร(News)ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของคณะและ
มหาวิทยาลยั ระบบรถไฟฟ้าสาธารณะ(รถม่วง)ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบ GPS สามารถติดตาม
เส้นทางและทราบต าแหน่งของรถม่วงไดผ้า่นแอปพลิเคชนั ระบบการแสกน QR code เพื่อยืนยนั
ตวัตนใชใ้นการเช็คช่ือเขา้เรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนตามท่ีอาจารยก์  าหนด ระบบสะสมคะแนน
แลกซ้ือสินคา้(ยงัไม่เปิดให้บริการ) และแอปพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปฏิทิน หลกัสูตรการเรียน 
ตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน ระบบเหล่าน้ีช่วยผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สามารถจดัการ
บริหารขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า และตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็วแบบ Real time  นอกจาก
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน 
CMU Mobile ในการติดตามข้อมูลนักศึกษาและข่าวสารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 คณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น ยี่ สิ บ เ อ็ ด คณะ ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีนกัศึกษาใช้บริการระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลยั และใช้
แอปพลิเคชนั CMU mobile ซ่ึงมีขอ้มูลอา้งอิงจากการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา
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คณะรัฐศาสตร์จ านวน 50 คน  จากการสัมภาษณ์ไดข้อ้มูลดงัน้ี นกัศึกษาส่วนใหญ่รู้จกัแอปพลิเคชนั 
CMU mobile โดยนกัศึกษาท่ีรู้จกัและมีการแอปพลิเคชนัมากท่ีสุดคือ นกัศึกษาสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์จ านวน 30 คน ส่วนนกัศึกษาสาขาการเมืองการปกครองและการระหวา่งประเทศมีเพียงบาง
คนเท่านั้นท่ีรู้จกัและเคยใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า แอป
พลิเคชนั CMU mobile ยงัไม่ค่อยมีประโยชน์ การใชง้านไม่ตอบโจทย ์ส่วนใหญ่จะรู้จกัแอปพลิเค
ชนัผา่นทางอาจารยท่ี์ใชใ้นการเรียนในห้อง และ แอปพลิเคชนัควรมีการพฒันาปรับปรุงให้ดีกวา่น้ี  
จากผลการสัมภาษณ์การใชแ้อปพลิเคชนัส่งผลให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจและตอ้งการจะทราบวา่ เหตุ
ใดแอปพลิเคชนั CMU mobile จึงไม่ไดรั้บความนิยมในการใช้จากนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ โดย
ผูว้จิยัจะมุ่งเนน้การศึกษาความตอ้งการและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัของการตดัสินใจเลือกใชห้รือไม่ใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile โดยทางผูว้ิจยัไดท้  าการเลือก 
ปัจจยัทางพฤติกรรม และปัจจยัทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั  โดยทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี(Venkatesh, Davis :2000)ได้ระบุปัจจยัส าคญั ในการท่ีบุคคลจะเลือกใช้
เทคโนโลยีมีหลกัการอยู ่2 ลกัษณะคือ การรับรู้ถึงส่ิงมีประโยชน์ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช ้ซ่ึงหลกัการน้ียงัส่งผลใหก้ารตดัสินใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ปัจจยัทางพฤติกรรมก็เป็นอีก
ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันของนักศึกษา เน่ืองจาก การตดัสินใจของ
นกัศึกษาแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัไปตาม แรงจูงใจในการใช้งาน ทศันคติต่อแอปพลิเคชัน และ 
ความจ าเป็นในการใชง้าน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ แอปพลิเคชนัในการให้บริการทางการศึกษา CMU 
Mobile มีบทบาทในการช่วยเหลือให้นักศึกษาเกิดความสะดวกในการใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกับ 
“ความตอ้งการและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั  CMU mobile ของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU Mobile อีกทั้งเพื่อให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สามารถน า
ขอ้มูลไปใชพ้ฒันาต่อยอดปรับปรุงแอปพลิเคชนั CMU Mobile ให้เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ
ของนกัศึกษาสูงสุด 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชนั 

CMU mobile       
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้หรือไม่ใช้แอปพลิเคชัน CMU mobile ของ

นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์           
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ต่อการใช้งาน

แอปพลิเคชนั CMU mobile  
 
กรอบแนวคดิการวจิัย     
ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม     
ปัจจัยด้านนโยบายและแผนพฒันาการศึกษา 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่    
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดมี้การวางแผนนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั โดยวาระปัจจุบนัคือ วาระท่ี 12 อยู่ในปีพ.ศ. 2560-2564 อา้งอิงจาก กองแผนงาน
(2560) ซ่ึงแผนพฒันาการศึกษาวาระน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีมีการก าหนดให้เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ ผ่านการ
ให้ความส าคญักับปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการ
ทบทวนศึกษาบริบทภายในจากขอ้มูลท่ีไดรั้บการวเิคราะห์สังเคราะห์ประกอบการพิจารณา(Factual 
based) และรับฟังเสียงจากนกัศึกษา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หลกัการวางแผนกลยุทธ์น้ียึดตามหลกั
ปณิธานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่วา่ “มหาวทิยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาคท่ีจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของ
รัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
อ านวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยมีแผนแผนยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะพลเมืองของโลก ซ่ึงมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือ 
บณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นคนดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในบริบท
ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ดงันั้นการจะพฒันาบณัฑิตให้มีความสามารถและเป็นคนดีตอ้ง
เร่ิมจากการให้บริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และบริการ
สาธารณะท่ีดี) โดยทางมหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์คือ พฒันาระบบและกลไกท่ีส่งเสริมและพฒันา
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อาจารยใ์นการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
และทกัษะการเป็นพลเมืองโลก จากกลยุทธ์น้ีตวัแอปพลิเคชนั CMU mobile จะมีส่วนช่วยในการ
เช่ือมต่อระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการส่งเสริม
ปรับเปล่ียนการสอนของอาจารย ์เช่น ระบบการเช่ือมโยงบริการห้องสมุด และงานวิจยัออนไลน์
ของนกัศึกษา ส่วนอาจารยก์็สามารถใชร้ะบบสแกน QR code ในการเช็คช่ือนกัศึกษาท่ีมาเรียนได้ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง                                                      
 มณฑกานต์ ฉิมเกิดและ สุธรรม พงศ์ส าราญ(2557) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการศึกษา
จากกลุ่มตวัอยา่ง 255 คน มีผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางนั้น  อาจเป็นเพราะนิสิต
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มี
ความคาดหวงั (Expectation) ต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการเม่ือนิสิตมาขอรับบริการว่า
ตอ้งมีความรวดเร็วและได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอนอย่างสม ่าเสมอ แต่เม่ือนิสิตมาขอรับ
บริการกบัฝ่ายวิชาการกลบัพบกบัสถานการณ์การให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ท่ีท าให้นิสิตรับรู้วา่การ
ใหบ้ริการไม่ไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัทุกคร้ัง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมสรรญก์ วงษ์
อยูน่อ้ย และคณะ (2555) ท่ีส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูร่ะดบัปานกลาง โดยนกัเรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่ เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดไม่
ค่อยมีน ้ าใจบริการและ ไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนร่วมทั้งการ พูดจาไม่สุภาพกบันักเรียน
  

วธิีการวจิัย 
 กลุ่มประชากรคือ นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ระดบัปริญญาตรีจ านวน 400 คน ท่ีมีการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั CMU mobile ใชก้ารก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจากสูตรของเครซ่ีและมอร์แกน ก าหนดให้สัดส่วนของค่านัยส าคญั เท่ากบั 0.05 ระดับ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมัน่ 95%  จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี
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เหมาะสม คือ 196 คน หรือประมาณ 200 คน     
 งานวิจยัน้ีมีสมมติฐานอยู ่7 สมมติฐานไดแ้ก่ สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นแผนการศึกษาและ
การให้บริการของมหาวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile ของ
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สมมติฐานท่ี  2   ปัจจัยด้านแผนและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยเร่ืองการเช็คช่ือส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน CMU 
mobile ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นแผนและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลยัเร่ืองข่าวสารและกิจกรรมส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชนั 
CMU mobile ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้น
แบบจ าลองการบริโภคของนกัศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมมติฐานท่ี 5  ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สมมติฐานท่ี 6  ปัจจยัดา้นทศันคติส่งผลต่อเลือกใช้แอปพลิเคชนั CMU 
mobile ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile ของนกัศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ งานวิจยัน้ีใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อท าการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close ended question) ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลแบบสอบถามผ่าน 2 ช่องทางคือ ช่องทางออนไลน์
ผา่นบริการ Google Form และ การแจกแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ ตามสถานท่ีส าคญัของ
คณะรัฐศาสตร์ฯ เช่น ห้องเรียนและบริเวณโดยรอบคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร้าน
กาแฟรัฐศาสตร์ โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ เป็นตน้  ในส่วนของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี(จ านวน)  และค่าร้อยละ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล
คือ เพศ ชั้นปี สาขาท่ีเรียน เคยใชห้รือไม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile และค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile  สถิติเชิงอา้งอิง 
มี 2 รูปแบบคือ การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) โดยสมการถดถอยใชเ้พื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
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ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบายและแผนการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของ
นกัศึกษา และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี กบัตวัแปรตามคือ การเลือกใชห้รือไม่เลือกใชแ้อป
พลิเคชนั CMU mobile 

 
ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีจ านวน  110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.1  และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ในด้านชั้นปีของผูต้อบ
แบบสอบถามมีผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 4 มีจ  านวนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6  
อนัดบัถดัมาคือ ชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.4 และชั้ นปีท่ี 2 จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ ในด้านสาขาท่ีเรียน ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีศึกษาอยูใ่นสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีจ  านวนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.4  อนัดบัถดัมาคือ สาขาการระหว่างประเทศ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ 
สาขาการเมืองการปกครอง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ตามล าดบั จ านวนร้อยละของผูท่ี้เคย
ใชห้รือไม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ผูต้อบแบบสอบถาม เคยใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4  และ ผูท่ี้ไม่เคยใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อตวัแปรอิสระ
ปัจจยัแผนการศึกษาและการใหบ้ริการของมหาวิทยาลยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั  CMU 
mobile ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง การแปลผลอยู่ในค่า “เห็นดว้ยมาก”  เรียงล าดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของข่าวสารและกิจกรรมของ
มหาวทิยาลยั  การเช็คช่ือดว้ยแอปพลิเคชนั CMU mobile ท าไดง่้ายและสะดวก และ การดูตารางรถ
ในแอปพลิเคชนั เขา้ใจง่าย ไม่สับสน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อ
ตวัแปรอิสระแบบจ าลองการบริโภคของนักศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัย
ทศันคติ ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูง การแปลผลอยู่ในค่า “เห็นดว้ยมากท่ีสุด” และ “เห็น
ดว้ยมาก”  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีมีการแปลผล “เห็นดว้ยมากท่ีสุด” ได ้2 ขอ้ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั
สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี ไม่เสียค่าใชจ่้าย และ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัไดห้ลายช่องทาง 
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ไดแ้ก่ App store ของ iPhone และ Google play ชอง Android  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของระดบัความคิดเห็นต่อตวัแปรอิสระดา้นการยอมรับทางเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสูง การแปลผลอยู่ในค่า “เห็นด้วยมาก” โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีมีการแปลผล “เห็นดว้ย
มาก” ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั CMU mobile ใช้งานง่าย ไม่จ  าเป็นตอ้งฝึกฝนการใชง้านมาก และท่าน
สามารถใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile เพื่ออ านวยความสะดวกทางการศึกษาได ้เช่น ติดตาม
ข่าวสาร เช็คช่ือเขา้เรียน ส่วนในดา้นความตอ้งการในการใชแ้อปพลิเคชนั จากผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 122 คน ไดแ้ก่   ดูผลการเรียนรายวชิาได ้จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 ลงทะเบียน
เรียนไดท้ั้งล่วงหน้าและเปิดภาคเรียนปกติ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4  ใช้ยืม คืนหนงัสือ
ห้องสมุดได ้จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 เช่ือมต่อฐานขอ้มูลวิจยัได ้จ  านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.9 และ สะสมแตม้แลกของรางวลัได ้จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8   
  การตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั กลุ่มตวัอย่างผูเ้คยใชแ้อปพลิเคชนัมีระดบัการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile อยูใ่นระดบัใชบ้า้งตามท่ีอาจารยบ์อก ส่วนผูไ้ม่เคยใช้
แอปพลิเคชนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile อยูใ่นระดบัไม่ใชน้อกจาก
ถูกบงัคบั (เกณฑก์ารเลือกใชมี้ 4 อยา่งคือ ใชอ้ยา่งแน่นอน,ใชบ้า้งตามท่ีอาจารยบ์อก,ไม่ใชน้อกจาก
ถูกบงัคบั,ไม่ใชอ้ยา่งแน่นอน)         

ผลการวิเคราะห์โดยวิธีการหาสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) จากสมมติฐาน
สามารถสรุปไดว้า่ ทั้ง 7 ปัจจยัสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F=2.840 , P< 0.05) ซ่ึงหมายความวา่ มีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีสามารถ
น ามาใช้พิจารณาการตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile และ ปัจจยัดา้นต่าง ๆ 7 ปัจจยั
สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ได ้15.3% 
(R2 หรือ R square = 0.153) ซ่ึงอธิบายไดว้่า 7 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายระดบัการตดัสินใจการ
เลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ได ้15.3% อีก 84.7% เกิดจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ โดยผลการวิเคราะห์สมมติฐานมีดงัต่อไปน้ี สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นแผนการศึกษาและ
การให้บริการของมหาวิทยาลยั”ส่งผล”ต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชนั CMU mobile ของนกัศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นแผนและการให้บริการของ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

382 
 
 

มหาวิทยาลยัส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน CMU mobile ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่า Sig = 0.011 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบั
ความส าคญัท่ีก าหนดเท่ากบั 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัน้ีเป็นลบและมีนยัส าคญั ทางสถิติ (β = 
-0.365, t = -2.586, p < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  ส่วนสมตติฐานอ่ืนอีก 6 อยา่ง “ไม่ส่งผล” ต่อ
การเลือกใช้แอปพลิเคชัน CMU mobile ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เน่ืองจากมีนยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานอ่ืนท่ีเหลือ 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ปัจจยัดา้นแผนการศึกษาและการให้บริการของมหาวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคชนั CMU mobile ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ มณฑ์กานต ์ฉิมเกิดและสุธรรม พงษ์ส าราญ(2557)อา้งในหนา้ท่ี 34 ซ่ึงไดศึ้กษาระดบั
ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงั 
(Expectation) ในการให้บริการของผูใ้ห้บริการ ถา้ผูใ้ห้บริการจดัสรรบริการมาไม่ตอบโจทยห์รือ
คุณภาพไม่ตรงกบัท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัจะส่งผลใหค้วามพึงพอใจมีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง
จนถึงนอ้ย ซ่ึงเป็นผลใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนัไปดว้ย นอกจากน้ีความพึงพอใจใน
ดา้นความเช่ือถือได ้การตอบสนองทนัที รูปลกัษณ์ทางกายภาพและความเอาใจใส่ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การตดัสินใจเลือกใช้บริการของมหาวิทยาลยั จึง
อธิบายไดว้า่ ปัจจยัดา้นแผนการศึกษาและการใหบ้ริการของมหาวทิยาลยัส่งผลเป็นอยา่งมากต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile ซ่ึงถือเป็นบริการของมหาวิทยาลยั ถา้มหาวิทยาลยัมี
การพฒันาบริการและตวัแอปพลิเคชนัให้ดีกว่าเดิม จะส่งผลให้นกัศึกษาเห็นถึงความเอาใจใส่ของ
มหาวิทยาลัยและตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันได้ ดังนั้ นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีพฒันา
แผนการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอปพลิเคชนัและพฒันาบริการของแอปพลิเคชนัให้ดีกว่าเดิม  ดว้ย
ระบบการให้บริการข่าวสารท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ มีความเอาใจใส่ปรับปรุงบริการของแอปพลิเคชนั
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อยูส่ม ่าเสมอ มีการตรวจเช็คระบบการให้บริการดูเส้นทางรถสาธารณะให้เขา้ใจง่าย บอกจ านวนท่ี
นัง่ใหถู้กตอ้ง และมีการพฒันาบริการของแอปพลิเคชนัใหร้องรับความตอ้งการของนกัศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวจัิย          
 ควรมีการเก็บขอ้มูลงานวจิยัน้ีในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการ
เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนั CMU mobile เพื่อให้ทราบถึงความ
ตอ้งการในปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนั CMU mobile 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาการจดัการเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่า
เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบดงัน้ี  1) 
สมาชิกเครือข่าย 2) เป้าหมายร่วมกนั 3) การมีประโยชน์ร่วมกนั 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 5) 
การพึ่งอิงร่วมกนั  และนอกจากน้ีจากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการ
ฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบวา่ มีปัจจยัท่ีสนบัสนุน 4 ประการ ดงัน้ี 1) ความเขา้ใจ 
2) ความจริงใจ 3) การจดัการ 4) การส่ือสาร  
 

ค าส าคญั:การจดัการ , เครือข่าย 
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Abstract 
 This research about the Management of Forest Restoration Network in Doi Suthep-Pui 
National Parkis to study the elements and the working process of the network that leads to 
success in restoring the national park. 
 This study of factors that affects the network working process in restoring the national 
park shows that the elements and the network's working process that leads to success consists of 
1)the group members 2) shared goals 3) Mutual benefits 4) The participation of the members 5) 
interdependence. There are 4 factors that affects the network's working process. 1) Understanding 
2) Sincerity 3) Management 4) Communication 
 

Keywords: Management , Network  

 

บทน า 
การบุกรุกป่าไมใ้นประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนั พ.ศ. 2559 พื้นท่ีป่าไมใ้น

ประเทศเหลืออยู่เพียงร้อยละ 32 ของพื้นท่ีป่าทั้งหมดในประเทศไทย การลดลงของป่าไมใ้น
ประเทศไทยเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะมีหน่วยงานของภาครัฐ พยายามให้มีการรณรงคป์ลูกป่าเพิ่ม
พื้นท่ีป่าของประเทศ แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการท าลายป่าได ้(ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 
2559-2564 กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)  
มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์มีภารกิจหลกั คือ การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม ้คืน
ชีวิตและความเขียวขจีให้กบัแผน่ดินไทย โดยเป้าหมายขององคก์รไม่ใช่เพียงแค่การปลูกตน้ไมใ้ห้
ได้จ  านวนมาก แต่เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนระหว่างคนไทยกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการท าให้กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม สนุก เขา้ถึงง่ายและเป่ียมด้วยแรง
บนัดาลใจส าหรับทุกคน  สุดทา้ยแล้วเราหวงัท่ีจะสร้างผูดู้แลส่ิงแวดล้อมรุ่นใหม่ ท่ีมุ่งมัน่ท างาน
อย่างรับผิดชอบในการปกป้องระบบนิเวศ เพื่ออนาคตท่ีดีของลูกหลานของเราสืบไป  ตลอด
ระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี พ.ศ. 2540 ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้จึงไดมี้โครงการท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้กิดข้ึนมากมาย เช่น  หน่ึงใน
โครงการท่ีประสบผลส าเร็จนั้นคือ  

โครงการฟ้ืนป่าม่อนล่องจ านวน 19 ไร่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต าบลแม่แรม อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์ร่วมกบัอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ศูนย์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอย หน่วยวิจยัฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โรงเรียนเจา้แม่หลวง
อุปถมัภ ์2 บริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั และชุมชนต าบลแม่ริม ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
และเป็นผูท่ี้จะได้ประโยชน์มากท่ีสุดจากโครงการดงักล่าว เน่ืองจากพื้นท่ีจ  านวน 19 ไร่ ท่ีจะ
ด าเนินการฟ้ืนฟูน้ีเป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้ าท่ีเส่ือมโทรมจากการถูกชาวบา้นบุกรุกพื้นท่ีท าการเกษตร จึง
เป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีจะตอ้งฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้โดยวตัถุประสงค์ของโครงการน้ีคือเพื่อฟ้ืนฟูและ
วิจัยพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม และป่าต้นน ้ า ส่งเสริมการกลับมาของกล้าไม้ธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพและเพื่อสร้างรายได้ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เกิดความเป็น
เจ้าของ มีจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้กับประชาชน โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2559-2562  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมด้ว้ยการท างาน
ในรูปแบบเครือข่ายนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีสะทอ้นให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่สามารถน าไปสู่การบรรลุผล
ส าเร็จในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผูศึ้กษาจึง
ประสงค์ท่ีจะศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่าอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของเครือข่ายการฟ้ืนฟูป่าอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย เพื่อพฒันาการท างานของเครือข่ายการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและย ัง่ยืน ซ่ึงผล
การศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานของเครือข่ายการฟ้ืนฟูป่าในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได ้
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน

การฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
2. เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีได้ประยุกต์มาจากแนวคิดการจัดการเครือข่าย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดล้งส ารวจพื้นท่ีของเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 19 ไร่ โดย
แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายจะท าให้ผูศึ้กษาสามารถศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการท างานของ
เครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซ่ึงสมาชิกของ
เครือข่ายประกอบไปดว้ย มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยวิจยัฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ์ 2   
บริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั ชุมชนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม และจากการศึกษา และ
องคป์ระกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จะเช่ือมโยงไปสู่การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการ
ฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยใช้แนวคิดปัจจัยท่ีสนับสนุนความส าเร็จของ
เครือข่าย ดังนั้ นเม่ือทราบถึงองค์ประกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และคน้พบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการของ
เครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จะสามารถน าไปพฒันาสู่การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูป่าอยา่งย ัง่ยนืโดยผา่นเครือข่ายการจดัการและฟ้ืนฟูป่า 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 
วธิีการวจิัย 

ส าหรับการศึกษาควา้เร่ือง การจดัการเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
โดยเป็นการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การศึกษาจากเอกสาร
และการศึกษาจากการปฏิบติังานจริงของมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ 

1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
1.1 ประชากร 
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หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน จ านวน 

1 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 1 

2 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 1 

3 หน่วยวจิยัฟ้ืนฟูป่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1 

4 มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์ 1 

5 โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์ 1 

6 บริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั 1 

7 ชุมชนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 1 

 
  1.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

  - หวัหนา้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย    จ านวน 1 คน  
  - หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย   จ านวน 1 คน  
  - เจา้หนา้ท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย   จ านวน 2 คน  
  - เจา้หนา้ท่ีหน่วยวจิยัฟ้ืนฟูป่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ านวน 3 คน  
  - ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2    จ านวน 1 คน  
  - คณะครูโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2    จ านวน 2 คน  
  - นกัเรียนโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2    จ านวน 3 คน  
  - ประธานมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์   จ านวน 1 คน 
  - ผูจ้ดัการมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์    จ านวน 1 คน 
  - เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์    จ านวน 3 คน 
  - ผูบ้ริหารบริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั   จ านวน 2 คน  
  - ผูน้ าชุมชนและชาวบา้นต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม  จ านวน 10 คน 

โดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งหมดจ านวนรวม 30 คน 
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2.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Survey) 
โดยเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆโดยตรงโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth 
Interview)โดยก าหนดเน้ือหาท่ีจะศึกษาและท าการตั้งประเด็นค าถามท่ีมีขอบเขตอยู่ในประเด่นท่ี
สนใจ 
 2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือการศึกษา การคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารหนงัสือ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเครือข่าย นอกจากน้ียงัศึกษาเอกสารรายงานการประชุมของ
คณะท างาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) 
โดยการสัมภาษณ์ (interview) จะมีการก าหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีจะศึกษาและท าการตั้งค  าถามท่ีอยู่
ในประเด็นท่ีสนใจไวล่้วงหนา้ และสามารถซกัถามเพิ่มเติมเม่ือเจอประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถ
น ามาใชว้ิเคราะห์ประกอบการวิจยัได้ โดยเป็นการซกัถามเก่ียวกบัการท างานรูปแบบเครือข่ายการ
ฟ้ืนฟูป่าหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง องค์ประกอบและรูปแบบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและ
ผลกระทบต่อการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
4.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่การวิเคราะห์จากเอกสารท่ี เก่ียวขอ้งและ
การวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

1) การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการวิเคราะห์จ าแนกขอ้มูล โดยจะ
ศึกษาและจ าแนกวิเคราะห์ขอ้มูลตามความเหมาะสม  ผูว้ิจยัจะจ าแนกขอ้มูลออกมาอยา่งง่าย ๆ ตาม
ประเภทท่ีสัมพนัธ์กบัการศึกษา  

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ใชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content analysis) ท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา แลว้น ามาเรียบเรียงเป็นผลการศึกษาสรุปเป็น
ความเรียงแบบพรรณนา 
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ผลการศึกษา 
  การศึกษาการจดัการเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟู
ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น าเสนอผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1. องค์ประกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไดแ้ก่  
1.1) สมาชิกเครือข่าย ประกอบไปดว้ย  
 1.1.1) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในฐานะบทบาทเจา้ของพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีหนา้ท่ีอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใชพ้ื้นท่ีใน
การด าเนินกิจกรรม 
 1.1.2) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย บทบาทคือผูค้วบคุมดูแลบริหารจดัการพื้นท่ีแปลง
ฟ้ืนฟูป่า 19 ไร่ โดยมีหนา้ท่ีจดัหาคนงานตดัหญา้ และสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมบน
แปลงปลูกป่า 
 1.1.3) มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ รับผิดชอบประสานงาน ด าเนินโครงการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ านวน 19 ไร่ หน้าท่ีด าเนินกิจกรรมประสานงานระหว่างสมาชิกใน
เครือข่าย เพื่อใหส้มาชิกเครือข่ายรู้ข่าวสาร การเคล่ือนไหวกิจกรรมของเครือข่ายฟ้ืนฟูป่า 
 1.1.4) หน่วยวจิยัฟ้ืนฟูป่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ บทบาทวจิยัและฟ้ืนฟูป่า โดยมีหนา้ท่ีในการน า
องคค์วามรู้และวธีิการในการฟ้ืนฟูป่า มาใชใ้นพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่า 19 ไร่ และจะเก็บขอ้มูลตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้
เพื่อน าไปสู่การวจิยัสภาพพื้นท่ี พรรณไม ้และการเจริญเติบโต   
 1.1.5) โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 มีบทบาทเป็นผูร่้วมกิจกรรม โดยมีหนา้ท่ีน านกัเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่า 19 ไร่ ในการร่วมกิจกรรมปลูกป่า การใส่ปุ๋ย
ตน้ไม ้เพื่อปลูกฝ่ังและสร้างจิตส านึกใหก้บันกัเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของป่าไม ้
 1.1.6) บริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์จ ากดั มีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ และมีหนา้ท่ี
ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม และเชิญชวนใหค้นเมืองเขา้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูป่า 
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 1.1.7) ชุมชนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม มีบทบาทเป็นผูร่้วมด าเนินการ โดยชาวบา้นมีหน้าท่ี
ร่วมกนัท าแนวกนัไฟและอยูย่ามไฟ  
1.2) เป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
หน่วยวจิยัฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษมี์เป้าหมายหลกัในการฟ้ืนฟู
ป่าไม ้ในขณะท่ีโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถมัภ์ 2 และชุมชนแม่แรม มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝ่ังให้
นกัเรียนและคนในชุมชนไดเ้ห็นคุณค่าของป่า และบริษทั เอส.ซี.เอส.สปอร์ตแวร์ จดักดั มีเป้าหมาย
เพื่อการประชาสัมพนัธ์บริษทั  
  ทั้งน้ีในเร่ืองของการท าความเข้าใจเป้าหมายท่ีมีร่วมกัน ได้ใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยกับ
สมาชิกเครือข่าย อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
  อยา่งเป็นทางการ กล่าวคือ มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีด าเนินการประสานความ
ร่วมมือ ไดท้  า MOU กบัหน่วยวิจยัฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อร่วมกนัด าเนินการฟ้ืนฟูป่า 
โดยการเขา้ไปพูดกบัอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และโครงการหลวงหนองหอย เพื่อพูดคุยถึง
เป้าหมายในการฟ้ืนฟูป่า และท าหนงัสือขออนุญาตด าเนินการฟ้ืนฟูป่า จดักิจกรรม ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จากการประชาสัมพนัธ์โครงการฟ้ืนฟูป่าของมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์จึงท า
ใหบ้ริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั ติดต่อมา เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
อยา่งไม่เป็นทางการ กล่าวคือ มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ ท าหนา้ท่ีประสานความร่วมมือกบัโรงเรียน
เจา้แม่หลวงอุปถมัภ์ และชุมชนต าบลแม่แรม พูดคุยถึงเป้าหมายในการร่วมท ากิจกรรมฟ้ืนฟูป่า
ให้กบัผูน้ าชุมชนและผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาติน านกัเรียนข้ึนไปท ากิจกรรมบนแปลง
ฟ้ืนฟูป่า และชุมชนร่วมกิจกรรมโดยการท าแนวกนัไฟและอยูน่ามไฟ 
  ซ่ึงเม่ือไดมี้การพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สมาชิกเครือข่ายมีเป้าหมาย
หลกัร่วมกนัในการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อให้พื้นท่ีป่ากลบัมาอุดม
สมบูรณ์และเพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะใหก้ลบัสมาชิกในเครือข่ายและชุมชน 
1.3) การมีประโยชน์ร่วมกนั การฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สมาชิกเครือข่ายต่าง
ไดรั้บผลประโยชน์จากการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซ่ึง
ไดรั้บผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเพียงพอ คือ จ านวนตน้ไม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน ระบบนิเวศสมดุล 
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สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์จนน ามาสู่การเป็นป่าตน้น ้ าดงัเดิม และนอกจากผลประโยชน์ร่วมกนั
แล้วสมาชิกเครือข่ายแต่ละสมาชิกยงัได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่าย อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย   ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูป่าจากบริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั  โดยประชาชนชุมชนแม่
แรมอ าเภอแม่ริม เขา้มาร่วมในการด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูป่า และยงัช่วยดูแลอยูย่ามไฟป่า หน่วยวิจยั
ฟ้ืนฟูป่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดเ้รียนรู้จากมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์เร่ืองการเขา้กบัชุมชน สังคม 
ไดง้านวจิยั นกัเรียนโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 ไดรั้บการปลูกฝังให้รู้จกัคุณค่าและความส าคญั
ของป่าไม ้  
1.4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ตลอดระยะเวลาการท างานฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย สมาชิกเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การด าเนินการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย การก าหนดระยะเวลาการท ากิจกรรม คือ มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ หน่วยวิจยัฟ้ืนฟูป่า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ในขณะท่ีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดเขา้
ร่วมในกิจกรรมการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บขอ้มูลตน้ไม ้การอยู่ยามไฟ การประสานงาน
ระหวา่งสมาชิกเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง และสมาชิกเครือข่ายเขา้ร่วมกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซ่ึงทุกกิจกรรมสมาชิกเครือข่ายมีโอกาสได้พบปะหารือกนั ซ่ึงกิจกรรม
ดงักล่าวด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง     
1.5) การพึ่งอิงร่วมกนั มีการสนบัสนุนและแลกเปล่ียนกนัทางดา้นเทคโนโลยีในการจบัพิกดัพื้นท่ี
ปลูกป่าจ านวน 19 ในการก าหนดแปลงฟ้ืนฟูเพื่อให้สมาชิกรู้ขอบเขตการท างาน อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย อ านวยความสะดวกในการเข้าท ากิจกรรมในพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่า หน่วยวิจยัฟ้ืนฟูป่า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สนบัสนุนด้านองค์ความรู้ ทั้งเร่ืองการฟ้ืนฟูป่า วิธีการปลูก การดูแลรักษา 
การเขา้ถึงชุมชนของมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์ บริษทั เอส.ซี.เอส สปอร์ตแวร์ จ  ากดั สนบัสนุนดา้น
งบประมาณ ชุมชน โรงเรียน และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยสนบัสนุนก าลงัคนในการ
ท ากิจกรรมการฟ้ืนฟูป่า การพึ่งอิงร่วมกนัดงักล่าวท าให้สมาชิกเครือข่ายยึดโยงกนัอยา่งเหนียวแน่น 
ส่งผลใหเ้ครือข่ายมีความเขม้แขง็และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั จนท าใหง้านประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งดี   
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2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไดแ้ก่  
2.1) ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกเครือข่าย ทั้งวตัถุประสงคข์องเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่า และ
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผดิชอบขอแต่ละสมาชิกเครือข่าย  
2.2) ความจริงใจ เน่ืองจากการฟ้ืนฟูป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ชาวบา้นมีส่วนได้
ผลประโยชน์จากการฟ้ืนฟูป่า จึงอาศยัผลตอบแทนซ่ึงกนัและกนั ดงัในกิจกรรมการอยู่ยามไฟ ท่ี
ชาวบา้นในชุมชนโดยเฉพาะผูช้ายท่ีจะตอ้งจดัเวรยามเพื่อระวงัไฟป่า  
2.3) การจดัการ มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานของเครือข่ายฟ้ืนฟูป่า  ในการด าเนินกิจกรรม
บางคร้ังไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวสามารถปรับเปล่ียน
ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป    
2.4) การส่ือสาร สมาชิกเครือข่ายสามารถติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งสมาชิกเครือข่ายไดอ้ยา่งมีอิสระ 
คล่องตวั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งส่ือสารผ่านทางผูป้ระสานงานหลกั
ของเครือข่าย แต่สามารถส่ือสารการไดอ้ยา่งไม่เป็นทางการ  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. องค์ประกอบและรูปแบบการท างานของเครือข่ายที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไดแ้ก่ 1)สมาชิกเครือข่าย เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีส่งผลให้การ
ท างานของเครือข่ายประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ท่ีสรุปว่า 
องคป์ระกอบส าคญัของเครือข่าย คือ สมาชิก เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของการเป็นเครือข่ายท่ีสร้าง
รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ตามหลกัธรรมชาติท่ีจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั  2)เป้าหมายร่วมกนั สมาชิก
เครือข่ายมีจุดหมาย แนวทางแกไ้ขปัญหา และจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมเป็นภาพเดียวกนัในการ
ฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนา ประมุขกุล ท่ีสรุปวา่ เป้าหมาย คือ
วตัถุประสงคร่์วมของการเป็นเครือข่าย ความชดัเจนของเป้าหมาย มีความส าคญัต่อการเขา้ร่วมและ
คงอยูข่องสมาชิกทั้งหลาย  3)การมีประโยชน์ร่วมกนั การฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
สมาชิกเครือข่ายต่างได้รับผลประโยชน์จากการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซ่ึงไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมและเพียงพอ สอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ 
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เจริญวงศศ์กัด์ิ ท่ีสรุปวา่ การร่วมเป็นเครือข่ายจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนั และยงั
สอดคล้องกับ ธนา ประมุขกุล ท่ีสรุปว่า การให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เป็นการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนั  4)การมีส่วนร่วมของสมาชิก ตลอด
ระยะเวลาการท างานฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีการประสานงานระหวา่งสมาชิก
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง และสมาชิกเครือข่ายเขา้ร่วมกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย ทั้งการการปลูก ตดัหญา้ ใส่ปุ๋ย การท าแนวกนัไฟ การเก็บขอ้มูลตน้ไม ้สมาชิกเครือข่ายมี
โอกาสไดพ้บปะหารือกนั ความต่อเน่ืองของกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ท่ี
สรุปวา่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครือข่าย ซ่ึง
การมีส่วนร่วมเป็นเง่ือนไขท่ีส่งผลให้เกิดการร่วมคิด ร่วมรู้ ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือท าอย่าง
จริงจัง   5)การพึ่ งอิงร่วมกัน มีการสนับสนุนและแลกเปล่ียนกันทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ 
งบประมาณ และก าลงัคนระหว่างกนั ท าให้สมาชิกเครือข่ายยึดโยงกนัอยา่งเหนียวแน่น ส่งผลให้
เครือข่ายมีความเขม้แขง็และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั จนท าใหง้านประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งดี    
2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการท างานของเครือข่ายในการฟ้ืนฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไดแ้ก่ 
1)ความเขา้ใจ เขา้ใจตรงกนัระหวา่งสมาชิกเครือข่าย ทั้งวตัถุประสงคข์องเครือข่าย และบทบาทของ
ตนเอง  2)ความจริงใจ การด าเนินงานของเครือข่ายมีลกัษณะเป็นการประสานงานในแนวราบ ไม่ใช่
การมีการบงัคบับญัชา  3)การจดัการ มีความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการ สามารถปรับเปล่ียนได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  4) การส่ือสาร สมาชิกเครือข่ายสามารถติดต่อส่ือสาร
กนัระหว่างสมาชิกเครือข่ายได้อย่างมีอิสระ คล่องตวั เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกนั โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งส่ือสารผ่านทางผูป้ระสานงานหลกัของเครือข่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนา ประมุขกุล ท่ี
สรุปวา่ปัจจยัแห่งความส าเร็จของเครือข่ายประกอบดว้ย ความเขา้ใจ ความเป็นประชาธิปไตย ความ
จริงใจ การจดัการ และการส่ือสาร   
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ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรศึกษาผลลพัธ์ท่ีด าเนินการของมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์
และควรศึกษาเปรียบเทียบในพื้นท่ีการฟ้ืนฟูป่าในเขตอุทยานแห่งชาติอ่ืนดว้ย  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรอง

จ่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2) เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการใหบ้ริการเงินยมืทดรองจ่าย คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   

ผลการวิจยั พบวา่ 1) ระดบัคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ ให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  หลกัการตอบสนองต่อลูกคา้ หลกัการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และหลกัความ
เป็นรูปธรรมของมหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุนท่ีมีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) แนวทางการพฒันา ควรจดัฝึกอบรม ศึกษาดูงานส าหรับผูป้ฏิบติังาน เพื่อ
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เพิ่มพนูความรู้ในดา้นต่างๆทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานราชการภายนอก ท่ีมีการจดัอบรมใน
หวัขอ้ต่างๆ โดยพิจารณาน าความรู้มาพฒันางานประจ าให้ดียิ่งข้ึน และควรจดัให้มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งภาควิชา หน่วยงาน เพื่อจะไดท้ราบถึงส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ และจะได้
น ามาปรับปรุงต่อไป 
 

ค าส าคญั:  คุณภาพการบริการ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

 

Abstract 
This thesis aimed to 1) study a quality level of loan service of Faculty of Science, 

Mahidol University, 2) compare quality of loan service for Faculty of Science, Mahidol 
University based on personal factors, and 3) provide suggestions on the approach to loan service 
development for Faculty of Science, Mahidol University.  

Results of this study were as follows; 1) Quality of loan service in terms of assurance, 
responsiveness, customer centric and tangibility was generally at the highest level (an average of 
4.42). 2) Supporting personnel with different genders had no difference in the opinion on service 
quality, whereas those personnel with different ages, education levels and work experience had 
different opinions about service quality at the statistically significant level of 0.05. 3) Regarding 
to development approaches, training or observing project should be set up for employees to 
increase their knowledge in a variety of topics by internal and external government agencies 
which host a training in different topics based on consideration of whether knowledge could be 
applied to develop job routines. In addition, opinion exchange between departments and 
organizations would be hosted in order to know what topics are not clearly understood and 
further improve them. 
 

Keywords: Service Quality / Faculty of Science, Mahidol University  
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บทน า 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นตัว

ขบัเคล่ือน งบประมาณถือไดว้่า เป็นปัจจยัหลกัท่ี เป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีจะมุ่งให้เกิดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจกิจกรรม     โดยเงินยืมทดรองจ่ายเป็นงบประมาณเงิน
รายไดข้องคณะท่ีมหาวทิยาลยัอนุญาตให้คณะ และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั สามารถยืม
เงินไปใชใ้นการบริหารงานของคณะ ตามกิจกรรมต่าง ๆ    (เกียรติคุณ เรืองสุวรรณ 2560)   

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มีหน่วยงานระดบัภาควิชา 14 ภาควิชา หน่วยงานใน
ส านกังานคณบดี 13 หน่วยงาน และศูนยว์จิยัเทคโนโลยยีาง จ านวน 1 ศูนย ์และหน่ึงในการพฒันาท่ีท า
ให้บรรลุวิสัยทศัน์พนัธ์กิจของคณะ คือการให้บริการดา้นเงินยืมทดรองจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีสามารถช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีความคล่องตวั โดยเฉพาะในส่วน
ของงานบริการวิชาการซ่ึงหากไม่ได้ใช้เงินยืมทดรองเพื่อด าเนินโครงการให้เสร็จทนัก าหนดส่ง
งานวจิยันั้นจะเกิดผลเสียหายต่อคณะและผูว้ิจยัเป็นอยา่งมาก ส่งผลกระทบ  ท าให้น าเงินไปบริหาร
จดัการทางการเงินในแต่ละโครงการไม่ทนัเกิดการขาดสภาพคล่องลดลง หรืออาจจะส่งผลท าให้
การท าวจิยัเกิดความล่าชา้ ท าใหร้ายงานผลความกา้วหนา้ไม่ทนัตามก าหนดเวลาของแต่ละแหล่งทุน 
อาจรวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆของคณะ  อาทิเช่น  จดัหาวารสารอิเล็คทรอนิกส์จากส านกัพิมพ์
ต่างประเทศ   งานมหิดลวิชาการ  กิจกรรมมหาวิทยาลยัเด็ก เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัทุก
กิจกรรมทั้งส้ิน การบริหารจดัการเงินยืมทดรองจ่ายจกัตอ้งพบเจออุปสรรคมากมายทั้งในเร่ืองการ
ยืมเงินเร่งด่วนมิไดค้าดหมาย  กระชั้นชิดกบัเวลาจดักิจกรรมเน่ืองจากเหตุผลนานาประการของแต่
ละส่วนงานท่ีจกัขอยมื  เอกสารการยมืเงินและส่งใชไ้ม่ถูกตอ้ง  ขาดความรู้เร่ืองระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
เปล่ียนแปลงยงัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน  ดงันั้นเม่ือมาใชบ้ริการแบบเร่งด่วน หลายๆส่วนงาน
ตอ้งการแบบรวดเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการด้านเงินยืมทดรองจ่ายมีจ านวนน้อยและ
ปฏิบติังานหลายดา้น  ซ่ึงผูใ้หบ้ริการตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั การติดตามทวงถาม
ลูกหน้ีเงินยืม  การบริหารจดังานเงินยืมทดรองจ่ายให้เพียงพอและทนัต่อการใชกิ้จกรรมต่างๆ ของ
คณะนั้น อาจไม่สามารถทราบการบริการท่ีมีต่อผูม้าใช้บริการไดว้่าเหมาะสมถูกตอ้งเพียงใด ควร
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กระชบัขั้นตอนการปฏิบติังานส่วนใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะโดยไม่ผิดระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหิดลอีกดว้ย  

จากเหตุผลดงักล่าวข้างตน้ ผูว้ิจยัได้เห็นความส าคญั และสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการเงินยมืทดรองจ่าย คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานต่างๆ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดี คล่องตวั และมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นแนวทางในการบริหารงานพฒันาไปสู่การปรับปรุงการบริการท่ีดียิ่งข้ึน เพื่อตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 .–.2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
Excellence in Professional Services and Social Engagement และสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล คือ เป็นคณะวทิยาศาสตร์ชั้นน าในระดบัสากล อนัดบั 1 ใน 3 ของ 
ASEAN ในปี 2020 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อ ศึกษาระดับ คุณภาพการให้บ ริการ เ งินยืมทดรองจ่าย  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2.  เพื่อ เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ เ งินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  
 
กรอบแนวคิดการท าวจัิย 
 ผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั 
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่1  แสดงกรอบแนวคิดคุณภาพการใหบ้ริการ 
 

สมมติฐานการวจิัย 
 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การใหบ้ริการเงินยมืทดรองจ่าย แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 

    1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งต าแหน่งประเภทสนบัสนุนคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 331 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561) 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 181 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan)  โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 และค านวณ
กลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของภาควชิา/งานดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Sampling) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา : เป็นการศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภทสนบัสนุนต่อการใหบ้ริการเงินยมืทดรอง แบ่งออกเป็น  5  ดา้น คือ (1) ดา้นความเป็นรูปธรรม

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
-ประสบการณ์ท างาน 

คุณภาพการให้บริการ 
- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
- ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
- ดา้นการตอบสนอง 
- ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 
- ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
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ของการบริการ (2) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(3) ดา้นการตอบสนอง (4) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่  และ 
(5) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : เก็บรวบรวมข้อมูลภายในระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน – 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดบัความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 2. ทราบขอ้แตกต่างของผูป้ฏิบติังานต่อการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน  เพื่อพฒันาปรับปรุงการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย       
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
              ความหมายคุณภาพการบริการ 

คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “การบริการ” วา่ หมายถึงการแสดง
หรือการกระท าใดๆ ท่ีหน่วยงานหน่ึงสามารถเสนอใหก้บัอีกหน่วยงานหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้ (Intangible) และไม่มีผลต่อการเป็นเจา้ของในส่ิงใดๆ โดยอาจจะไม่มีความเก่ียวพนักบั
ผลิตภณัฑท์างกายภาพ (Physical Product) ก็ได ้จากค านิยาม ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้สามารถกล่าวได้
วา่ การบริการ (Service) คือ การกระท าหรือกิจกรรมท่ีสนองความตอ้งการของผูอ่ื้น และท าให้ผูท่ี้
ไดรั้บการบริการเกิดความพึงพอใจต่อส่ิงท่ีไดรั้บนั้น 
 ทฤษฎคุีณภาพการให้บริการ 

  SERVQUAL..ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั (Zeithaml, Parasuraman and 
Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996:464-466)ประกอบดว้ย 
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มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) เป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้
เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้น
การติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์  

มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) เป็นความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบั
สัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม  

มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) เป็นความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ
ใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) เป็นความสามารถในการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการ
ใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ 

มิติท่ี 5 การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (empathy) เป็นความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กุลิสรา เปล่งศรีเกิด (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคลอาคารชุด

ลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท 105 เป็นการวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์อศึกษาระดบัคุณภาพของการ
ให้บริการ และเปรียบเทียบระดบัคุณภาพของ การให้บริการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูพ้กั
อาศยั ผลการวิจยั พบวา่ ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดลาซาลพาร์คอาคาร A สุขุมวิท 105 มีความคิดเห็น 
เก่ียวกบัระดบัคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมมีคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัดีเม่ือพิจารณา 
คุณภาพการให้บริการ 5 ดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัดีผลการทดสอบ 
สมมติฐาน พบวา่ ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท 105 ท่ีมีเพศ การศึกษา อายุ 
อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั แต่ผูพ้กัอาศยั ท่ีมีอายุอาชีพ รายได้และสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ระดบั คุณภาพการใหบ้ริการรายดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สุรศกัด์ิ อ่อนกล ่าผล (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของด่านตรวจคนเขา้เมือง
ในจังหวัดหนองคาย การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ 
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เปรียบเทียบ คุณภาพการให้บริการจ าแนกตามเพศอายุระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของด่านนตรวจคนเข้าเมืองในจงัหวดัหนองคาย 
ผลการวิจยั พบว่า 1.ระดบัคุณภาพการให้บริการของด่านตรวจคนเขา้เมืองในจงัหวดัหนองคาย 
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 2.ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการของด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองใน จงัหวดัหนองคาย จ าแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ าแนกตามอายุ และอาชีพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 
 วิวิศนา ทบัทิม (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้
เทศบาลเมืองอรัญญิก จงัหวดัพิษณุโลก การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการของเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้ เทศบาลเมืองอรัญญิก จงัหวดัพิษณุโลก และเปรียบเทียบ
ระดบัคุณภาพการให้บริการของ เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดเ้ทศบาลเมืองอรัญญิก จงัหวดัพิษณุโลก
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ผลการวจิยั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้เทศบาล
เมืองอรัญญิก จงัหวดั พิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้
เทศบาลเมือง อรัญญิก จงัหวดัพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ และ อาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได้ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการ ใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผุสดี แสนเสนาะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการงานจดัเก็บภาษีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพ การให้บริการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผลการวิจยั พบว่า 1) 
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ การให้บริการงานจดัเก็บภาษี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ  พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ งานจดัเก็บภาษีในเขตพื้นท่ี4องค์การบริหาร
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ส่วนต าบลตะปอน ในดา้นขั้นตอนการให้บริการ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบัท่ี 0.05 

 

วธิีการวจิัย 
 การวิจยัแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในคร้ังน้ี ใช้การวิจยัเชิงปริมาณ และเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอียดการด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งต าแหน่งประเภทสนบัสนุน
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 331 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561) 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุนคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 181 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan)  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

1. ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  

2. ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล แนวทางการ
พฒันาคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการเงินทดรองจ่าย 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงภาควิชา/งานต่างๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อจ่ายแจกให้ผูป้ระสานงานในส่วนงานต่างๆ ตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอย่าง เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ี
ก าหนด 
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2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 เดือน คือตั้งแต่ กนัยายน 2561  ถึง ธนัวาคม 2561  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิธีการประมวลผลข้อมูล ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบความสบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น จนไดแ้บบสอบถามทั้งหมด 181 
ชุด จากนั้นผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที(t-Test) ทดสอบค่าเอฟ(F-test) ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way ANOVA) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวจิัย 
การวิจัย เร่ืองแนวทางการการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิจัยในรูปของตารางและการบรรยายประกอบ โดยเรียงล าดับ
ผลการวจิยั ดงัน้ี 

1.ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.77) เพศชาย (ร้อยละ 18.23) ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-45 ปี 
(ร้อยละ23.20) รองลงมาอายุระหว่าง 46-50 ปี (ร้อยละ 22.65) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 64.09) รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 34.81) ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างาน 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 32.60)  

2.ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

408 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของคุณภาพการใหบ้ริการ จ าแนกเป็นรายดา้น 
คุณภาพการให้บริการ Mean S.D. ระดับคุณภาพ 

1. หลกัความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.34 0.51 มากท่ีสุด 
2. หลกัความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
3. หลกัการตอบสนองต่อลูกคา้ 4.40 0.54 มากท่ีสุด 
4. หลกัการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 4.45 0.53 มากท่ีสุด 
5. หลกัการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 4.38 0.53 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย
โดยรวม 

4.42 0.49 มากท่ีสุด 

3.ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
สนบัสนุนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนบัสนุนท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ

การบริการ แตกต่างกนั 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์
ท างาน 

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

1. หลกัความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ 

2.05 
0.04** 

3.18 
0.00** 

2.86 
0.06 

8.53 
0.00** 

2. หลกัความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 1.43 
0.15 

9.59 
0.00** 

3.71 
0.02** 

12.15 
0.00** 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

409 
 
 

3. หลกัการตอบสนองต่อลูกคา้ 2.38 
0.02** 

8.18 
0.00** 

5.89 
0.00** 

10.56 
0.00** 

4. หลกัการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อ
ลูกคา้ 

0.95 
0.34 

7.34 
0.00** 

3.65 
0.02** 

10.34 
0.00** 

5. หลกัการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 0.86 
0.39 

8.27 
0.00** 

4.47 
0.13 

7.93 
0.00** 

ภาพรวม 1.58 
0.12 

8.03 
0.00** 

4.68 
0.01** 

10.91 
0.00** 

* P < 0.05 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการเงินยืมทดรองจ่าย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 
181 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชสู้ตรเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 0.05 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้ปรับโครงสร้างของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากับ 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ  (F-test)  โดยวธีิการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีตวัแปรตน้ตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป โดยก าหนดระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวจิยั พบวา่  
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1. ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการเงินยมืทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลกัความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้คุณภาพการบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส มีความรู้เร่ืองประกาศขอ้บงัคบัต่างๆและสามารถแนะน าการแกปั้ญหา
ได้อย่างถูกต้อง สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูม้ารับบริการอีกทั้งยงัสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว รู้จกัและเขา้ถึงความตอ้งการของผูม้ารับบริการ มีการติดตามความก้าวหน้าในการจดัท า
เอกสารในขั้นตอนต่างๆ และแสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด  ผูใ้ห้บริการเป็นกนัเองกบั
ผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการมีการค านึงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการเขา้ใจถึงความ
จ าเป็นในการมาขอรับบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิวิศนา  ทบัทิม (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายไดเ้ทศบาลเมืองอรัญญิก จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดเ้ทศบาลเมือง อรัญญิก จงัหวดั
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  

2.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนับสนุนท่ีมีเพศ 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี  ผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 41-45 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างานท่ี
ค่อนขา้งมีประสบการณ์การท างานสูง เฉล่ีย 15 ปีข้ึนไป และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะไม่
ยอมรับการเปล่ียนแปลงตามประกาศขอ้บงัคบัต่างๆ เม่ือมีการช้ีแจง้ให้แกไ้ข สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  กุลิสรา เปล่งศรีเกิด (2560)ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคลอาคารชุดลาซาล
พาร์ค อาคาร A สุขุมวิท 105 ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท 105 ท่ีมีเพศ 
การศึกษา อายุ อาชีพ รายได้และสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพการ
ให้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่ผูพ้กัอาศยั ท่ีมีอายุอาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการให้บริการรายดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
1. หลกัความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ควรมีวิธีการติดต่อประสานงานท่ีทนัสมยัและ

เหมาะสมกบัสภาพในปัจจุบนั เช่น เพิ่มช่องทางการติดต่อทางโทรศพัทมื์อถือ การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค 
อินสตราแกรม ใหเ้ป็นประโยชน์  

2 หลักความเช่ือถือไวว้างใจได้  ควรจดัอบรมช้ีแจงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข 

3. หลกัการตอบสนองต่อลูกคา้   ควรจดัท าคู่มือขั้นตอนปฏิบติังานเร่ืองเงินยืมทดรองจ่าย
แบบสั้นและเขา้ใจง่ายเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องงานคลงัและพสัดุ และแบบรูปเล่มท่ีสามารถขอดูได้
ตลอดเวลารวมถึงเป็นไฟลแ์บบ EBOOK  ท่ีสะดวกต่อการคน้หา  

4. หลกัการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  ควรให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ตอบปัญหา และ
อธิบายขอ้สงสัยให้เขา้ใจได ้มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ รักษามาตรฐานการให้บริการเช่น ไม่ปล่อยให้
โทรศพัทด์งัเกิน 2 คร้ังตอ้งมีผูรั้บสาย  

5. หลกัการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  ควรปฏิบติัต่อผูรั้บบริการทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและ
ช้ีแจงท าความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งทุกคร้ังก่อนปฏิบติังานจริงเพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
แนวทางการพฒันา 

1. จดัฝึกอบรมส าหรับผูป้ฏิบติังาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานราชการภายนอก ท่ีมีการจดัอบรมในหวัขอ้ต่างๆ โดยพิจารณาน าความรู้มาพฒันางาน
ประจ าใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2. ควรจดัให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ระหว่างภาควิชา หน่วยงาน เพื่อ
จะไดท้ราบถึงส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ และจะไดน้ ามาปรับปรุงต่อไป 
 3. จัดท าแบบสอบถามเล็กๆ เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผูม้ารับบริการเพื่อน ามา
ปรับปรุงการใหบ้ริการ 1 คร้ังต่อปี 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการศึกษาผูว้ิจ ัยเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรเปรียบเทียบคุณภาพการ

ให้บริการในแต่ละด้านท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติงานดา้นการรับและจ่ายตาม
หลกัธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2) ศึกษาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติงานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ประชากร คือ เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินท่ีประจ าอยู่ภาควิชา และหน่วยงานต่าง  ๆ
ภายในคณะวทิยาศาสตร์ จ านวน 110 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมา 
ภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี คือ หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความ
คุม้ค่า หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 4.23  3.90 3.70 3.60 3.43 และ 3.43  ตามล าดบั) 
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และ 2) ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั มุ่งเนน้ไปยงัหลกัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ หลกัความโปร่งใส 
ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ คือ หน่วยงานตอ้งมีการก าหนดหน้าท่ีของผูป้ฏิบติัอย่างชัดเจน อีกทั้งยงัตอ้ง
บริหารจดัการกบัเอกสารดา้นการรับและจ่ายให้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั และมีความพร้อมใน
การให้เข้าตรวจสอบจากหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก และหลักการมีส่วนร่วมซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะ คือ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัทุกส่วนงานไดมี้ส่วนร่วมในการคิด คน้หา
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูป้ฏิบติัเก่ียวกบัดา้นการรับและจ่ายเพื่อให้เกิด
การบูรณาการร่วมกนั และ 3) แนวทางการพฒันาควรศึกษาเชิงลึกในเร่ืองเดียวกนัในแต่ละส่วนงาน
เพื่อน ามาเปรียบเทียบและ จดัท าเป็นผลสรุปร่วมกนั  เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาประสิทธิผลการรับ
และจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล และเป็นประโยชน์สูงสุดของคณะวทิยาศาสตร์ต่อไป 

 
ค าส าคญั: ประสิทธิภาพ, ดา้นการรับและจ่าย, หลกัธรรมาภิบาล, คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the efficiency of receipt and payment operation on fiscal 
administration of good governance of  Faculty of Science , Mahidol University 2) study the approaches for develop 
the efficiency of receipt and payment operation on fiscal administration of good governance of Faculty of Science,  
Mahidol University. The population was classified by personal factors. The population of this study was 110 
financial officials from every department and division in Faculty of Science, Mahidol University. The research 
instrument was questionnaire. Data were analyzed through frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The result of this study indicated that 1) The efficiency of receipt and payment operation on 
fiscal administration of good governance of Faculty of Science, Mahidol University had a high level of overall. 
When considering each principle by sorting from the highest mean principle  to the lowest mean principle as 
following Ethics,  Rule of Laws , Accountability , Utility , Transparency and Participation (means were 4.23 , 3.90 , 
3.70 , 3.60 , 3.43 and 3.43 respectively). 2) Suggestion from this study would focus on two lowest mean principles. 
First is transparency which has suggestion as following Faculty of Science must define the duty of financial officials 
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obiviously and ready to be examined by their own internal audit divsion and the external audit division. And second 
is Participation which has suggestion as following Faculty of Science should let financial offcials from every 
department and every division participate in thinking , searching and analyzing their own problem and desire for 
mutual integration. 3)The approaches for develop is every department and division should study in depth in the same 
issue, comparing each result and making the joint result for the approaches for develop the efficiency of receipt and 
payment operation on fiscal administration of good governance and the best benefit for Faculty of Science. 
  

Keywords : Efficiency, receipt and payment , good governance,  Faculty of Science Mahidol 
University 
 

บทน า 
 จากความกา้วหนา้ทางวทิยาการและเทคโนโลยี ท าให้สภาพสังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมและวตัถุนิยมท่ีท าให้เกิดการ
มุ่งแสวงหาวตัถุนิยมมาป้อนกิเลส ท าให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นการขาดระเบียบวินัย  
การประพฤติมิชอบในทางทุจริต เป็นตน้ จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ีช้ีให้เห็นว่า คุณธรรม
จริยธรรมไดเ้ส่ือมถอยลง โดยคุณธรรมจริยธรรมจดัเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีช่วยช้ีน าแนวทางให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและเปรียบเสมือนเป็นกฎเกณฑ์ป้องกนัการเกิดทุจริตต่อหนา้ท่ี การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ การให้บริการของส่วน
ราชการจึงมีผลกระทบโดยตรง ดงันั้น วิธีการหน่ึงในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คือ ความ
พยายามท่ีจะใช้วิธีการตรวจสอบ หรือมีกระบวนการวดัความเส่ียงของการทุจริตในหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดทั้งการพฒันาวิธีการท างานท่ีมีหลกัการความถูกตอ้งและความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเนน้
การมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่าย ในองคก์รและผูใ้ชบ้ริการภายนอก ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวทางวิชาการถึอ
วา่เป็นการน าหลกัธรรมาภิบาล มาปรับใชใ้นการป้องกนัหรือลดความรุนแรงของการทุจริตในภาครัฐ  
 มหาวิทยาลยัมหิดล มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบัโลก จึงให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

416 
 
 

อนัประกอบไปด้วย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า จึงไดก้ าหนดคู่มือธรรมมาภิบาลข้ึน เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
สภาคณาจารย ์ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานทั้งหมดของมหาวิทยาลยัมหิดล ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้
รับทราบถึงเจตนารมณ์ นโยบาย หลกัการ ความคาดหวงัของมหาวิทยาลยั สามารถน าไปเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจดัการ และปฏิบติังานต่างๆ ตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งครบถว้น
สมบรูณ์  
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานด้านการรับและจ่ายตาม
หลกัธรรมาภิบาล เพื่อท่ีจะท าให้องคก์รไดรั้บความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ และความศรัทธาจากทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รักษาพนักงานท่ีมีความประพฤติดีให้กบัองค์กร ช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานบนพื้นฐานของจริยธรรม   

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติงานด้านการรับและจ่ายตามหลักธรรมาภิบาล  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานด้านการรับและจ่ายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
         ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมา 

ภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
ขอบเขตการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรท่ีใช้วิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินท่ีประจ าอยู่
ในภาควชิา และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ จ  านวน 110 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2561)    
   2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : เป็นการศึกษาประสิทธิภายในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตาม
หลกัธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยแบ่งออกเป็น 6 หลกัการ คือ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ  หลกัความคุม้ค่า 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : เก็บรวบรวมขอ้มูลภายในระยะเวลา 3 เดือน ( พฤศจิกายน พ.ศ.2561  
–  มกราคม  พ.ศ. 2562) 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อายุ  
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 

- สังกดัหน่วยงาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายตามหลัก
ธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   

- หลกันิติธรรม 
- หลกัคุณธรรม 
- หลกัความโปร่งใส 
- หลกัการมีส่วนร่วม 
- หลกัความรับผดิชอบ 
- หลกัความคุม้ค่า 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย  
1. ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติงานด้านการรับและจ่ายตามหลักธรรมาภิบาล  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. ทราบถึงแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกั 

ธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ

ประเทศชาติโดยยึดหลกัเหตุผล และความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหน่ึง ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลกัการ 
(principles) และแนวทาง (guidelines) ส าหรับการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการท่ีก าหนด (การบริหารงาน
ภาครัฐกบัการสร้างธรรมาภิบาล.-- กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, 2558.122) 
 ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจดัการ และการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งภาครัฐและเอกชน  
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไวโ้ดยได้เสนอเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าหลักธรรมาภิบาลนั้น
ประกอบดว้ย 6 หลกัการ คือ 

1. หลกันิติธรรม (Rule of Laws)  กฎระเบียบท่ีทนัสมยั มีความเป็นธรรมและยุติธรรม รัดกุม 
รวดเร็ว ซ่ึงมีการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้ นอย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการแบ่งแยกอ านาจ การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ การใช้อ านาจ      
การเป็นอิสระท่ีไม่ถูกแทรกแซง 

2. หลกัคุณธรรม (Ethics) ความซ่ือสัตย ์ขยนั มีระเบียบวินยั หน่วยงานตอ้งปลอดจากการทุจริต 
การท าผดิวนิยั และการกระท าผดิมาตรฐานวชิาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ 

3. หลกัความโปร่งใส (Transparency) การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม สามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้
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4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมรับรู้ 
ร่วมเสนอ และร่วมตดัสินใจในปัญหาต่างๆ อยา่งมีความเสมอภาค รวมทั้งการส่ือสารแบบมี
ขอ้มูล 

5. หลกัความรับผดิชอบ (Accountability) การตระหนกัในหนา้ท่ี มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อหน่วยงาน การเอาใจใส่ในปัญหาและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา รับฟังและเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั กล้าด าเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระท าของตนและ
สามารถตรวจสอบได ้

6. หลักความคุ้มค่า (Utility) เป็นการบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า ลดขั้นตอนการปฏิบติั และการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ 

ความหมายของการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบติังาน หมายถึง การท างานอยา่งเต็มความสามารถเพื่อผลแห่งความส าเร็จอยา่งดีท่ีสุดของ
งาน จะเห็นวา่หากผูป้ฏิบติังานตอ้งการจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ประสบความส าเร็จอยา่งดีท่ีสุด 
ผูป้ฏิบติัจะต้องทุ่มเทพลังและอ านาจท่ีมีอยู่ในตน และต้องปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความส าเร็จนั้น  
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย ์(2529) กล่าวว่า การปฏิบติังานในสภาพปัจจุบนัท่ีมีเคร่ืองมือ วตัถุ และ
ระเบียบวิธีการท างานท่ีมีล าดบัขั้นตอน โดยอาศยัเทคนิควิธีการปฏิบติังานใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัศาสตร์ในการ
ปฏิบติังานแต่ละอยา่งใหลึ้กซ้ึงและสอดคลอ้งกนั 
 เบญจรัตน์ เดชนุวฒันชยั (2541) ให้ความหมายของการปฏิบติังานไวว้่า การปฏิบติังานหมายถึง 
ปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความพยายามในการท างานและผลผลิตของงาน และปัจจยัดา้นอ่ืน  ๆ
ของบุคคลท่ีท างานใหส้ าเร็จบรรลุเป้าหมายของบุคคล กลุ่ม องคก์ร หรือหน่วยงาน 
 ผูว้ิจยัจึงสรุปความหมายของการปฏิบติังานไดว้่า การปฏิบติังานจะประสบความส าเร็จไดดี้ท่ีสุด 
ผูป้ฏิบติังานต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ไดรั้บบทบาทการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง  ๆ
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ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน รวมถึงตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              
             ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้น มีนกัทฤษฎีหลายท่านไดท้  าการศึกษา 
และผูว้จิยัจึงสรุปเป็นปัจจยัส าคญัๆ ท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 

Frederick Hertzberg (1968 อา้งถึงใน โสฬส ปัญจะวิสุทธ์ิ, 2541) ไดศึ้กษาการ บริหารงานใน
แบบวิทยาศาสตร์โดยไดน้ าเอาการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
มาศึกษาร่วมกนัเพื่อให้ไดปั้จจยัส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เขาจึง
ไดศึ้กษาวจิยัถึงทศันคติของบุคคลท่ีพอใจในการท างาน และไม่พอใจในการท างานพบวา่ บุคคลท่ีพอใจ
ในการท างานนั้นประกอบ ดว้ยปัจจยั ดงัน้ี 1) การท่ีสามารถท างานไดบ้รรลุผลส าเร็จ 2) การท่ีไดรั้บการ
ยกยอ่งนบัถือเม่ือท างานส าเร็จ 3) ลกัษณะเน้ือหาของงานเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 4) การท่ีไดมี้ความรับผิดชอบ
มากข้ึน 5) ความกา้วหนา้ในการท างาน และ 6) การท่ีไดรั้บโอกาสพฒันาความรู้และความสามารถในการ
ท างาน 

ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของงานท่ีเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ประกอบดว้ย
ปัจจยั ดงัน้ี 1) นโยบายและการบริหารองคก์ร (Policy and Administration) 2) การควบคุมการบงัคบับญัชา 
(Supervision) 3) สภาพการท างาน (Work Conditions) 4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทุกระดบัในหน่วยงาน 
(Relation with Pee and Subordinate) 5) ค่าตอบแทน (Salary) 6) สถานภาพ (Status) 7) การกระทบกระเทือน
ต่อชีวติส่วนตวั (Personal Life) และ 8) ความปลอดภยั (Security) 
             นักวิชาการท่ีได้ท าการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อประสิทธิภาพ ในการ
บริหารงานท่ีส าคญั ซ่ึงไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงหลกัการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538) ช้ีให้เห็นวา่ประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมายรวมถึงผลิต
ภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัได้หลายมิติ ตามแต่วตัถุประสงค์ท่ีต้องการ
พิจารณา คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (input) ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอย่างประหยดั คุม้ค่า และ เกิดการสูญเสียน้อย
ท่ีสุด 2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ได้แก่ การท างานท่ีถูกต้องได้
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มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว่าเดิม และ 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมี
จิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 
ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียม
ประเภทวชิาอ่ืน  ๆข้ึนภายในมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัยกฐานะข้ึน
เป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี - โท - เอก ในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 คณะ
วิทยาศาสตร์ไดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ให้ใชพ้ระนามาภิไธย 
มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการใน
มหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวทิยาศาสตร์ จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต
ศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวชิาพื้นฐาน นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็นสถานท่ีปฏิบติัการ
วิจยั ซ่ึง MUSC เป็นผูน้ าการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิจยัระดบัมนัสมอง
ให้กบัประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ี
ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี - โท - เอก ออกมาอยา่งต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บ
ใชส้ังคม เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค ผลผลิตจาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงานของ
คณะวทิยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการบริหารจดัการมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบั
นโยบาย เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า 
ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัฑิต ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบด้วย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์
โครงสร้างส่วนสนับสนุนองค์การ ภายใตส้ านักงานคณบดี ประกอบด้วย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวิจยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 12 หน่วย  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปรานี  คะหะราช (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงั
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด 3) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงั
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัของเทศบาล
ต าบล ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นเวลาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพของงาน และ
ดา้นค่าใชจ่้าย อยูใ่นระดบัมาก 2) การปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัคุณธรรม และ
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
อยู่ในระดบัมาก 3) การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรดา้นการเงินและการคลงัของ
เทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั และบุคลากรดา้นการเงิน
และการคลงัของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงัตามหลกั    
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
และ 4) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเงินและการคลงั  ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และ
ดา้นค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
ดา้นคุณภาพของงาน ไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
ร้อยเอด็ 
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 มณฑิรา  มีรส (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรณีศึกษา จงัหวดัปราจีนบุรี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
น า แนวคิดหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกตใ์ชห้ลกั
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี ใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร  
การสัมภาษณ์ เจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการน าหลกั 
ธรรมาภิบาลไปประยกุตใ์ชอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี ไดแ้ก่ ผูน้ า การสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง  ๆการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่าง  ๆและบุคลากร 2) รูปแบบการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีเป็นรูปแบบท่ีผูน้ า เน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกลุ่มคนต่าง  ๆและการใหค้วามส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วม 
 นิศาชล  หวานเปราะ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง หลกัธรรมาภิบาลและความรู้ความสามารถของนกับญัชี
ท่ีมีผลต่อคุณภาพงบการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษา (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัธรรมาภิบาลกบัคุณภาพงบการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความสามารถของ นักบญัชีกบัคุณภาพงบการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัธรรมาภิบาลกบัความร้ความสามารถของนัก
บญัชีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฝ่ายประจ า) ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัจ านวน 212 คน จากจ านวน
ประชากร 450 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฝ่ายประจ า) ให้ความส าคญักบัหลกั
ธรรมาภิบาลความรู้ความสามารถของนกับญัชี และคุณภาพงบการเงินทุกด้านอยูใ่นระดบั “มาก” อีกทั้ง
หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับคุณภาพงบการเงิน ความรู้ความสามารถของนักบญัชีมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพงบการเงิน และหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้
ความสามารถของนกับญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 งานวจิยัสามารถพฒันาใหบุ้คลากรตระหนกัถึงหลกัธรรมาภิบาล และความรู้ความสามารถ ของ
นกับญัชี ส่งผลใหคุ้ณภาพงบการเงินขององคก์รปกครอง  ส่วนทอ้งถ่ิน 
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 เกษม  สวสัดี และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินกบัการบริหารจดัการ
สถาบนัการเงินไทย มีวตัถุประสงค์ 1) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลงั และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2) สร้างสมการพยากรณ์ธรรมาภิบาลของสถาบนั
การเงินกบัการบริหารจดัการสถาบนั การเงินไทย 3) ระดบัการมีธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินไทย  
4) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินกบัการบริหารจดัการสถาบนัการเงินไทย สรุป
ผลการวจิยัไดข้อ้คน้พบดงัน้ี 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ารท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน
ไทยโดยตรง และมีบทบาทส าคญัท่ีสุด โดยใชอ้ านาจตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 
ออกประกาศ ต่างๆ ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ  เพื่อให้สถาบันการเงิน มีธรรมาภิบาล และ
กระทรวงการคลงั มีนโยบายเนน้ในเร่ืองการแกไ้ข และป้องกนัปัญหา ความไม่มัน่คงของสถาบนัการเงิน 
ไดอ้อกพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 และไดอ้อกพระราชก าหนดบรรษทับริหาร
สินทรัพยไ์ทย พ.ศ.2544 เพื่อรับโอน และ วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน-ธันวาคม 2556 ด าเนินการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน และได้เสนอให้ออก พระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความ
คุม้ครองผูฝ้ากเงินรายย่อย ส าหรับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้ใช้อ านาจ ตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ออกประกาศหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติัและลกัษณะ ตอ้งห้ามของกรรมการ และ ผูบ้ริหาร 2. 
สร้างสมการพยากรณ์ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินกบัการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินไทยไดด้งัน้ี PF 
= a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW = -33.986 + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP + 
.116GAC+ .151GW 3. สถาบนัการเงินไทยมีระดบัธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินโดยเฉล่ียในระดบั 
ค่อนข้างสูงถึงระดับสูง โดยหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และหลักนิติธรรม อยู่ใน
ระดบัสูง ยกเวน้การบริหารการตลาด พบว่าหลกัความโปร่งใสมีระดบัธรรมาภิบาลอยู่ ในระดบัต ่า การ
บริหารการปฏิบติังาน พบวา่หลกัความคุม้ค่ามีระดบัธรรมาภิบาลอยูใ่น ระดบัค่อนขา้งต่าํ การบริหารสภาพ
คล่อง พบว่าหลกัการมีส่วนร่วมมีระดบัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัต ่า การบริหารช่ือเสียงพบว่าหลกัความ
รับผดิชอบมีระดบัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 4. ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินมีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารจดัการสถาบนั การเงินไทยเชิงบวกมีค่าเท่ากบั .757 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

425 
 
 

แอลฟ่า (α) เท่ากบั .05 หรือสามารถอธิบายไดว้า่การบริหารจดัการสถาบนัการเงินไทยโดยยึดหลกัธรรมาภิ
บาลจะท าใหก้ าไรของสถาบนัการเงินไทย เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 75.7 

 
วธิีการวจิัย 
 การศึ กษาประ สิท ธิ ภาพการป ฏิบั ติ ง านด้ านการ รับและ จ่ ายตามหลักธรรมา 
ภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผูว้ิจยัได้รวบรวมข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่าง  ๆการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการรับและ
จ่ายตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อให้การวิจัยเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอียดการด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรท่ีใช้วิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินท่ีประจ าอยู่
ในภาควชิา และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ จ  านวน 110 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2561)    

เคร่ืองมือในการวจิัย  
 เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดป้รับโครงสร้าง โดยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล  และ
งานวจิยัมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือ 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังาน สังกดัหน่วยงาน โดยเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ และค าถามปลายเปิด  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภายในการปฏิบติังานดา้นการรับและ
จ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล  
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการเบิกและ
จ่ายเงิน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

426 
 
 

 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้จดัท าหนังสือส่งถึงภาควิชา งาน หน่วยงานต่างๆ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และ
ผูว้จิยัน าแบบสอบถาม ไปจ่ายแจกตามภาควชิา/งาน หน่วยงานต่าง  ๆตามจ านวนประชากร เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี
การเงินท่ีปฏิบติังานประจ าภาควิชา งาน หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
กรอกแบบสอบถามและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1 - 15 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยไดรั้บแบบสอบถาม
กลบั จ านวน 110 ชุด จากจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด จ านวน 110 ชุด และน าแบบสอบถามท่ี
ไดม้าตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และ
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ านวน 110 ชุด คิดเป็น 100% และผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของบุคลากรดา้นการรับและจ่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
มาค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาค่าเฉล่ีย 5 ระดบั  

3. วเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาลคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาค่าเฉล่ีย 5 ระดบั  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.วิธีการประมวลผลขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม จ านวน 110 ชุด ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละค าตอบมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert ,1961 : 97) คือ มีระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยจะ
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
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     ระดบัประสิทธิภาพ                                                  คะแนน 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด      5 

    ประสิทธิภาพมาก    4 
ประสิทธิภาพปานกลาง    3 
ประสิทธิภาพนอ้ย    2 
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด    1 

ในการแปลความหมายของคะแนนท่ีใชใ้นการตีความของคะแนนเฉล่ียท่ีใช้กบัการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานต่อการให้บริการดา้นการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่งช่วงระดบั
คะแนนได ้5 ระดบั โดยใชค้่าเฉล่ียจากขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาโดยการหาความกวา้ง  อนัตรภาคชั้น 
(Class Interval) ดงัน้ี (รัตนา  ศิริพานิช,2533,หนา้ 19) 
 อนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
                         จ  านวนชั้น 
 แทนค่า            = 5-1 

    5 
     = 0.80 

ดงันั้น เกณฑค์่าเฉล่ียของการใหร้ะดบัคะแนนในแต่ละอนัตรภาคชั้นมีลกัษณะดงัน้ี 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00   หมายถึง  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20   หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60   หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอ้ย 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 
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ผลการวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตาม
หลกัธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท า
การประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิจยัในรูปของตารางและการบรรยายประกอบ 
โดยเรียงล าดบัผลการวจิยัดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้หน้าท่ีดา้นการเงิน จ านวน 110 คน ประกอบดว้ย เพศหญิง 
จ านวน 89 คน (ร้อยละ 80.90) และเพศชาย จ านวน 21 คน (ร้อยละ 19.10) ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30 – 39 ปี 
(ร้อยละ 42.70) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 72.70) ระยะเวลาปฏิบติังาน 1 – 5 ปี (ร้อยละ 38) และ
ส่วนใหญ่อยูส่ านกังานคณบดี (ร้อยละ 46.40) 
 ส่วนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและ
จ่ายตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรีองล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม 
หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 4.23  3.90 
3.70 3.60 3.43 และ 3.43  ตามล าดบั) 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและ
จ่ายเงินตามหลกัธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

N=110 
 

ประสิทธิภายในการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

      μ σ 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 

1. หลกันิติธรรม 3.90 0.26 มาก 
2. หลกัคุณธรรม  4.23 0.21 มากท่ีสุด 
3. หลกัความโปร่งใส 3.43 0.42 มาก 
4. หลกัการมีส่วนร่วม 3.43 0.59 มาก 
5. หลกัความรับผดิชอบ 3.70 0.45 มาก 
6. หลกัความคุม้ค่า 3.60 0.41 มาก 
 รวม 3.71 0.39 มาก 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่าย
ตามหลกัธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลและเพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดท้ราบถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล และทราบถึงแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่าย
ตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิจยัในรูปของตารางและการบรรยาย
ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายตามหลัก 
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ธรรมาภิบาล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในแต่ละดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.71) เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ หลกัคุณธรรม หลกั
นิติธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 
4.23  3.90 3.70 3.60 3.43 และ 3.43  ตามล าดบั) เน่ืองจากการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกั
ธรรมาภิบาล จะต้องให้ความส าคัญของพัฒนากระบวนการท างาน สอดคล้องกับ นิศาชล   
หวานเปราะ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง หลกัธรรมาภิบาลและความรู้ความสามารถของนกับญัชีท่ีมีผลต่อคุณภาพ
งบการเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับคุณภาพงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของ นกับญัชีกบัคุณภาพงบการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และ (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัธรรมาภิบาลกบัความรู้ความสามารถของนกับญัชีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฝ่ายประจ า) ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอย่างการวิจยัจ  านวน 212 คน จากจ านวนประชากร 450 คน 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สันผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฝ่ายประจ า) ให้ความส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลความรู้
ความสามารถของนกับญัชี และคุณภาพงบการเงินทุกดา้นอยู่ในระดบั “มาก” อีกทั้งหลกัธรรมาภิบาลมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพงบการเงิน ความรู้ความสามารถของนกับญัชีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
คุณภาพงบการเงิน และหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้ความสามารถของนกับญัชีของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 งานวิจยัสามารถ
พฒันาใหบุ้คลากรตระหนกัถึงหลกัธรรมาภิบาล และความรู้ความสามารถ ของนกับญัชี ส่งผลให้คุณภาพ
งบการเงินขององคก์รปกครอง  ส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ในแต่ละดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) หลกัธรรมาธิบาลท่ีมีค่า
นอ้ยท่ีสุดคือ หลกัความโปร่งใสและหลกัการมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 3.43) ดงันั้น  
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1.หลกัความโปร่งใส่ หน่วยงานตอ้งมีการก าหนดหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัอยา่งชดัเจน อีกทั้งยงั
ตอ้งบริหารจดัการกบัเอกสารดา้นการรับและจ่ายใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั และมีความพร้อม
ในการใหเ้ขา้ตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

2.หลกัการมีส่วนร่วม หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมใน
การคิด คน้หาปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูป้ฏิบติัเก่ียวกบัดา้นการรับและจ่าย
เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการร่วมกนั 

แนวทางการพฒันา 
ควรศึกษาเชิงลึกในเร่ืองเดียวกันในแต่ส่วนงานเพื่อน ามาเปรียบเทียบและ จดัท าเป็น

ผลสรุปร่วมกนั  เพื่อประโยชน์และเป็นแนวทางการพฒันาประสิทธิผลการรับและจ่ายตามหลกั 
ธรรมาภิบาล และควรมีการศึกษาผูน้ าเม่ือมีการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงาน ในแต่
ละหน่วยงานโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เพื่อทราบถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงานของผูบ้ริหาร 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละส่วนงานรวมถึงผูบ้ริหาร เพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาประสิทธิผลการรับและจ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล ขององคก์ร 
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2นกัวชิาการเงินและบญัชี สังกดั คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Finance and Accounting Analyst, Faculty of Science, Mahidol University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาจากการจดัท าเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ของ    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กรณี การจดัซ้ือจดัจา้ง
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โดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  และ 2) เสนอแนะแนวทางการพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาจากการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือข้อมูลเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท ท่ีส่งคืนแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 จ านวน 779 เร่ือง โดยน ามาวเิคราะห์เน้ือหา และจดัเป็นหมวดหมู่  

ผลการวิจยัพบว่า 1) เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ท่ีพบปัญหามาก
ท่ีสุด คือ เอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าใชจ่้ายท่ี
เกิน 30,000.00 - 100,000.00 บาท สาเหตุเกิดจากเอกสารท่ีน ามาประกอบในการเบิกค่าใชจ่้ายการ
จดัซ้ือจดัจา้งไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น ผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้ง และ 2) แนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาการจดัท า
เอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้งโดยการจดัฝึกอบรมและเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เก่ียวกบักระบวนการ การจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาถ่ายทอดความรู้ให้
ผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 

  

ค าส าคญั : ปัญหาการจัดท าเอกสาร, การเบิกค่าใช้จ่าย, การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

Abstract 

  The objectives of this reseach are: 1) to study the document preparation’s problems for 
disbursement according to government procurement and supplies management act b.e. 2560 fiscal 
year 2018 case : purchasing by specific methods limit not exceeding 500,000 baht. 2)to suggest 
the development and problem solving from document preparation for procurement disbursement. 
The research tool is the document for procurement disbursement that was returned to revised, 
there were 2,029. These were analyzed and classified into categories. 
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  The results of this research were: 1) The document for procurement disbursement that 
found the most problem is document for procurement disbursement by specific methods limit 
from 30,000.00 - 100,000.00 baht. The problems are incorrect and incomplete document, the 
officer lack knowledge and understanding in process of document preparation for procurement 
disbursement. 2)guidelines for the development and problem solving of document preparation for 
procurement disbursement by training and invited expert speakers to increase knowledge and 
understanding for officer. 
 

Keywords: document preparation problem, disbursement, procurement 
 
บทน า 
 จากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 โดยใช้บงัคบักับหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ จึงต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว  เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างภายใน
มหาวทิยาลยัด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  มหาวทิยาลยัมหิดล
จึงไดก้ าหนดแนวทางการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ   ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ใหก้บัส่วนงานท่ีอยูภ่ายใตม้หาวทิยาลยัมหิดล  
 คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นส่วนงานหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล จึง
มีหน้าท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยคณะวทิยาศาสตร์ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง และก าหนดแนว
ทางการจดัท าเอกสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัท าการ
เอกสารจดัซ้ือจดัจา้งแก่ภาควิชาและหน่วยงาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ให้
สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดถู้กตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยพสัดุ  ไดรั้บเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือ
จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.00  บาท จากภาควิชา/งาน ภายในคณะ
วทิยาศาสตร์ จ านวนทั้งส้ิน 2,029  เร่ือง และจากการตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใชจ่้ายดงักล่าวนั้น พบ
ปัญหาจากการจดัท าเอกสารจดัซ้ือจดัจา้ง จ  านวน 779  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  38.39 ของเอกสารเบิก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อการจดัท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายจดัซ้ือจดัจา้งของผูป้ฏิบติังานท่ีมีหน้าท่ีจดัท าเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือจัดจ้างของภาควิชาและหน่วยงาน  ซ่ึงท าให้เกิดข้อผิดพลาด และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัท าเอกสารจดัซ้ือจดัจา้ง  ตลอดจนกระบวนการเบิกค่าใชจ่้ายเกิดความล่าชา้ 
ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงานโดยรวมของ        คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลได ้
 จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้ง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาในการจดัเอกสารเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือ
จดัจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท  เพื่อน าผลการวิจยัมาพฒันาและหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานใหน้อ้ยท่ีสุด  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจ้าง ตาม

พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรณี การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่
เกิน 500,000.00 บาท 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาจากการจดัท าเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี การจดัซ้ือจดัจา้ง
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาปัญหาการจัดท าเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรณี : การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกนิ 500,000.00 บาท 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ทราบปัญหาการจัดท า เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัด ซ้ือจัดจ้าง ตาม

พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่
เกิน 500,000.00 บาท ก่อใหเ้กิดการพฒันาในการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือ
จดัจา้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ลด
ขอ้ผิดพลาด ให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้งให้
นอ้ยท่ีสุด  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ ความเข้าใจของบุคคล 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2554 ไดใ้หค้วามหมายความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสม

มาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ

สถิติการสง่คืนเอกสาร
ประกอบการเบกิคา่ใช้จา่ยฯ 
ที่ต้องด าเนินการแก้ไข  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบ 
จากการจดัท าเอกสาร 

ประกอบการเบิกคา่ใช้จ่ายฯ 
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ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด 
หรือการปฏิบติั องคว์ชิาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เร่ืองเมืองไทย ความรู้เร่ืองสุขภาพ 

สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/wiki/ความเข้าใจ) ได้ให้ความหมายว่า ความ
เขา้ใจ คือกระบวนการทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงท าใหบุ้คคลสามารถครุ่นคิดถึงส่ิง
นั้น และสามารถใชม้โนทศัน์ (concept) เพื่อจดักบัส่ิงนั้นไดอ้ยา่งเพียงพอ ส่ิงท่ีกล่าวถึงน้ีอาจจะมี
ลกัษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นส่ิงทางกายภาพก็ได ้เช่น บุคคล สถานการณ์ และสาร 

ไพศาล หวงัพาณิช (2541) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง บรรดาขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียด
เร่ืองราวอนัเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงสะสมและถ่ายทอดสอบต่อกนัไป ส่วนความเขา้ใจ 
หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ ความจ าไปดดัแปลง ปรับปรุงเพื่อให้สามารถจบัใจความ 
อธิบาย หรือเปรียบเทียบ ยน่ยอ่เร่ือง 

สุนันท์ ศลัโกสุม (2541) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการคงรักษาไวซ่ึ้ง
ข้อเท็จจริง เร่ืองรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ทั้งมวลของผูเ้รียน ส่วนความเข้าใจ 
หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมความรู้ และขยายความรู้ความจ านั้นให้ไกลออกไปจาก
เดิมอยา่งสมเหตุสมผล 
 ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยช์ัย (2549) กล่าวว่า ความรู้เป็นการ
ผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ  ความเขา้ใจ ทกัษะและความเช่ียวชาญ รวมถึงส่ิงท่ีไดรั้บ
การสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นควา้ และถ่ายทอด ท่ีน าไปสู่การก าหนดกรอบความคิด
ส าหรับการประเมิน ความเขา้ใจ และการน าสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมผสานรวมกนั 
 Davenport and Prusak (1998) กล่าววา่ความรู้ เป็นการผสมผสานท่ีเปล่ียนแปลงไดข้อง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้ถ่องแทอ้ย่างเช่ียวชาญ ซ่ึงให้กรอบในการ
ประเมินค่าและการรวมเอาประสบการณ์กบัสารสนเทศใหม่ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยท่ีความรู้นั้นเกิดข้ึน
และถูกน าไปประยุกต์ในจิตใจของคนท่ีรู้ ส าหรับในแง่ขององค์กร ความรู้ไม่เพียงสะสมอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือคลงัเก็บขอ้มูล แต่ยงัอยูใ่นงานประจ า กระบวนการปฏิบติังาน และบรรทดัฐานของ
องคก์ร 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/ความเข้าใจ)%20ได้
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

439 
 
 

Benjamin S. Bloom (1956) ไดใ้ห้ความหมายของ ความรู้ วา่หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วธีิการและกระบวนการต่าง ๆ โดยเนน้ในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยาของ
ความจ า อนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกับการจดัระเบียบ  ส่วนความเข้าใจ หมายถึง 
ความสามารถในการท่ีคนขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 
ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ  

1.ความสามารถท่ีจะใหค้วามหมายของค า (การแปล) 
2.ความสามารถในการเขา้ใจความหมายของการคิด (การตีความ) 
3.ความสามารถในการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการกระท า (การประเมิณ) 
จากความหมายข้างต้น กล่าวได้ว่า ความรู้ความเข้าในเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกัน โดยท่ี

ผูป้ฏิบติังานสามารถท่ีจะน าความรู้ความเขา้ใจ ไปปรับใช้ในการปฏิบติังานหรือการแกปั้ญหาใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงหากผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีแล้ว จะท าให้การปฏิบติังานบรรลุผล
ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.พระราชบัญญตัิ การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในงานวิจยัฉบบัน้ี
หมายความรวมถึง พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นกฎหมาย
แม่บท และรวมไปถึงกฎหมายลูกฉบบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการซ้ือจดัจา้งพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ 1) ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม  2560  2) กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการ
แต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560  และ 3) ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 
เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญั
และเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงการ
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ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว มีผลก่อให้เกิดการยกเลิกบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดั
จา้ง หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และข้อก าหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีทั้งหมด 
 2. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 15 หมวด 132 
มาตรา ไดแ้ก่ มาตรา 1-5 นิยาม มาตรา 6-15 หมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและผูป้ระกอบการในการป้องกนัการทุจริต มาตรา     20-45  หมวด 3 คณะกรรมการ มาตรา 46-
50  หมวด 4 องคก์รสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มาตรา 51-53  หมวด 5 การ
ข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ มาตรา 54-68 หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรา 69-78 หมวด 7 งานจา้งท่ีปรึกษา 
มาตรา  79-92  หมวด 8 งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มาตรา 93-99 หมวด 9 การท าสัญญา มาตรา 
100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหาร
พสัดุ มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์ มาตรา 120-121 หมวด 15 บทก าหนดโทษ และมาตรา 122-132 
บทเฉพาะกาล 
 3. การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายความวา่ การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุ โดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน 
 4. พสัดุ หมายความว่า สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 5. สินคา้ หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการท่ี
รวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของสินคา้นั้น 
 6. งานบริการ หมายความว่า งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของ และการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยจ์ากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจา้งลูกจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐ 
 7. หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ คุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
 8. หน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการ
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ของศาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 9. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หากประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความ
ยดืหยุน่และมีความคล่องตวั ก็ใหก้ระท าได ้โดยตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
น้ี โดยระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัดงักล่าวนั้น จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  10. วิธีการการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ (ยกเวน้งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง) 1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทั่วไป ท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ 2) วิธีคดัเลือก คือ การท่ีหน่วยงาน
ของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่
นอ้ยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ย
กว่าสามราย และ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั ตรง
ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ หรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา 
รวมทั้งการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 11. แบบสัญญา 1) เตม็รูป 2) ลดรูป และ 3) ไม่มีแบบรูป 
 12. บทก าหนดโทษระบุว่า เจา้หน้าท่ีหรือผูมี้อ  านาจในการจดัซ้ือจดัจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 13. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุแบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ ระยะท่ี 1 วางแผน/จดัท าโครงการ
และการของบประมาณ ระยะท่ี 2 การเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้ง ระยะท่ี 3 การจดัซ้ือจดัจา้ง ระยะท่ี 4 การบริหาร
สัญญา และระยะท่ี 5 การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ  
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กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท า
ขอ้ตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 สามารถสรุป
ประเด็นท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่
ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นการขยายความเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) มาตรา 70 วรรคหน่ึง (3) (ข) (ง) มาตรา 82 (2) 
มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสาม 
 2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่
ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 5 ขอ้ 
 3. การจดัซ้ือจดัจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาทใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
 4. งานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท และงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาใน
งานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5,000,000 บาท ใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
 5. ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ไวต่้อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
 6. ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้

ค าส่ังมหาวทิยาลัยมหิดล ที ่2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการด้านการคลังและพัสดุ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ 
สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. ค  าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ 
สั่ง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
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 2. เป็นการมอบอ านาจการด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ เพื่อให้การบริหารงานดา้นการคลงัและ
พสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดล เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ 
 3.มอบอ านาจการด าเนินการด้านการคลังและพัสดุให้คณบดี รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย  
ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการท่ีผูอ้  านวยการมอบหมายส าหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  และ
หวัหนา้โครงการวจิยั  
 
3.ข้อมูลบริบทของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 272  ถนนพระรามท่ี 6  แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400   ในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าด้าน
วิชาการและการบริหารจดัการ  มีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมก าหนดและเสนอ
นโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย 
เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า 
ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้     บณัทิต  ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต 
ไดแ้ก่ วทิยาเขตพญาไท และวทิยาเขตศาลายา  (คณะวทิยาศาสตร์,2556)  
 โครงสร้างของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 12 ภาควชิา  2 กลุ่มสาขาวิชา 1 ศูนยว์ิจยั
เทคโนโลยียาง และ 13 งานภายในส านกังานคณบดี(มีนาคม 2561) โดยมีงานคลงัและพสัดุ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบด าเนินการเบิกเงินให้กบัเจา้หน้ีและบุคลากรภายในส่วนงาน ประกอบดว้ย 6 หน่วยงาน  
ไดแ้ก่ หน่วยธุรการและสวสัดิการ หน่วยงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยบญัชี หน่วยพสัดุ และ
หน่วยทุนวิจยัและหน่วยทุนการศึกษา โดยหน่วยพสัดุ มีหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเบิก
ค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เพื่อเสนอขอผูมี้อ านาจลงนามอนุมติัพิจารณาเบิกจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ีและบุคลากรภายในส่วน
งาน และให้ค  าปรึกษาดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติั  การจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลกัษณะขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน  เร่ิมตั้งแต่ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่การขอ
อนุมติัจดัซ้ือจดัจา้งของภาควิชา/งาน (วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท) จนถึงขั้นตอนการขอเบิก
ค่าใชจ่้าย โดยตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใชจ่้ายจดัซ้ือจดัจา้งให้ถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญติั 
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การจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ซ่ึงหากตรวจพบขอ้ผิดพลาดหรือมีเอกสาร
ประกอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  จะส่งเร่ืองคืนให้  ภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อด าเนินการแก้ไข เป็นเหตุให้การเบิก
จ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ีและบุคลากรภายในส่วนงานเกิดความล่าชา้ 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 มรกต ศรีสมทรง (2559) ไดศึ้กษามาตรฐานในการจดัท าเอกสารเบิกจ่าย มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพระนคร ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานในการจดัท าเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกตอ้งตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ประกอบดว้ย 3 ประเด็น คือ 1.คุณภาพการเบิกจ่าย 2.เอกสารท่ีใชใ้นการเบิกจ่าย      
3.อุปกรณ์สารสนเทศ โดยแต่ละประเด็นมีความเหมาะสมในระดบัมาก ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายในระดบัปานกลาง แนวทางการ
พฒันาการเบิกจ่ายท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร คือ ควรจดั
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบ และให้จดัท าคู่มือการเบิกจ่ายแสดง
ขั้นตอน วธีิการ พร้อมเอกสารตวัอยา่งประกอบ เพื่อจดัท าเอกสารไดถู้กตอ้ง 
 กมลทิพย์ คงสวัสด์ิพร (2558) ได้ศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมท่ีดิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 61.40 เห็นด้วยว่า การรับรู้ 
ระเบียบ กฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน ก็
จะส่งผลให้การปฏิบติังาน มีมาตรฐาน ถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 55.7 เห็นดว้ยวา่ ปัจจยัดา้นทกัษะความช านาญงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ บุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย ความ
ช านาญท่ีเหมาะสมกบังานจะสามารถแกไ้ขงานท่ีเกิดปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี หน่วยงานควรส่งเสริมให้
บุคลากรไดมี้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ในการท างานให้เพียงพอ มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กบับุคลากรรุ่น
ต่อๆไป  
 เรืองเดช  ศิลมี(2555) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณของเจา้หน้าท่ีงบประมาณ ส่วนราชการกองทพัอากาศ ปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า 
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ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัมากคือ ปัญหาดา้นความรู้เก่ียวกบักฎหมาย การเงิน การคลงัและงบประมาณ 
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีงบประมาณยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ จึงส่งผลให้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและเกิดขอ้ผดิพลาด  
 รชิตา  วรัตถ์ธนพิตญ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการบริหารของ
ส่วนราชการและปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แนวทางการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงิน ตาม
ขอ้คิดเห็นท่ีมีผูใ้ห้ความเห็นมากท่ีสุดคือ ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ต่อเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน
เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆในการเบิกจ่ายอยา่งต่อเน่ือง และควรจดัการประชุม
ซกัซอ้มแนวทางการเบิกจ่ายเงินระหวา่งผูข้อเบิกกบัผูต้รวจสอบเอกสารให้มีความเขา้ใจและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน 
 รัคนาภรณ์ ศุภประเสริฐ(2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของงานการเงินและบญัชีในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ แตกต่างกนัส่งผลต่อ
ปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีมีปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษาแตกต่างกนั
ส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

วธีดี าเนินการวจิัย 
4.1 ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง 

จ านวน 779 เร่ือง ท่ีรับเขา้ในหน่วยพสัดุ งานคลงัและพสัดุ และส่งเร่ืองคืนให้ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 12 ภาควิชา 2 กลุ่ม
สาขาวชิา 1 ศูนยว์จิยัเทคโนโลยยีาง และ 13 งานภายในส านกังานคณบดี 
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 4.2 เคร่ืองมือการวจิยั ไดแ้ก่ แบบในการวเิคราะห์เอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดั
จา้ง จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกนัยายน  2561 ท่ีหน่วยหน่วยพสัดุ งานคลงัและพสัดุ ส่งเร่ืองคืนใหด้ าเนินการ
แกไ้ข   พร้อมระบุสาเหตุ ความไม่ถูกตอ้งใหผู้เ้บิกค่าใชจ่้ายทราบ 
 4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบการเบิก
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- เดือนกนัยายน  2561 ท่ีหน่วยพสัดุ งาน
คลงัและพสัดุ ส่งเร่ืองคืนให้ด าเนินการแกไ้ข ประกอบดว้ย 12 ภาควิชา   2 กลุ่มสาขาวิชา 1 ศูนยว์ิจยั
เทคโนโลยียาง และ 13 งาน ภายในส านกังานคณบดี และน ามาวิเคราะห์เน้ือหาโดยการจดัเป็นหมวดหมู่ 
ใชค้่าสถิติ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยเก่ียวกับจ านวนเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท ท่ีส่งคืนใหด้ าเนินการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติและร้อยละ การรับและส่งคืนเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดั
จา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกนัยายน  2561 
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เดอืน 
เอกสารที่หน่วยพสัดุ ร้อยละของเอกสาร 

เดอืน 
         เอกสารที่หน่วยพสัดุ ร้อยละของเอกสาร 

รับเข้า ส่งคนื รับเข้า ส่งคนื รับเข้า ส่งคนื รับเข้า ส่งคนื 

ตค.60 75 48 3.70 6.16 เมย.61 192 46 9.46 5.91 
พย.60 146 63 7.20 8.09 พค.61 154 39 7.59 5.01 
ธค.60 167 57 8.23 7.32 มิย.61 151       72      7.44  9.24 
มค.61 162 63 7.98 8.09 กค.61 160 106 7.89 13.61 
กพ.61 197 60 9.71 7.70 สค.61 286 123 14.10 15.79 
มีค.61 227 57 11.19 7.32 กย.61 112 45 5.52 5.78 

รวม 
 

2,029 779 100 100 
ค่าเฉล่ียต่อเดือน  169 64   

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า จ  านวนเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท รับเขา้ของหน่วยพสัดุ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนกนัยายน  2561 มี 2,029 เร่ือง  มากท่ีสุดคือเดือนสิงหาคม 2561 รับเขา้จ านวน 286 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 14.10 รองลงมาคือเดือนมีนาคม 2561 รับเขา้จ านวน 227 เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 11.19 
และนอ้ยท่ีสุดคือเดือนตุลาคม 2560 รับเขา้จ านวน 75 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 3.70 โดยจ านวนเอกสาร
ท่ีส่งคืนให้ด าเนินการแกไ้ข มี 779 เร่ือง มากท่ีสุดคือเดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 123 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 15.79  รองลงมาคือเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 13.61  และน้อยท่ีสุดคือเดือน
พฤษภาคม 2561 จ านวน 39 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 5.01  

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ท่ี
ส่งคืนใหด้ าเนินการแกไ้ข  แยกตามวงเงินค่าใชจ่้าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกนัยายน 2561 
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ล าดบัที ่ วงเงนิค่าใช้จ่าย จ านวนเร่ือง ร้อยละ 
1 วงเงินค่าใชจ่้ายไม่เกิน 30,000.00 บาท 216 27.73 

2 วงเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิน 30,000.00 - 100,000.00 บาท 466 59.82 

3 วงเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิน 100,000.00 - 500,000.00 บาท 97 12.45 
  รวมทั้งส้ิน 779 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า จ  านวนเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท ท่ีส่งคืนให้ด าเนินการแกไ้ข เม่ือแยกตามวงเงินค่าใชจ่้าย เอกสารท่ีมีการส่งคืนให้
ด าเนินการแกไ้ขมากท่ีสุดคือวงเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิน 30,000.00 – 100,000.00 บาท มีจ านวน 466 เร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 59.82   รองลงมาคือวงเงินค่าใชจ่้ายไม่เกิน 30,000.00 บาท มีจ านวน 216 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 27.73 และนอ้ยท่ีสุดคือวงเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิน 100,000.00 – 500,000.00  บาท  มีจ านวน 
97 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 12.45 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือ
จดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท วงเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิน 30,000.00 – 100,000.00 บาท  จ าแนกตามประเภทของปัญหา  
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ขอ้ตรวจพบ จ านวนเร่ือง ร้อยละ 
(1)เอกสารขอความเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 168 36.05 
(2)ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจา้ง ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 39  8.37 
(3ใบตรวจรับพสัดุ ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 127 27.25 
(4)แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ครบถว้น 46  9.87 
(5)แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ถูกตอ้ง   49 10.52 
(6)ไม่รับรองส าเนาในเอกสารท่ีเป็นการถ่ายส าเนา 29  6.22 
(7)เอกสารมีรอยแกไ้ข ไม่มีการเซ็นก ากบั 8 1.72 
   รวมทั้งส้ิน 466 100 
   
      

จากตารางท่ี 3 พบว่าปัญหาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท  วงเงินค่าใช้จ่ายเกิน 30,000.00 – 100,000.00 บาท ส่วนใหญ่เกิดจากเอกสารขอ
ความเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง มีจ านวน 168 เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 36.05 
รองลงมาคือใบตรวจรับพสัดุระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง มีจ านวน 127 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 27.25 น้อยท่ีสุด
คือเอกสารมีรอยแกไ้ข ไม่มีการเซ็นก ากบั มีจ านวน 8 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 1.72 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท วงเงินค่าใชจ่้ายไมเ่กิน  30,000.00  บาท  จ  าแนกตามประเภทของปัญหา 
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ขอ้ตรวจพบ 
จ านวน
เร่ือง ร้อยละ 

(1)เอกสารขอความเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 61 28.24 
(2)ใบตรวจรับพสัดุ ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 59 27.31 
(3)แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ครบถว้น 26 12.04 
(4)แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ถูกตอ้ง 30 13.89 
(5)ไม่รับรองส าเนาในเอกสารท่ีเป็นการถ่ายส าเนา 17 7.87 
(6)เอกสารมีรอยแกไ้ข ไม่มีการเซ็นก ากบั 23 10.65 
      รวมทั้งส้ิน 216 100 

   

 จากตารางท่ี 4  พบวา่ปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท  วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน  30,000.00 บาท  ส่วนใหญ่เกิดจากเอกสารขอความ
เห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจ้าง  ระบุข้อความไม่ถูกต้อง มีจ  านวน 61 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 28.24  
รองลงมาคือใบตรวจรับพสัดุระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง  มีจ  านวน 59 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 27.31  นอ้ย
ท่ีสุดคือไม่รับรองส าเนาในเอกสารท่ีเป็นการถ่ายส าเนา  มีจ านวน 17 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 7.87 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของปัญหาเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท วงเงินค่าใชจ่้ายเกิน 100,000.00 – 500,000.00 บาท  จ าแนกตามประเภทของปัญหา 
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ขอ้ตรวจพบ จ านวนเร่ือง ร้อยละ 
(1)เอกสารขอความเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง ระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 11 11.34 
(2)ใบสัง่ซ้ือระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 10 10.31 
(3ใบตรวจรับพสัดุ ระบขอ้ความไม่ถูกตอ้ง 8 8.25 
(4)แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ครบถว้น 31 31.96 
(5)แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ถูกตอ้ง   26 26.80 
(6)ไม่รับรองส าเนาในเอกสารท่ีเป็นการถ่ายส าเนา 6 6.19 
(7)เอกสารมีรอยแกไ้ข ไม่มีการเซ็นก ากบั 5 5.15 
   รวมทั้งส้ิน 97 100 
   
      จากตารางท่ี 5  พบว่าปัญหาการจัดท าเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาทวงเงินค่าใช้จ่ายเกิน 100,000.00 – 500,000.00 บาท   ส่วนใหญ่เกิดจากเอกสารขอ
ความเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง  แนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ครบถว้น  มีจ านวน 31 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 31.96 รองลงมาคือแนบเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายไม่ถูกตอ้ง  มีจ  านวน 26 เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 26.80  นอ้ยท่ีสุดคือเอกสารมีรอยแกไ้ข ไม่มีการเซ็นก ากบั  มีจ  านวน 5 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 
5.15 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
การศึกษาปัญหาของการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดซ้ือจดัจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท  พบว่า ปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท  จะเห็นไดว้า่  การจดัท าเอกสารการเบิกค่าใชจ่้ายจดัซ้ือจดัจา้ง ภายใตพ้ระราชบญัญติั
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การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ท่ีเพิ่งเร่ิมบงัคบัใช ้ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจ
แนวทางการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ขาดความรู้ ความเข้าใจ มีการตีความได้
หลากหลายท าให้เกิดความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกค่าใช้จ่าย ส่งผลเสียต่อ
องค์กรและน าไปสู่ความเสียหายในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของรัตนาภรณ์ ศุภประเสริฐ (2554)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานขอ
งานการเงินและบญัชีในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า 
ปัญหาส าคญัท่ีพบ คือ จดัท าเอกสารไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน สาเหตุ
เน่ืองจาก เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  แนวทางแก้ไขปัญหาคือ 
ฝึกอบรม พฒันาทกัษะ ความรู้ความเขา้ในเก่ียวกบัระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัติังาน สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนในการปฏิบติังาน เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ กมลทิพย ์คงสวสัด์ิพร (2558) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ      กรมท่ีดิน ผลการศึกษาพบวา่ 
การรับรู้ ระเบียบ กฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไวอ้ย่างชัดเจนนั้น ซ่ึงสอดคล้องกบัการ
ปฏิบติังาน ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังาน มีมาตรฐาน ถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ปัจจยั
ดา้นทกัษะความช านาญงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่าย กล่าวคือ บุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ 
ระเบียบ กฎหมาย ความช านาญท่ีเหมาะสมกบังานจะสามารถแกไ้ขงานท่ีเกิดปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี 
หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การฝึกอบรม เขา้ร่วม
ประชุมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการท างานให้เพียงพอ มีการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ให้กบับุคลากรรุ่นต่อๆไป สอดคล้องกบังานวิจยัของ มรกต ศรีสมทรง (2559) ได้
ศึกษามาตรฐานในการจดัท าเอกสารเบิกจ่าย มหาวิทยาลยั   ราชภฏัพระนคร ผลการศึกษาพบว่า 
มาตรฐานในการจดัท าเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกตอ้งตามระเบียบตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ ของ
ผูป้ฏิบติังาน แนวทางการพฒันาการเบิกจ่ายท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คือ ควรจดัอบรมให้
ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูรั้บผดิชอบ และใหจ้ดัท าคู่มือการเบิกจ่ายแสดงชั้นตอน วิธีการ 
พร้อมเอกสารตวัอยา่งประกอบ เพื่อจดัท าเอกสารไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รชิตา วรัตถ์
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ธนพิตญ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร    ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารของส่วนราชการและปัจจยั
ด้านการปฏิบติังานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี แนวทางการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงิน  คือ ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ต่อ
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆในการเบิกจ่ายอยา่งต่อเน่ือง 
และควรจดัการประชุมซกัซอ้มแนงทางการเบิกจ่ายเงินระหวา่งผูข้อเบิกกบัผูต้รวจสอบเอกสารให้มี
ความเขา้ใจและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน จากท่ีกล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
ผูป้ฏิบติังานมีผลต่อการจดัท าเอกสารการเบิกค่าใชจ่้าย ดงันั้น เพื่อลดปัญหาของการจดัท าเอกสาร
การเบิกค่าใชจ่้าย จึงควรจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันา ความรู้ ความเขา้ใจ ของผูป้ฏิบติังานดา้นการ
จดัท าเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย ซ่ึงหากมีการให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง จะท าให้เกิดทกัษะและความ
ช านาญในการจดัท าเอกสารเบิกค่าใชจ่้าย ลดขอ้ผดิพลาดในการจดัท าเอกสารและเกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการท างานท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี และส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานยงัขาดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัการและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงอาจเกิดจากการรับรู้ท่ีคลาดเคล่ือน ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัท า
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรจดัให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ
ของผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบักระบวนการ การจดัท าเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง ตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เก่ียวกบักระบวนการ การจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาถ่ายทอดให้ความรู้ 
แก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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แนวทางในการพฒันา  
จากการวิจยั การศึกษาปัญหาการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือจดัจา้ง

ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี : การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
ไม่เกิน 500,000.00 บาท พบวา่ ผูป้ฏิบติังานยงัขาดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าเอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัการและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดงันั้น จึงควรพฒันาระบบสารสนเทศในการจดัท าแบบฟอร์มการขอความ
เห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการจดัท าเอกสารประการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ควรส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังาน มีโอกาสในการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท า
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้ง และจดัให้มีเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจ 
ตลอดจนทราบถึงแนวทางการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกตอ้ง 
และถือปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการวิจยัเก่ียวกับ การพฒันาคู่มือการจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการ
จดัซ้ือ   จดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรณี การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท  เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ฎิบติังานจดัท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายการจดัซ้ือ
จดัจ้างได้ถูกต้อง ก่อเกิดการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ส่งผลให้เกิดการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ  และเสนอแนวทางการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุต่อ
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ประชากร คือ ผูป้ฏิบติังาน ท่ีปฏิบติังานในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ 
จ านวน 50 คน ใชแ้บบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  สถิติท่ีใชใ้นการ
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วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เน้ือหาโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและน าเสนอเป็นค าบรรยาย  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บ
ความรู้ ความเขา้ใจ เกิดทกัษะต่อการปฏิบติังาน และลดขอ้ผิดพลาดต่อการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจึงขอ
เสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจโดยขอให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ด าเนินการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 พร้อมแนะน ากรณีศึกษา เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อการปฏิบติังาน หรือจดัส่งผูป้ฏิบติังาน
ไปเขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าว  
 

ค าส าคญั : ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน / กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง /  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
Abstract 

This research aimed to study a level of knowledge and understanding and to propose a 
guideline for development of knowledge and understanding for employees related to the 
procurement process under Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 
(2017) at Faculty of Science, Mahidol University. The population was 50 employees who were 
involved in the procurement process. A research instrument was a questionnaire measuring 
knowledge and understanding. Statistics for data analysis included frequency distribution, 
percentage, average, standard deviation and content analysis was done by collecting opinions and 
suggestions and then presenting in a narrative form.  

Findings indicated that employees have knowledge at a moderate level. To make sure 
that the employees have knowledge and understanding, build operation skills, and make fewer 
mistakes, the researchers proposed a guideline for development of knowledge and understanding 
by suggesting a party responsible for human resource development to host a training about 
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Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 (2017) and give some case 
studies to understand the related operation, or to send those employees to receive such training. 
 

Keywords : Employee’s Knowledge and Understanding / Procurement Process / Faculty of 
Science, Mahidol University 
 

บทน า 
ประเทศไทยให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  โดยมุ่งเนน้ให้การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐมีกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความ
ถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากท่ีสุด การจดัซ้ือจดัจา้ง
ของประเทศไทย เกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2475 โดยมีการจดัตั้ง กรมพสัดุแห่งชาติ จากนั้น ในปี 
พ.ศ. 2498 ไดมี้การปรับปรุงการบริหารพสัดุในหน่วยงานของราชการไทย โดยน าแนวความคิดและ
การบริหารพสัดุในภาคเอกชนมาใชใ้นการจดัการพสัดุของราชการ ก าหนดระเบียบไว ้2 ฉบบั คือ  
1.ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจา้ง พ.ศ.2498 และ 2.ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การพัสดุ พ.ศ.2498 ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้มีการปรับปรุง พัฒนาและรวมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ฉบบัเขา้ไวด้ว้ยกนั เรียกว่า ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ เพื่อ
พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2521 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522  จากนั้น ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบดงักล่าว เน่ืองจากการด าเนินการ
เก่ียวกบัพสัดุแลว้ ยงัมีการใชจ่้ายเงินประเภทอ่ืนๆ ระเบียบอ่ืนๆ ซ่ึงท าใหก้ารด าเนินการดา้นพสัดุอยู่
ภายใตร้ะเบียบหลายฉบบั ส านักงานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และส านักงานเศรษฐกิจการคลงั    
ได้ร่วมกันปรับปรุงระเบียบต่างๆ เก่ียวกับงานพสัดุ ให้มีระเบียบเก่ียวกับพสัดุเพียงฉบบัเดียว 
เรียกวา่ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.2535 ใชบ้งัคบัแก่การด าเนินการเก่ียวกบั
การพสัดุของประเทศไทย ทั้งท่ีใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และใช้กับการจดัหาทุก
ประเภท มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2535  เป็นตน้มา และในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทย ได้
มีการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุฉบับใหม่ข้ึน คือ 
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พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยไดพ้ฒันาให้เกิดความ
ทนัสมยัต่อโลกในยุคปัจจุบนั และยงัคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุดไวเ้ช่นเดิม พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 23  
สิงหาคม  2560 และเป็นผลให้กฏหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฉบบั
ก่อนหนา้ท่ีทั้งหมดถูกยกเลิกไป 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทศัน์ ในการมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก หน่ึงใน
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ การการส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความสามารถ และสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังานพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพสูงข้ึน มีสมรรถนะ
สอดคลอ้งตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้มหาวิทยาลยัมหิดลมีความพร้อม
ดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้มหาวิทยาลยั
เจริญกา้วหนา้ และเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นส่วนงานหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึง
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ ท่ีตอ้งน าพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการด าเนินการดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดงันั้น ผูว้จิยั ในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพสัดุ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบั
ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน และเสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน
เก่ียวกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน มึความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก่อให้เกิดการ
ปฏิบติัการงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดลมากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเข้าใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจดัซ้ือ     

จัดจ้างพัสดุ ต่อพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 

     ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา  
1. ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

ระดบัความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัพระราชบญัญัตกิาร
จดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

-การปฏิบติังานดา้นพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
 

แนวทางการพฒันาความรู้  
ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 

จดัซ้ือจดัจา้ง 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

462 
 
 

2. ผูป้ฏิบติังาน หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภายใน     
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

3. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมายความ
รวมถึง พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นกฎหมาย
แม่บท และรวมไปถึงกฎหมายลูกฉบับต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจดัจ้างพสัดุ          
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ 1)ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ2) กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

4. การปฏิบติังานดา้นการพสัดุ หมายถึง การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.ทราบระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

พสัดุ ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2.ได้แนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ
จดัซ้ือจัดจ้างพสัดุ ต่อพระราชบัญญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 
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1.แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกับการรับรู้ 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ (Systems model) ในเร่ืองการรับรู้ ฮูสซ์และโบวดิ์ทธ์ (Huse 
and Bowditch, 1977) ไดก้ล่าววา่ บุคคลแต่ละคนเป็นเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ท่ีเขา้มาสู่ตนโดยผา่นประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ การเห็น การไดย้นิ การสัมผสั การชิม และการดม 
จากนั้นขอ้มูลท่ีเขา้มาจะไดรั้บการจดัระบบ และกลายมาเป็นส่ิงท่ีรับรู้ โดยสามารถตอบสนอง
ออกมาเป็นการกระทา ความนึกคิดและแนวคิด ซ่ึงการท่ีผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้ความเขา้ใจต่อ
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น ผูป้ฏิบติังานเหล่านั้น
จะตอ้งผา่นส่ิงเร้าดว้ยระบบประสาท จนเกิดความรู้สึกนึกคิดและการกระทา ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดตวัแปรท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ 1) ตวัแปรดา้นปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ จ านวนแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บรู้ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ    
2) ตวัแปรดา้นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

ความหมายการรับรู้ 
 บวร สุวรรณผา(2548) กล่าวว่า การรับรู้(Perception) คือ การสัมผสัส่ิงเร้าท่ีมีความหมาย 
การรับรู้เป็นการแปลความหมายจากการสัมผสัท่ีไดรั้บจากส่ิงเร้าออกมาเป็นความหมายอย่างใด
อย่างหน่ึงอนัเป็นความหมายท่ีรู้จกัและเขา้ใจกนัโดยมีประสบการณ์เดิมหรือความจ าเดิมต่อการ
สัมผสัส่ิงเร้านั้นๆ เป็นเคร่ืองช่วยบอกความหมาย หากขาดประสบการณ์เดิมหรือลืมการเร้าจากส่ิง
เร้านั้น ก็ไม่มีความหมายแต่อยา่งใด 
 ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย ์ดาริสุข (2541) กล่าววา่ การรับรู้ (perception) คือกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการรู้สึกอนัไดแ้ก่ อวยัวะรับการรู้สึกทั้งภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีรับ
การรู้สึก ส่งเป็นกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อให้ตีความหมาย แลว้จึงรู้วา่ส่ิงท่ีท าให้เกิดการรู้สึก
นั้นคืออะไรจึงให้ความหมายของการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ (perception) คือกระบวนการท่ีผา่นการ
ตีความ จากการจดัระเบียบขอ้มูลต่างๆ หรือบางท่านอาจกล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการจดั
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รวบรวมและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการรู้สึก หรืออาจกล่าวอยา่งง่ายท่ีสุดวา่ การรับรู้ คือการ
ตีความของขอ้มูลจากการรู้สึก 
 สุชา จนัทร์เอม(2541) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การตีความหมายจากการรับสัมผสั(Sensation) 
ในการรับรู้นั้น เราไม่เพียงแต่มองเห็น ไดย้ินหรือไดก้ล่ินเท่านั้น แต่เราตอ้งรับรู้ไดว้า่ วตัถุหรือส่ิงท่ี
เรารับรู้นั้นคืออะไร มีรูปร่างอย่างไร อยู่ทิศใด ไกลกว่าเรามากน้อยแค่ไหน เป็นตน้ ทั้งหมดท่ีเรา
บอกไดน้ี้เป็นการใส่ความหมายใหก้บัส่ิงต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาในการรับสัมผสั 
 สร้อยตระกูล อรรถมานะ(2541) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกส่ิงเร้าต่างๆ 
รอบตวัเขา นัน่ก็เท่ากบัวา่ความรู้สึกนั้นไดส่้งขอ้มูลดิบ(Raw Data) เขา้มาสู่ประสาททั้ง 5 จากนั้นก็
จะเป็นการตีความหมายในขอ้มูลดิบเหล่านั้น แลว้จึงเกิดการรับรู้หรือจิตภาพ(Perception) ข้ึน 
 จิตรา วุฒิสิทธิกุลกิจ(2535) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การสร้างความหมายจาก
ประสบการณ์ โดยการถอดรหัสส่ิงกระตุน้ท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ไดข้อ้มูลบางอย่าง อาจ
ขยายความไดว้่า การรับรู้นั้นเกิดจากการท่ีเราสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเรา และจากการ
รับรู้น่ีเองเราไดส้ร้างความรู้สึกเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริงของเราข้ึนมา ทั้งน้ีโดยผ่านขบวนการ
ท างานของระบบประสาทสัมผสัและประสบการณ์ต่างๆในอดีต และสภาพความจูงใจของแต่ละคน
ท่ีแตกต่างซ่ึงรวมเรียกวา่เป็นขบวนการรับรู้ โดยนยัน้ีความเป็นจริงของส่ิงหน่ึงส าหรับแต่ละคนจึง
อาจแตกต่างกนัออกไป เพราะแต่ละคนก็มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั และเม่ือการรับรู้มีความแตกต่าง
กนัมากข้ึน ปัญหาก็เกิดข้ึน และส่ิงน้ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือความเขา้ใจ และพฤติกรรมท่ี
แสดงออก ถา้การรับรู้ของบุคคลต่อของส่ิงเดียวกนัใกลเ้คียงกนั โอกาสท่ีจะเขา้ใจกนัและลงรอยกนั
จะเกิดมากข้ึน ในขณะเดียวกนัถา้การรับรู้ของบุคคลสองคนต่อส่ิงเดียวกนัเป็นไปคนละทิศทางก็
อาจก่อใหเ้กิดปัญหาและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างานร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด 
 ดงันั้น สรุปไดว้่า การรับรู้ คือ กระบวนการรับขอ้มูลข่าวสารแล้วน ามาจดัระเบียบ  แปล
ความหมายตวักระตุน้ออกมาเป็นภาพท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกตวัมนุษย ์หรือ 
การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับข่าวสารและน าไปใชใ้นแต่ละบุคคล ทั้งน้ีบุคคล
สองคนอาจเปิดรับข่าวสารจากส่ือเดียวกันในสถานการณ์เดียวกัน แต่อาจมีพฤติกรรมในการ
ตอบสนองท่ีแตกต่างกนั การรับรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้ปัจเจกบุคคลมึความแตกต่างกนั เพราะเม่ือบุคคล
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ไดรั้บส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีรับรู้ ก็จะแปลความหมายซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปความคิดเห็น ขอ้สรุปตามท่ี
บุคคลนั้นเขา้ใจ 
 

ปัจจัยทีก่ าหนดการรับรู้  
ส่ิงเร้าเดียวกนัอาจท าให้คนสองคนรับรู้ต่างกนัได ้ การท่ีมนุษยรั์บรู้ส่ิงต่างๆ ไดต้อ้งอาศยั

ปัจจยัหลายอยา่ง จะรับรู้ไดดี้มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของส่ิงเร้า อวยัวะสัมผสั ความตั้งใจ ความสนใจในขณะนั้น ประสบการณ์ท่ี
ผา่นมา เน่ืองจากส่ิงเร้าท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลเกิดการรับรู้มีอยูม่ากมาย ดงันั้นการท่ีบุคคลจะเลือก
รับรู้ส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในขณะหน่ึงนั้น จึงข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ไว ้ 2 ประการ (กนัยา สุวรรณแสง, 2532) 1) อิทธิพลจาก
ภายนอก ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ ขนาดส่ิงเร้า การท าซ ้ าๆ ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม การเคล่ือนไหว และ           
2) อิทธิพลจากภายใน ไดแ้ก่ ความรู้เดิม ทศันคติ การจูงใจ ความคาดหวงั  

2. ส่ิงท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจยัการรับรู้ เป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  
2.1. ลกัษณะของผูรั้บรู้ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูรั้บรู้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ หมายถึง 

อวยัวะสัมผสั ถา้อวยัวะสัมผสัสมบูรณ์ก็จะรับรู้ไดดี้ และดา้นจิตวิทยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
มีหลายประการ เช่น ความจ า อารมณ์ สติปัญญา ความพร้อม การสังเกตพิจารณา ฯลฯ อนัเป็นผล
จากการเรียนรู้เดิม นกัจิตวทิยาถือวา่ การรับรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีเลือกสรรอยา่งยิ่ง นบัตั้งแต่เลือกรับสัมผสั
เลือกเอาเฉพาะท่ีตอ้งการ และแปรความใหเ้ขา้กบัตนเอง  

2.2. อิทธิพลของปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา คือ กระบวนการรับรู้ เม่ือรับสัมผสัแลว้จะมี
ขั้นตอนต่างๆ คือ ตอ้งแปลสัญลกัษณ์ โดยอาศยัความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีรับรู้ ได้แก่ 
ประสบการณ์เดิมความตอ้งการ ความปรารถนาหรือแรงขบั สภาพของจิตใจ ภาวะของอารมณ์    
เจตคติ อิทธิพลของสังคม ความตอ้งการท่ีจะรับรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีผลต่อความรับรู้ 
แรงจูงใจ คุณค่าและความสนใจ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ ความดึงดูดในทางสังคม เชาวปั์ญญา การสังเกต
พิจารณา ความพร้อม และการคาดหวงั  

2.3. ลกัษณะของส่ิงเร้า คุณสมบติัของส่ิงเร้าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีท าให้คนเราเกิดความ
สนใจท่ีจะรับรู้หรือท าให้การรับรู้ของคนเราเกิดความคลาดเคล่ือนไปจากความจริง ซ่ึงไดแ้ก่ ความ
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ใกลชิ้ดกบัส่ิงเร้า ความคลา้ยคลึงกนัของส่ิงเร้า ความต่อเน่ืองกนัของส่ิงเร้า และสภาพและพื้นฐาน
การรับรู้  
ประเภทของการรับรู้  

การรับรู้ทางสังคม แบ่งออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ (กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์, 2528) 1) การรับรู้
ทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เช่น รู้สึกดีใจ เสียใจ ต่ืนเตน้ รัก 
เกลียด ช่ืนชม เป็นตน้ 2) การรับรู้ลกัษณะของบุคคล ตอ้งอาศยัขอ้มูล 3 ประการ มาประกอบ คือ 
ลกัษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่าง หนา้ตา ลกัษณะแขนขา สีผิว ฯลฯ พฤติกรรม เช่น การพูดคุย    
การยิม้ การหวัเราะ การเดิน ฯลฯ และค าบอกเล่า เช่นค าบอกเล่าจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน ผูใ้กลชิ้ด      
3) การรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่ม หมายถึง มโนภาพ หรือมโนคติของส่ิงต่างๆ ตามท่ีบุคคลรับรู้ เป็น
ภาพท่ีอยูใ่นความคิด หรือจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอกลกัษณะของภาพเหล่านั้น 
ให้ผูอ่ื้นทราบไดด้ว้ย และ 4) การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการตีความหรือแปลความหมาย 
ส่ิงต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามความเช่ือของตนเอง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
และอธิบายส่ิงต่างๆ เหล่านั้นได ้ การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมข้ึนอยูก่บัสาเหตุ 2 ประการ คือ 
ระดบัการรับรู้ หมายถึงบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เชาวปั์ญญา หรือความเฉลียว
ฉลาดต่างกนั ยอ่มจะตีความหมายหรือแปลความหมายต่อส่ิงต่างๆแตกต่างกนั และการเปล่ียนการ
รับรู้ คือ ถา้ผูมี้การรับรู้ต่าไดมี้โอกาสสนทนา หรืออภิปรายกบัผูท่ี้มีการรับรู้สูงก็อาจถูกผูท่ี้มีการ
รับรู้สูงเปล่ียนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรู้ได้ นอกจากการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีระบบ (System 
model) ในเร่ืองการรับรู้แลว้ พบวา่ยงัมีแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้เช่นกนั คือ แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม  
 

2. พระราชบัญญตัิ การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในงานวิจยัฉบบัน้ี
หมายความรวมถึง พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นกฎหมาย
แม่บท และรวมไปถึงกฎหมายลูกฉบบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการซ้ือจดัจา้งพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ 1) ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม  2560  2) กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุโดยวิธี
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เฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการ
แต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560  และ 3) ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 
เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญั
และเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว มีผลก่อให้เกิดการยกเลิกบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดั
จา้ง หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และข้อก าหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีทั้งหมด 
 2. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 15 หมวด 132 
มาตรา ไดแ้ก่ มาตรา 1-5 นิยาม มาตรา 6-15 หมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและผูป้ระกอบการในการป้องกนัการทุจริต มาตรา   20-45  หมวด 3 คณะกรรมการ มาตรา 46-
50  หมวด 4 องคก์รสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มาตรา 51-53   หมวด 5 การ
ข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ มาตรา 54-68 หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรา 69-78 หมวด 7 งานจา้งท่ีปรึกษา 
มาตรา  79-92  หมวด 8 งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มาตรา 93-99 หมวด 9 การท าสัญญา มาตรา 
100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหาร
พสัดุ มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์ มาตรา 120-121 หมวด 15 บทก าหนดโทษ และมาตรา 122-132 
บทเฉพาะกาล 
 3. การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายความวา่ การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุ โดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน 
 4. พสัดุ หมายความว่า สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 5. สินคา้ หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการท่ี
รวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของสินคา้นั้น 
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 6. งานบริการ หมายความว่า งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของ และการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยจ์ากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจา้งลูกจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐ 
 7. หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ คุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
 8. หน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการ
ของศาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 9. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หากประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความ
ยดืหยุน่และมีความคล่องตวั ก็ใหก้ระท าได ้โดยตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
น้ี โดยระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัดงักล่าวนั้น จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  10. วิธีการการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ (ยกเวน้งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง) 1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทั่วไป ท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ 2) วิธีคดัเลือก คือ การท่ีหน่วยงาน
ของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่
นอ้ยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ย
กว่าสามราย และ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั ตรง
ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ หรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา 
รวมทั้งการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 11. แบบสัญญา 1) เตม็รูป 2) ลดรูป และ 3) ไม่มีแบบรูป 
 12. บทก าหนดโทษระบุว่า เจา้หน้าท่ีหรือผูมี้อ  านาจในการจดัซ้ือจดัจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 13. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุแบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ ระยะท่ี 1 วางแผน/จดัท าโครงการ
และการของบประมาณ ระยะท่ี 2 การเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้ง ระยะท่ี 3 การจดัซ้ือจดัจา้ง ระยะท่ี 4 การบริหาร
สัญญา และระยะท่ี 5 การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ 
 

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 
 กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท า
ขอ้ตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 สามารถสรุป
ประเด็นท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่
ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นการขยายความเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) มาตรา 70 วรรคหน่ึง (3) (ข) (ง) มาตรา 82 (2) 
มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสาม 
 2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่
ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 5 ขอ้ 
 3. การจดัซ้ือจดัจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาทใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
 4. งานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท และงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาใน
งานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5,000,000 บาท ใหใ้ชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
 5. ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ
ไวต่้อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
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 6. ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้
 

ค าส่ังมหาวทิยาลัยมหิดล ที ่2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการด้านการคลังและพัสดุ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ 
สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. ค  าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ 
สั่ง ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
 2. เป็นการมอบอ านาจการด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ เพื่อให้การบริหารงานดา้นการคลงัและ
พสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดล เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ 
 3.มอบอ านาจการด าเนินการด้านการคลังและพัสดุให้คณบดี รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย  
ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการท่ีผูอ้  านวยการมอบหมายส าหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
หวัหนา้โครงการวจิยั  
 

3.ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้รับการประกาศจดัตั้งในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ

ว ันท่ี  21 ตุลาคม พ.ศ.2501  ในนาม โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทยแ์ละเตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ข้ึน
ภายในมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ โดยใชส้ถานท่ีท่ีตึกเทคนิคการแพทย  ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใน
ปีแรก และยา้ยมายงัอาคารเรียนใหม่ ณ ถนนศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ.2503 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญติัยกฐานะข้ึนเป็น คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โท 
เอก ต่อมาในปี พ.ศ.2511 คณะวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ ท่ีปัจจุบนั และในวนัท่ี 
21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้โปรด 
กระหม่อนจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ให้ใชพ้ระนามาภิไธย มหิดล เป็นนาม
ใหม่ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 มีประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้ช่ือใหม่เป็น            
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 ในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าด้านวิชาการและการบริหาร
จดัการ  มีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัทิต  
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท และ
วิทยาเขตศาลายา โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 12 ภาควิชา  2 กลุ่มสาขาวิชา   
1 ศูนยว์จิยัเทคโนโลยยีาง และ 13 งานภายในส านกังานคณบดี   

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาดา้นการเรียนการสอน การ
วจิยัใหค้รอบคลุมตั้งแต่งานวจิยัพื้นฐานจนถึงงานวจิยัประยกุตเ์พื่อตอบโจทย ์ภาคอุตสาหกรรมและ
การผลิต และบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 
 

4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จิรายุ ธนาวุฒิ และลดัดาวลัย ์เปียเนตร์(2560) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจของลูกจา้งโครงการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยเงินอุดหนุนการวิจยั 
ต่อพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ผลการศึกษาพบวา่ ลูกจา้งโครงการวิจยัมีความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
การจดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เป็นการช่วยใหก้ารพฒันาความรู้ ความเขา้ใจของลูกจา้งโครงการวจิยัท่ีดีข้ึน 

ศศินิภา ศรีกลัยานิวาท (2559) ไดศึ้กษาการพฒันาความรู้ความสามารถในการทาวิจยัของ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาความรู้
ความสามารถในการท าวิจยัแบบมีการทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม ท าให้ผูท่ี้เขา้รับ
การอบรม มีความรู้ในการอบรมเพิ่มสูงข้ึนในทุกดา้น และผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถ
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ในการท าวิจยัก่อนอบรมกบัหลงัอบรมในภาพรวมและรายดา้น พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ณัฐชนันท์ ปลายเนตรและคณะ(2558) ได้ศึกษาการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการตรวจบ ารุงและเฝ้าระวงั เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม : กรณีศึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดกลาง ในเขตจงัหวดันครพนม ผลการศึกษาพบว่า การจดัการ
ความรู้และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนดา้นการเฝ้าระวงัและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร จากการใชว้ธีิการจดักิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ส่งผลให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดพฒันาการด้านความรู้และทักษะ 
สามารถน ามาปฏิบติังานในสถานประกอบการ ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนของจงัหวดันครพนม 
 พฒันธรณ์ กีรติรัฐวฒัน์(2558) ได้ศึกษาการพฒันาความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส าหรับก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอน ้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา่ ก านนั 
ผูใ้หญ่บ้าน ในอ าเภอน ้ าโสม จังหวดัอุดรธานี มึความต้องการต่อการพัฒนาความรู้เกียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมาก การสร้างหลักสูตรพัฒนาความรู้ พบว่า ความ
เหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด การประเมินความถูกตอ้งและ
ความเหมาะสมของแบบทดสอบความรู้ พบว่า ความถูกตอ้งและเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
หลงัการทดลองพฒันาความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของก านัน ผูใ้หญ่บา้น พบว่า 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้นมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง แตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชวน จนัทร์เทาว(์2555) ไดศึ้กษาการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผลการศึกษาพบว่า การอบรมเชิง
ปฏิบติัการใหก้บับุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ส่งผลให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้กฏหมาย ระเบียบวธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งและบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร อยู่ในระดบัมาก คิดเป็น
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ร้อยละ 74.50 หลงัการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
  

วธิีการวจิัย 
การวิจัยเ ร่ืองแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ แลว้นามาประมวลผลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงในการ
ดาเนินการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัไดก้าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อใช้ในการอธิบายถึงความรู้ความเขา้ใจของ
ผูป้ฏิบติังาน ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อ
เสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน ต่อพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวดว้ย 
โดยเน้ือหาในแต่ละส่วนท่ีท าการศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์ต่อกนั และสอดคล้องต่อประเด็น
วตัถุประสงคท่ี์ท าการศึกษา  

2. ขอบเขตดา้นประชากร : เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีวิจยั ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ จ านวน 50 คน  

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ีและเวลา : ศึกษาพื้นท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมี
ระยะเวลาในการวจิยัตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจของประชากร ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา คน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานการวิจยั
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัการพฒันาความรู้มาสรุปผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
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การออกแบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจ และด าเนินการออกแบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจ
เพื่อท าการวิจยั แลว้ท าการทดสอบความเท่ียง (Validity) โดยน าแบบสอบถามวดัความรู้ท่ีไดไ้ป
ปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหผ้ลการวจิยัท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ัง
น้ี และท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามวดัความรู้ไปท าการ
ทดสอบ (Pre-Test) กบัผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 20 คน แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเท่ียงของ
แบบสอบถามวดัความรู้ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96  
 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าหนังสือถึงภาควิชา และงานต่างๆ ภายใน    

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล แลว้แจกแบบสอบถามวดั
ความรู้ความเขา้ใจไปยงัผูป้ฏิบติังานภายใน ภาควิชา และงานต่างๆ ตามจ านวนประชากรท่ีก าหนด 
และน าแบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for Social Science) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหาโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมและน าเสนอเป็นค าบรรยาย การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัไดป้ระเมินระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ของผูป้ฏิบติังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ สูง ปานกลาง ต ่าโดย
พิจารณาตามหลกัอิงเกณฑ ์และแบ่งระดบัความรู้ ดงัน้ี  
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ร้อยละ 00.00 – 33.33  หมายถึง  มีความรู้ในระดบัต่า  
ร้อยละ 33.34 – 66.66  หมายถึง  มีความรู้ในระดบัปานกลาง  
ร้อยละ 66.67 – 100.00  หมายถึง  มีความรู้ในระดบัสูง 
 

ผลการวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.00) มีอายุระหวา่ง 40-49 ปี 

(ร้อยละ 36.00) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 74.00) สังกดัส านกังานคณบดี (ร้อยละ 
60.00) และเป็นผูป้ฏิบติังานประเภทสนบัสนุน (ร้อยละ 100)  

2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดั
จา้งพสัดุ  ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า 
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 65.20) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า 1) ในการบริหารพสัดุ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีการควบคุมและดูแลพสัดุท่ีมีอยูใ่น
ครอบครอง ใหมี้การใชแ้ละการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของ
รัฐมากท่ีสุด 2) การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพสัดุ โดยการซ้ือ จา้งเช่า 
และแลกเปล่ียน 3)การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐสามารถเชิญชวน
ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงเข้ายื่น
ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้เจรจาต่อรองราคาได ้4) งานบริการ คือ งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งาน
จา้งท าของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
แต่ไม่หมายความรวมถึงการจา้งลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 5) การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินเล็กนอ้ย
ไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้ 6) การบริหารพสัดุ 
หมายถึง การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษาและการจ าหน่าย
พสัดุ 7) พสัดุ คือ สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจา้งออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง และ 8) พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2)(ข) และกฎกระทรวงการคลงั ก าหนดวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่
เกิน 500,000 บาท ส าหรับพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป ให้สามารถใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได ้อยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 90.00 88.00 86.00 84.00 84.00 82.00 72.00และ 72.00 
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ตามล าดบั) ส่วน 1) พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
120 ก าหนดโทษของเจา้หน้าท่ีปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งโดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้ งแต่ 20,000 – 200,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้ งปรับ          
2) พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่วนัท่ี 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา 3) พสัดุ คือ สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษาและ
งานจา้งออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง และ 4) ในกรณีท่ีจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56 วรรคหน่ึง(2)(ข) สามารถจดัท าขอ้ตกลงในการซ้ือขายเป็นหนงัสือ โดยไม่ตอ้งท าเป็น
สัญญาก็ได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62.00 58.00 42.00 และ 42.00 ตามลาดบั) และ 1) วิธีการ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ไดแ้ก่ วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธีคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีพิเศษ และ 
2) หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ มัน่คง คุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได ้อยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 32.00 และ 
22.00 ตามลาดบั) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ล าดบัที ่ ข้อความ 

ตอบถูก

(คน)

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ

(คน)

(ร้อยละ) 

ตอบผิด

(คน)

(ร้อยละ) 

 
 
S.D 

1 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา 

29 
58.00 

15 
30.00 

6 
12.00 

0.10 

2 การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงพสัดุ โดยการซ้ือ จา้ง เช่า 

และแลกเปล่ียน 

44 
88.00 

1 
2.00 

5 
10.00 

0.09 

3 พสัดุ คือ สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบ หรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง 

36 
72.00 

4 
8.00 

10 
20.00 

0.12 

4 สินคา้ คือ วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด แต่ไม่รวมมูลค่า

ของงานบริการท่ีรวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย 

21 
42.00 

4 
8.00 

25 
50.00 

0.14 
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ล าดบัที ่ ข้อความ 

ตอบถูก

(คน)

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ

(คน)

(ร้อยละ) 

ตอบผิด

(คน)

(ร้อยละ) 

 
 
S.D 

5 งานบริการ คือ งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของ และการรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความ

รวมถึงการจา้งลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 

42 
84.00 

3 
6.00 

5 
10.00 

0.09 

6 การบริหารพสัดุ หมายถึง การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ

บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

41 
82.00 

5 
10.00 

4 
8.00 

0.08 

7 หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ มัน่คง คุม้ค่า โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 11 
22.00 

3 
6.00 

36 
72.00 

0.12 

8 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธี

เฉพาะเจาะจง และวธีิพิเศษ 

16 
32.00 

5 
10.00 

29 
58.00 

0.13 

9 พระราชบญัญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 

วรรคหน่ึง (2) (ข) และกฎกระทรวงการคลงั ก าหนดวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึง

ไม่เกิน 500,000 บาท ส าหรับพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทัว่ไป ให้

สามารถใชว้ธีิเฉพาะเจาะจงได ้

36 
72.00 

8 
16.00 

6 
12.00 

0.10 

10 การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐสามารถเชิญชวน

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดราย

หน่ึงเขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้เจรจาต่อรองราคาได ้

43 
86.00 

3 
6.00 

4 
8.00 

0.08 

11 ในกรณีท่ีจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) สามารถจดัท า

ขอ้ตกลงในการซ้ือขายเป็นหนงัสือ โดยท่ีไม่ตอ้งท าเป็นสัญญาก็ได ้

21 
42.00 

10 
20.00 

19 
38.00 

0.13 

   12 ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 

31 
62.00 

5 
10.00 

14 
28.00 

0.13 

13 การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคล

ใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้

42 
84.00 

3 
6.00 

5 
10.00 

0.09 

14 ในการบริหารพสัดุ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีการควบคุมและดูแลพสัดุท่ีมีอยู่

ในครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุ้มค่า และเกิด

ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด 

45 
90.00 

2 
4.00 

3 
6.00 

0.07 
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ล าดบัที ่ ข้อความ 

ตอบถูก

(คน)

(ร้อยละ) 
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(คน)

(ร้อยละ) 

ตอบผิด

(คน)

(ร้อยละ) 

 
 
S.D 

15 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

120 ก าหนดโทษของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีในการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่   1- 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 

20,000 – 200,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

31 
62.00 

16 
32.00 

3 
6.00 

0.09 

ร้อยละของระดบัความรู้ของผู้ปฏิบัติงานโดยรวม 65.20 11.60 23.20 - 

 

ข้ออภิปรายผลการวจิัย  
การวิจยัแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ และ
เสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุ ต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประชากร คือ 
ผูป้ฏิบติังานในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ จ านวน 50 คน ใชแ้บบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจ
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหาโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและน าเสนอเป็นค าบรรยาย ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 65.20) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่อาจเป็นเพราะพระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบญัญติัใหม่ท่ีเพิ่งมีผลบงัคบัใช ้
ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งและ
ถูกตอ้งร่วมกบัพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีระบบ  
(Systems model) ในเร่ืองการรับรู้ ฮูสซ์และโบวดิ์ทธ์ (Huse and Bowditch, 1977) ไดก้ล่าววา่ บุคคล
แต่ละคนเป็นเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเขา้มาสู่ตนโดยผา่นประสาทสัมผสั 
จากนั้นขอ้มูลท่ีเขา้มาจะไดรั้บการจดัระบบ และกลายมาเป็นส่ิงท่ีรับรู้ โดยสามารถตอบสนอง
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ออกมาเป็นการกระท า ความนึกคิดและแนวคิด ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจะตอ้งพิจารณาและศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยา่งถ่องแท้
ก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจดัฝึกอบรมหลกัสูตรพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ เกิดทกัษะต่อการปฏิบติังาน และลด
ขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน  

2. ควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการให้ความรู้ และการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุ เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองได ้ และจะท าให้กระบวนการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได้
มากยิง่ข้ึน  
 

แนวทางในการพฒันา  
จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 65.20) ดงันั้น เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ เกิดทกัษะต่อ
การปฏิบติังาน และลดขอ้ผดิพลาดต่อการปฏิบติังาน จึงขอเสนอให้มีการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานได้
ฝึกอบรมหลกัสูตรพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว เพื่อจะไดล้ดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน รวมถึงจะไดน้ าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบติังาน และทกัษะการ
ปฏิบติังานท่ีเพิ่มข้ึนจนเกิดการท างานท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีในอนาคต   

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

480 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       
เพื่อเป็นขอ้มูลเพื่อน าไปสู่แนวทางในการพฒันาให้ผูป้ฎิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดถู้กตอ้ง 
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ลดัดาวลัย ์ เปียเนตร์1 
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ต าแหน่งนกัวชิาการพสัดุ งานคลงัและพสัดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพการใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั                           

และ  2)   เสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  3  
ดา้น คือ 1) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ   2)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ  3)  ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  ประชากร คือ บุคลากรและเจา้หนา้พสัดุของภาควิชา / หน่วยงาน  
จ านวน 60  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95  สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัยพบว่า  1)  ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลัง  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.73)   เม่ือพิจารณาเป็นหลายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ด้านเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีใช้บริการ  ด้าน
ขั้นตอนการให้บริกการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  2)  แนวทางการ
พฒันา ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัควรปรับใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเปล่ียนแปลง   พฒันา
ให้สามารถเห็นแบบรูปตวัอย่างของวสัดุคงคลงัท่ีท าการเบิกเพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกวสัดุคงคลงั
ผิดพลาดในการเบิกและไม่ให้เกิดการสั่งซ้ือท่ีเกินความจ าเป็น   การแจง้ยอดเรียกเก็บค่าใช้จ่าย   การแจง้
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สถานะการท างานการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั    เช่น  ระยะเวลาในการรอวสัดุ  ยอดคงเหลือท่ีเป็นปัจจุบนั รายงาน
การยืมวสัดุคงคลงั   เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกวสัดุคงคลงั ไม่เกิดการสั่งซ้ือท่ีเกินความจ าเป็น   ลด
ระยะเวลาการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย   ลดปริมาณการใชก้ระดาษในการแจง้ยอด   เพื่อให้ไดก้ารด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและใหส้ามารถเกิดการประมวลผลผา่นระบบในการเบิกจ่ายท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง  

ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ,ระบบเบิกจ่าย,วสัดุคงคลงั,คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ABSTRACT 
The objective of this research were to 1)to study efficiency of using an inventory 

system at Faculty of Science, Mahidol University, 2)to suggest approaches for delevop inventory 
system development for Faculty of Science, Mahidol University in three aspects: 1) Service 
procedure, 2) Service officer or personnel, 3) Facilities and inventory system. The population of 
this study was 60 service personnel and procurement officials from departments and divisions. 
The research instrument was aptitude test. Data were analyzed through frequency, percentage, mean, standard 
deviation as well as content analysis by collecting data on comments and suggestions for descriptive proposal. 

The result of this study indicated that efficiency of using an inventory system at Faculty 
of Science, Mahidol University was generally at a high level (average of 3.73) in every aspect. 
This indicated that the inventory system of aculty of Science, Mahidol University could respond 
the inventory process and satisfy demand in terms of duration and number of officials in 
disbursement. However, only the information system was necessary to be developed to conform 
to the evolving procurement law, to increase operation’s efficiency, and to process disbursement 
more completely and accurately for future reporting. 
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บทน า 
 ทุกสถานท่ี ทุกองคก์ร ในโดยท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง  ท าให้ทุก
องคก์รตอ้งมีกลยทุธ์ในการด าเนินงานท่ีตอ้งมีความรู้และความสามารถท่ีแทจ้ริงมาบริหารจดัการให้ทนัต่อ
การปรับเปล่ียนท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและซบัซ้อนเพิ่มมากข้ึน  เพื่อท่ีจะปรับตวัให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ ก็จะกลายเป็นผูท่ี้มีความสามารถด ารงคอ์ยู่ในสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงได ้เพื่อยก
ขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้เป็นท่ียอมรับ  ฉะนั้ นในองค์กรก็ยอมมีกลยุทธ์ในการ
บริหารงานในทุก  ๆส่วน เพื่อให้ประสบความส าเร็จไม่วา่จะเป็นการน าเทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใชม้าใช้
การด าเนินงาน  การมีระบบสารสนเทศช่วยในการบนัทึกขอ้มูล ทั้งน้ีรวมไปถึงการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารในทุก ๆ ส่วนขององค์กรด้วย  ฉะนั้ นการบริหารงานท่ีเร่ิมจาก
กระบวนการเล็ก ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้องค์กรด าเนินงาน คงจะไม่พน้การมีสถานท่ีในการด าเนินงาน  
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  วตัถุดิบ  วสัดุ ท่ีใช้การปฏิบติังานเพื่อเป็นตวัช่วยในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานให้ทนัต่อความต้องการเพื่ออย่างพอเพียง และถูกตอ้ง เพราะผลท่ีได้จะช่วยให้กระบวนการ
ด าเนินการทุกองคก์รประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ 

คณะวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนงานหน่ึงในมหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ีมีหน่วยงานท่ีส าคญั ๆ ในการ
ด าเนินการบริหารงานให้ส่วนงานขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีระบบการบริหารและจดัการท่ีดี เพื่อมีสนบัสนุน
ทุกระบบ   การจดัหาเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารงานต่าง  ๆไม่วา่จะเป็นการจดัหาวสัดุ
ซ่อมบ ารุงเพื่อซ่อมแซมอาคารโรงเรือน  จดัหาวสัดุ อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการท างานวิจยั  และ
สนบัสุนนการเรียนการสอน  ฉะนั้นการดูแลและให้บริการวสัดุคงคลงันั้นเป็นส่ิงส าคญัเพราะจะตอ้งมีการ
บริหาร และให้บริการท่ีเพียงพออยู่เสมอ อีกทั้งยงัตอ้งถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อไวบ้ริการ
ภาควชิาหรือเทียบเท่าภาควชิาจ านวน  13  ภาควิชา  งาน 14  งาน   ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของหน่วยพสัดุโดยตรง   
แมว้่าหน่วยพสัดุจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยตรงก็ตาม ทุกเร่ืองในหน่วยพสัดุล้วนเป็นเร่ือง
ส าคญัมาก เช่น  การปฏิบติัตามกฎหมายการจดัซ้ือจดัจา้ง  การควบคุมดูแล  การตรวจสอบ  ตอ้งด าเนินการ
ไม่ให้เกิดความล่าช้า ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ดงันั้นหน่วยพสัดุ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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โดยตรงจึงจดัท าผงัการเบิก-จ่ายวสัดุคงคลงั  แต่ในปัจจุบนัก็ยงัพบปัญหาในการเบิก-จ่าย คือ รายงานการ
เบิกจ่ายวสัดุคงคลงัไม่ถูกตอ้ง  ระบบสารสนเทศมีรายงานไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเบิกจ่าย  และในบางคร้ัง
ตรวจสอบพบว่าวสัดุคงคลงัมียอดไม่ตรงกบับญัชีการเบิก-จ่ายเม่ือท าการตรวจสอบประจ าปี  จากปัญหา
ดงักล่าวท าให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการการเบิก-จ่ายวสัดุคงคลังต่อภาควิชา  /  หน่วยงาน คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมารับบริการเป็นอย่างมาก   เพราะในทุกส้ินปีงบประมาณจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบพสัดุประจ าปีท าให้พบปัญหาว่าขอ้มูลไม่ตรงกับรายงานการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั แทนท่ีจะ
สามารถตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัจากระบบไดเ้ลยกลบัตอ้งน ามาค านวณพร้อมตรวจสอบใบ
ยมืกบัเอกสารอีกคร้ัง  ท าใหเ้สียระยะเวลาในการด าเนินงาน และความเส่ียงเป็นอยา่งมาก  ในดา้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ   ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกระบบสารสนเทศ  เพื่อศึกษา
ระดบัความพึงพอใจในให้บริการเบิก-จ่ายวสัดุคงคลงัของหน่วยพสัดุ ซ่ึงสามารถน าไปเป็นแนวทางแกไ้ข
และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายว ัสดุคงคลังของผู ้รับบริการ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
แผนภาพท่ี1  แสดงกรอบแนวคิดประสิทธิภาพการใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  
       
ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงานพสัดุ  

ความหมายของการบริหารงานพสัดุ มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานพสัดุไวด้งัน้ี 
ปรีชา             จาปารัตน์ และไพศาล ชยัมงคล (2559, หนา้ 2) ไดใ้หค้วามหมายในการบริหารงานพสัดุ หมายถึง 
การน าเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชใ้นการจดัพสัดุ เพื่อสนบัสนุนและสนองความตอ้งการใน
การปฏิบติังานของหน่วยงานหรือโครงการ ใหด้ าเนินไปไดต้าม เป้าหมาย กิจกรรมดงักล่าวมีหลายระดบัชั้น 
นบัตั้งแต่การวางแผน การก าหนดความตอ้งการ การจดัหา การควบคุมการเก็บรักษา การขนส่งการบ ารุง 
รักษา และการจ าหน่ายพสัดุออกจากบญัชี ซ่ึงเราอาจเรียกล าดบัของการด าเนินงานเหล่าน้ีวา่ เดือนเพญ็ ศงัขะ
ฤกษ ์(2558, หนา้ 35) ไดใ้หค้วามหมายการบริหารพสัดุ หมายถึง กิจกรรม ท่ีครอบคลุมถึงส่ิงต่าง ๆ  เร่ิมตั้งแต่
การวางแผน การจดัหา การควบคุม การบ ารุงรักษา การจดัจ าหน่าย ฯลฯ ซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งความรู้และความ
ช านาญในการด าเนินงาน  เน่ืองจากงานพสัดุเป็นงานท่ีสนบัสนุนแผนงานของโครงการต่างๆ วางแผนไวมี้
ให้พอใช้ตลอดเวลา ทาให้งานและโครงการดาเนินไปไดแ้ละส่วนงานจะประสบผลสาเร็จไดก้็ตอ้งไดรั้้บ
ความร่วมมือจากการด าเนินงานดา้นพสัดุ(สุกญัญา ศรีทบัทิม,2555 :บทน า) 
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กระบวนการบริหารงานพสัดุ การบริหารงานพสัดุเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ ผูป้ฏิบติัตอ้งรู้และเขา้ใจ  ภารกิจเก่ียวกบังาน ลกัษณะของการบริหารงานประเภทน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกับการ บริหารงานการเงินงบประมาณ การจดัจา้ง การจดหัาวสั  ดุครุภณั ฑ์ของทาง
ราชการ รวมทั้งวธีิการบ ารุง รักษาดว้ย การบริหารงานประเภทน้ีมีแนวคิดในการด าเนินการไวห้ลาย
ลกัษณะเป็น กระบวนการท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองกนัไป เช่นเดียวกบกัระบวนการบริหารอ่ืนๆ ไดมี้ผู ้
เสนอแนวทางการบริหารงานพสัดุไวห้ลายแนวทาง ชชัวาล ทองจนัทร์ ( 2539 : 15 ,อา้งถึงใน พวง
ทอง ศิริพนัธ์ุ, 2551 : 12 ) ไดใ้ห้ ความหมายของการบริหารงานพสัดุวา่เป็นกิจกรรมท่ีโดยสรุปจะมี
2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ หน่ึงการไดม้าซ่ึงพสัดุ  สองการจดหัาพสัดุ   

ดังน้ันการบริหารงานพสัดุในสถานศึกษา หมายถึง การบริการอย่างหน่ึงท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปดว้ยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน การ การ
บริหารพสัดุท่ีดีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนง่ายและสะดวกมากข้ึน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนใหเ้หมาะสมและประหยด ัเวลาในการสอนใหม้ากข้ึน  

 
การบริหารวสัดุคงคลงั 

 สินคา้คงคลงั หรือสินคา้คงเหลือ  (Inventory) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะจดัเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนรายการหน่ึงซ่ึงธุรกิจพึงมีไวเ้พื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถด าเนินไปได้
อยา่งราบร่ืน การมีสินคา้คงคลงัมากเกินไปอาจเป็นปัญหากบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองตน้ทุนการเก็บรักษาท่ี
สูง สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอายุ ลา้สมยั ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ียงัท าให้สูญเสียโอกาสใน
การน าเงินท่ีจมอยูก่บัสินคา้คงคลงัน้ีไปหาประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ  แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ธุรกิจมี
สินคา้คงคลงัน้อยเกินไป ก็อาจประสบปัญหาสินคา้ขาดแคลนไม่เพียงพอ (Stock out) สูญเสีย
โอกาสในการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่แข่งขนั และก็อาจตอ้งสูญเสียลูกคา้ไป
ในท่ีสุด นอกจากน้ีถา้ส่ิงท่ีขาดแคลนนั้นเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญั การด าเนินงานทั้งการผลิตและการขาย
ก็อาจตอ้งหยุดชะงกั ซ่ึงอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจในอนาคตได ้ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของ
ผูป้ระกอบการในการจดัการสินค้าคงคลังของตนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่มาก หรือน้อย
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จนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคา้คงคลงัตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก และอาจส่งผลกระทบถึงสภาพ
คล่องของธุรกิจได ้

 
ความหมาย ของสินค้าคงคลงัและการบริหารสินค้าคงคลัง 
            สินคา้คงคลงั (Inventory) หมายถึงวสัดุหรือสินคา้ต่างๆท่ีเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการ
ด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลิต ด าเนินการขาย หรือด าเนินงานอ่ืนๆสินคา้คงคลงัแบ่งเป็น 4 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 
                 1. วตัถุดิบ (Raw Material) คือส่ิงของหรือช้ินส่วนท่ีซ้ือมาใชใ้นการผลิต  
                 2. งานระหวา่งท า (Work-in-Process) คือช้ินงานท่ีอยูใ่นขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะ
ผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยท่ียงัผา่นกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน  
                 3. วสัดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือช้ินส่วนหรืออะไหล่
เคร่ืองจกัรท่ีส ารองไวเ้ผือ่เปล่ียนเม่ือช้ินส่วนเดิมเสียหรือหมดอายกุารใชง้าน  
                 4. สินคา้ส าเร็จรูป (Finished Goods) คือปัจจยัการผลิตท่ีผา่นทุกกระบวนการผลิต
ครบถว้นพร้อมท่ีจะขายใหลู้กคา้ได ้
            ถา้หากไม่มีสินคา้คงคลงั การผลิตอาจจะไม่ราบร่ืน โดยทัว่ไปฝ่ายขายค่อนขา้งพอใจหากมี
สินคา้คงคลงัจ านวนมากๆ เพราะใหค้วามรู้สึกมัน่ใจวา่อยา่งไรก็มีสินคา้ใหพ้อขาย แต่หนา้ท่ีของ
สินคา้คงคลงัคือ รักษาความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน ท าใหเ้กิดการประหยดั ต่อขนาด 
(Economy of Scale) เพราะการสั่งซ้ือจ านวนมากๆ เป็นการลดตน้ทุน และคลงัสินคา้ช่วยเก็บสินคา้
ปริมาณมากนั้น 
 
การบริหารสินค้าคงคลงั หมายถึง 
        -  การเก็บทรัพยากรไวใ้ชใ้นปัจจุบนั หรือในอนาคต เพื่อใหก้ารด าเนินการของกิจการด าเนิน
ไปอยา่งราบร่ืน ผา่นการวางแผนก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม  
        -  การจดัการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัรายการสินคา้ในคลงั ตั้งแต่รวบรวม จดบนัทึกสินคา้เขา้-ออก การ
ควบคุมใหมี้สินคา้คงเหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม มีระเบียบ เพื่อใหสิ้นคา้ท่ีมีอยูต่รงตามความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในดา้นแบบ สี ขนาด แฟชัน่   โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงานแก่ผูบ้ริหารวา่ 
“รายการสินคา้ใดขายดี สินคา้ใดขายไม่ดี สินคา้ใดควรสั่งซ้ือเพิ่ม หรือสินคา้ใดควรลดราคาลา้ง
สตอ็ก หรือควรตดัสตอ็ก เพราะสินคา้เส่ือมคุณภาพลา้สมยัแลว้”  
                ค  าวา่ “วจิยั” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “RESEARCH” 

การบริหารพสัดุ  หมายความวา่ การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพสัดุ ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

พสัดุ หมายความวา่ สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษาและงานจา้งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

วสัดุคงคลงั  หมายถึง วสัดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน
และสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการด าเนินงาน 
                  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล เจา้หน้าท่ีพสัดุ  เจา้หน้าท่ีท่ีด าเนินงานดา้นพสัดุ
ของภาควชิา/หน่วยงาน  

 การบริการ  หมายถึง  ปฏิบติัรับใชใ้ห้ความสะดวกต่าง ๆ   ในการให้บริการงานทางดา้นพสัดุท่ีพึง
ปฏิบติัต่อผูม้ารับบริการกบัหน่วยพสัดุ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลมัหิดล 

  ประสิทธิภาพ  หมายถึง ความพึงพอใจของการรับการบริการในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

  ดา้นขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การด าเนินการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัไปใช้เพื่อสนบัสนุนการ
เรียนการสอนของคณะวทิยาศาสตร์  

  ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบ้ริการ หมายถึง การให้ค  าปรึกษา  อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน 
การก าหนดวนัเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั ใหค้  าความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั และระบบเบิกจ่ายวสัดุคง
คลงั 

  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  หมายถึง การมีเทคโนโลยี และอุปกรณ์
ท่ี สถานท่ีจดัเก็บพสัดุ  และระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัท่ีค่อยอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั 

ส่วนงาน  หมายถึง  ส านกังานสภามหาวทิยาลยั ส านกังานอธิการบดี วทิยาเขต คณะ บณัฑิต
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วทิยาลยั วทิยาลยั สถาบนั ส านกั ศูนย ์และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ฯ 
ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั 
ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั ท่ีคณะวทิยาศาสตร์จดัท าข้ึนเพื่อช่วยให ้เป็นระบบท่ีมีหนา้ท่ีบริหารคลงั 

วสัดุ - อุปกรณ์ เหมาะส าหรับจดัการ ขอ้มูลการเบิก - จ่าย วสัดุส้ินเปลือง   เพื่อใช้ในส่วนงานรองรับระบบ 
รับเขา้ เบิกออก รับคืน ตดัสตอ๊ก   จดัท ารายงานการเบิกจ่ายเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายวสัดุ ท าให้ช่วยให้การ
จดัการ คลงัวสัดุภายในส่วนงานมีความ สะดวก รวดเร็วมากยิง่ข้ึน  และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

                 อคัรินทร์ พวฬเสวต (2546 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของ ต าวา่ประสิทธิภาพในการท างานไวด้งัน้ีการ
ใชค้วามรู้และความสามารถในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนมามีการสร้างความร่วมแรงร่วมใจมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมใชใ้นการคิดและวเิคราะห์ปัญหาและมีความใส่ใจคุณภาพ 

                สุวรรณมาลี พิมพค์รซ้าย (2557:บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานพสัดุ
ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ รายละเอียดดงัน้ี 1.1 การบริหารงานพสัดุ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การวางแผนก าหนด
ความตอ้งการพสัดุ การจดัหาพสัดุ การแจกจ าย การควบคุม การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพสัดุ ผลการวิจยั 
ภาพรวมพบว่า การด าเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการปฏิบัติงานทางพสัดุ ซ่ึงผู ้ปฏิบัติงานจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบางกระบวนการท าให้เกิดความล่าช้า
เน่ืองจากตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนเพิ่มข้ึน แต่เพื่อให้การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบและควบคุมได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

                  นฤมล สุวรรณมาโจ (2555:บทคดัย่อ)   ท่ีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพสัดุ 
องคก์ารบริหารส วนต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ระเบียบหรือหนงัสือ
สั่งการบางเร่ืองซบัซอ้นมีหลายเจา๎ขั้นตอนท าให้เจา้หนา้ท่ีประสบปัญหาในการปฏิบติังานล่าชา้ไม่ตรงตาม
ระยะเวลา ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ ไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมาย ความ ส าเร็จ การจดัหา
และใช้ปัจจยัทรัพยากร กระบวนการปฏิบติังานและความพอใจของทุกฝ่าย ผลการวิจยัภาพรวมพว่า
ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานตามเป้าหมายของหน่วยงาน บางกระบวนการมีความล่าชา้ ซ่ึงเกิดจากความไม่
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เขา้ใจในเร่ืองของระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนว ปฏิบติั และขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงปัญหาซ่ึงกนัและกนั
ส่งผลกระทบถึงความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งและการด าเนินงาน 

วธิีการวจิัย 
1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่  

บุคลากรท่ีเจา้หน้าท่ีพสัดุของภาควิชา / หน่วยงาน  จากภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชาจ านวน  13  ภาควิชา 
และหน่วยงาน จ านวน  14  งาน   จ  านวน 60  คน (ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  1  ธนัวาคม 2561 )  

1.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล  จ านวน  3  ดา้น ไดแ้ก่   (1.  ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ  (2.  ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ  (3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั   
 1.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในระยะเวลา 4  เดือน (ธนัวาคม พ.ศ. 2561 – เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562)          

        1.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถามประกอบดว้ย  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม  แบบสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นประสิทธิภาพ
การใชง้านระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั   จ  านวน  3  ดา้น ไดแ้ก่1.  ดา้น ขั้นตอนการให้บริการ 2.  ดา้นเจา้หนา้ท่ี
หรือบุคลากรท่ีให้บริการ  3.   ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั ขอ้เสนอแนะ
แนวทางการพฒันาการระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั    

1.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  หน่วยพสัดุ  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดจ้ดัท าหนงัสือส่งถึงภาควิชา / หน่วยงาน 
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัน าแบบสอบถามส่งไปยงัประชากรแบบ
เจาะจง  จ านวน  60 ชุด เพื่อใหก้รอกแบบสอบถามและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  – 1 มีนาคม  พ.ศ. 2562  โดยไดรั้บ
แบบสอบถามกลบั จ านวน  60  ชุด จากจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด จ านวน 60  ชุด และน า
แบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความ
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สมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลได้ จ  านวน 60  ชุด คิดเป็น 100% และผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์
ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิ ธีการวิจัยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ ายว ัสดุคงคลัง คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดลจะประมวลผลขอ้มูลภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น จนไดแ้บบสอบถามทั้ง 60  ชุด จากนั้นผูว้ิจยัได้
น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

   ส่วนท่ี 1.  ขอ้มูลทัว่ไป   แจกแจงเป็นความถ่ี  ค  านวณค่าเป็นร้อยละ และค่าเฉล่ีย  กบัขอ้มูลทัว่ไป 
เพศ  อาย ุการศึกษา  สังกดัหน่วยงาน   รวม 4  ขอ้  วเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ  

         ส่วนท่ี 2.  ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั   จ  านวน  3  ด้าน ได้แก่ 1.  ด้าน
ขั้นตอนการใหบ้ริการ 2.  ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ  3.   ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบ
เบิกจ่ายวสัดุคงคลงั คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล วิเคราะห์โดยหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละขอ้ค าถามโดยถือเกณฑด์งัน้ี 

 
      ค่าเฉล่ีย     4.21   -  5.00 หมายถึง    ประสิทธิภาพการใชง้านในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.41   -  4.20 หมายถึง    ประสิทธิภาพการใชง้านในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.61   -  3.40 หมายถึง     ประสิทธิภาพการใชง้านในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.81   -  2.60 หมายถึง     ประสิทธิภาพการใชง้านในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00   -  1.80 หมายถึง     ประสิทธิภาพการใชง้านในระดบันอ้ยท่ีสุด 

      ส่วนท่ี 3.  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา โดยน ามาจดักลุ่มค าตอบ  
จ านวน  3  ดา้น  1.  ดา้น ขั้นตอนการใหบ้ริการ 2.  ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ  3.  ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัวเิคราะห์โดยการสรุปรวบรวมเป็นหมู่ 
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ผลการศึกษา 
ศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการวจัิย ข้อที ่1.   เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุ

คงคลัง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล    จ านวน 3 ด้าน   ( 1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  (2.  ด้าน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง คณะ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล                 

ผลการวิจยัท่ีจะน าเสนอต่อไปน้ี เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
เบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล จากกลุ่มตวัอย่าง 60  ชุด  ผูว้ิจยัไดจ้  าแนก
ผลการวจิยัและอภิปรายผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
            ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากรผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 83.33  
และร้อยละ 16.67 ตามล าดบั อายุการท างานอยูท่ี่เวลาปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา  
มีระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุดคือมีระยะเวลาปฏิบติังาน 6-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 8.33  การศึกษา ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.67 ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีไม่มี  โดยบุคลากรสังกดัการปฏิบติังานท่ี
ภาควชิาคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ  หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
        ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดลจ านวน 3 ดา้น เป็นดงัน้ี 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการวิจัยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

                          ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ  ̅    S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
 
 

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม คล่องตวั     
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑไ์ม่ซบัซอ้น ชดัเจน 
 

3.84 0.76 มาก 

2.  บริการไดร้วดเร็วทนัตามก าหนดเวลาเบิกจ่าย 
 มีความชดัเจนในการใหค้  าช้ีแจงและแนะน า 
 
 
 
 

3.80 0.74 มาก 

3. ก าหนดวนัเบิกจ่ายไดเ้หมาะสม 3.58 0.67 มาก 
 
 

4. เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกตอ้ง   
5. มีความชดัเจนในค าช้ีแจงและแนะน าการเบิกจ่ายไดดี้ 
6. ขั้นตอนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย 

3.24 
3.77 

           3.80 

0.89 
0.90 
0.74 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

6. 
 
 

รวม 3.67 0.78 มาก 
 1.  ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม คล่องตวั อยูใ่นระดบัมาก  ประสิทธิภาพการใช้
งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัอยูท่ี่  3.67  (จากคะแนนเตม็ 5) โดยเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  คือ  
ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม คล่องตวั     
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑไ์ม่ซบัซอ้น ชดัเจน(3.84)   บริการไดร้วดเร็วทนัตามก าหนดเวลาเบิกจ่ายมีความชดัเจน
ในการใหค้  าช้ีแจงและแนะน า(3.80) ขั้นตอนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย (3.80) มีความชดัเจนในค า
ช้ีแจงและแนะน าการเบิกจ่ายไดดี้  (3.77) ก าหนดวนัเบิกจ่ายไดเ้หมาะสม (3.58) เอกสารการเบิกจ่ายมีความ
ถูกตอ้ง  (3.24) 
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ตารางที ่2  แสดงผลการวจัิยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยมหิดล              

ดา้นเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  ̅    S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
 
 

1. เจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ใหบ้ริการทนั 
    กบัระยะเวลาการเบิกจ่าย 

3.90 0.94 มาก 

2. ใหค้  าอธิบาย ตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นประโยชน์ในการ
เบิกจ่ายและการใชร้ะบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั 
 
 
วสัดุคงคลงั 
 
   นกัศึกษา 

3.90 0.94 มาก 

3. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพมีมารยาท เตม็ใจบริการ 3.78 0.72 มาก 
4. เจา้หนา้ท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาการเบิกจ่ายและดูแล 
ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั 

3.80 0.74 มาก 

รวม 3.85 0.84 มาก 
  2.  ด้านเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการทันกับระยะเวลาเบิกจ่าย อยู่ในระดับมาก   
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัอยู่ท่ี  3.85  (จากคะแนนเต็ม 5)  โดยเรียงล าดบัจากมาก
ท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด  คือ  เจา้หน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ให้บริการทนักบัระยะเวลาการเบิกจ่ายให้
ค  าอธิบาย(3.90)  และ  ตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นประโยชน์ในการเบิกจ่ายและการใชร้ะบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั 
(3.90) เจา้หน้าท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาการเบิกจ่ายและดูแล ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั(3.80) ให้บริการดว้ยความ
สุภาพมีมารยาท เตม็ใจบริการ (3.78)  
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 ตารางที ่3  แสดงผลการวจัิยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยมหิดล                                                                                                                           

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั    ̅    S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
 
 

1. มีเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 3.94 0.70 มาก 

2. สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสมสะดวกต่อผูรั้บริการ 3.80 0.74 มาก 
 

3. ระบบก าหนดรหสัผูใ้ชแ้ละสิทธ์ิในการใชไ้ดถู้กตอ้ง 3.84 0.76 มาก 
 4. ระบบควบคุมใหใ้ชสิ้ทธ์ิในการใชไ้ดถู้กตอ้ง 3.84 0.76 มาก 

5. ระบบก าหนดประเภทวสัดุในการเบิกจ่ายไดถู้กตอ้ง 3.90 0.94 มาก 
 6. ระบบมีการรายงานผลการเบิกจ่ายถูกตอ้ง 3.20 0.71 ปานกลาง 
 
 

7. ระบบสามารถปรับปรุงขอ้มูลการเบิกจ่ายถูกตอ้ง 
 

3.20 0.71 ปานกลาง 
 
 
 

    
รวม 3.67 0.76 มาก 

3.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั  อยูใ่นระดบัมาก  ประสิทธิภาพการใช้
งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัอยูท่ี่ 3.67 (จากคะแนนเต็ม 5) โดยเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  คือ 
มีการใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการ (3.94) ระบบก าหนดประเภทวสัดุในการเบิกจ่าย
ไดถู้กตอ้ง (3.90)  ระบบก าหนดรหัสผูใ้ช้และสิทธ์ิในการใชไ้ดถู้กตอ้ง (3.84) ระบบควบคุมให้ใชสิ้ทธ์ิใน
การใช้ไดถู้กตอ้ง (3.84) สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสมสะดวกต่อผูรั้บริการ(3.80) ระบบมีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายถูกตอ้ง (3.20) ระบบสามารถปรับปรุงขอ้มูลการเบิกจ่ายถูกตอ้ง (3.20) 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
    เม่ือท าการวิจัยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายว ัสดุคงคลัง  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล ขั้นตอนการให้บริการในเร่ือง  1. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตวั 
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ไม่ซบัซอ้น ชดัเจน  2. บริการไดร้วดเร็วทนัตามก าหนดเวลาเบิกจ่ายมีความชดัเจนใน
การใหค้  าช้ีแจงและแนะน า   3.ก าหนดวนัเบิกจ่ายไดเ้หมาะสม 4. เอกสารการเบิกจ่ายถูกตอ้ง  5.มีความชดัเจน
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ในค าช้ีแจงและแนะน าการเบิกจ่ายไดดี้ 6. ขั้นตอนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์การเบิกจ่าย  ประสิทธิภาพการใช้
งานระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า  การบริหารจดัการวสัดุคงคลงัของคณะ
วทิยาศาสตร์ มีกระบวนการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีแลว้  คณะวิทยาศาสตร์ควรมีแนวทางในการ
พฒันาระบบการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัให้กระซับมากข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั และอาจพฒันาใหถึ้งมีระบบการจดัส่งเพื่อลดระยะเวลาในการมารับของวสัดุคง
คลงั  มีระบบแจง้เตือนเม่ือถึงก าหนดจ่ายวสัดุ  และระบบแจง้เคลมเม่ือวสัดุคงคลงัท่ีเบิกไม่ถูกตอ้งหรือเกิด
ความช ารุด  เพราะนอกจากจะเป็นการลดกระบวนการเบิกจ่ายวสัดุ ยงัสามารถน าไปเป็นตวัช้ีวดัในเร่ือง
ระยะเวลาในการท างาน หรือ การลดตน้ทุนในการจดัซ้ือได ้
              เม่ือท าการวิจัยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายว ัสดุคงคลัง  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรท่ี เร่ืองให้บริการ  1.  เจา้หน้าท่ีช่วยแกไ้ขปัญหา แนะน า
ปรึกษาและไม่เลือกปฏิบติั 2.  ให้ค  าอธิบายตอบขอ้ซกัถามได ้  3.  ให้บริการดว้ยความสุภาพและมีมารบาท 
เตม็ใจบริการ 4. เจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา  มีประสิทธิภาพในแต่ละขอ้ในระดบัมาก  แสดงให้
เห็นวา่ ดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีอยูส่ามารถตอบสนองความตอ้งการใน  การให้บริการการ
เบิกจ่ายวสัดุคงคลังได้ อันน้ีถือเป็นผลดีต่อคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเพราะการมีบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  จะสามารถท าให้งานทุกอย่างบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานได้
ตอบสนองพนัธกิจส่วนงานได ้
                เม่ือท าการวิจัยประสิทธิภาพการใช้งานระบบเบิกจ่ายว ัสดุคงคลัง  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล ในการไดรั้บการบริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั   เร่ือง  
1. มีการใชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการ 2.   ระบบก าหนดประเภทวสัดุในการเบิกจ่าย
ไดถู้กตอ้ง 3.   ระบบก าหนดรหสัผูใ้ชแ้ละสิทธ์ิในการใชไ้ดถู้กตอ้ง 4.  ระบบควบคุมให้ใชสิ้ทธ์ิในการใชไ้ด้
ถูกตอ้ง 5.  สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสมสะดวกต่อผูรั้บริการ 5.   ระบบมีการรายงานผลการเบิกจ่ายถูกตอ้ง 6.  
ระบบสามารถปรับปรุงขอ้มูลการเบิกจ่ายถูกตอ้ง  บุคลากรมีประสิทธิภาพในแต่ละขอ้ในระดบัมาก  แสดง
ให้เห็นวา่ของคณะวิทยาศาสตร์ มีสถานท่ีในการจดัเก็บวสัดุชดัเจนหาง่าย  และมีระบบการเบิกจ่ายวสัดุคง
คลงัมาใช้ในการช่วยในเร่ืองการเบิกจ่ายโดยสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ปริมาณเอกสารในการ
เบิกจ่าย  และอีกทั้งในตวัระบบยงัแสดงให้เห็นกระบวนการเบิกจ่าย    แต่ยงัมีในเร่ืองการประมวลผลการ
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จัดท ารายงานในบางรายการท่ียงัไม่สามารถเกิดรายงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
เปล่ียนแปลงไป จนในบางคร้ังท าใหต้อ้งมีการสอบทานในเร่ืองของการยนัยอดการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงั ท าให้
เกิด อาจเป็นเพราะการออกแบบระบบในตอนแรกเป็นการออกแบบระบบตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ 2551 ท่ีใชม้าเป็นระยะเวลา 10 ปี เม่ือเกิดการทางกฎหมายการจดัซ้ือจดัจา้งจึงท าให้เกิดผล
กระทบในการจดัท ารายงานและการกระทบยอดวสัดุคงคลงั เห็นควรท่ีจะตอ้งน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช ้  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  สุวรรณมาลี  พิมพค์รซ้าย (2557)  การพฒันาการเบิกจ่ายวสัดุทางการแพทยเ์พพื่
อเสริมสร้างความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ  โดยวถัตุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานเพื่อน าไป
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและระบบการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ขอระบบ เพื่อการเพิ่มเติม
ขอ้มูล รายงาน  การประมวลผลท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้งได้เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมาก
ท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี

เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ในการจดัท ารายงานประกอบการตรวจสอบการด าเนินงานต่าง  ๆ
เน่ืองมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายการจดัดซ้ือจดัจา้ง 

2.  ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัให้สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ิน ๆ ภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในระบบเบิกจ่ายวสัดุเป็นมาตราฐานมากท่ีสุด 

 

แนวทางการพฒันา 
1.  ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัควรพฒันาให้สามารถเห็นแบบรูปตวัอยา่งของวสัดุคงคลงัท่ีท าการ

เบิกเพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกวสัดุคงคลงัผิดพลาดในการเบิกและไม่ให้เกิดการสั่งซ้ือท่ีเกินความ
จ าเป็น 

2.  ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัควรพฒันาให้สามารถเรียกเก็บค่าใชไ้ปยงัภาควิชา/หน่วยงานไดเ้ลย
เพื่อลดระยะเวลาในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายและปริมาณกระดาษท่ีใชใ้นการแจง้ยอด 
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3.  ระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัควรพฒันาให้สามารถแจง้สถานะการท างานของการเบิกจ่ายวสัดุคง
คลงั    เช่น  ระยะเวลาในการรอสินคา้  ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบนั รายงานการยมืวสัดุคงคลงั   
 

ข้อเสนอแนะแนวในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรน าระบบเบิกจ่ายวสัดุคงคลงัท่ีด าเนินการพฒันาแลว้ไปออกแบบให้สามารถค านวณตน้ทุนใน

การจดัซ้ือเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัซ้ือ  หรือเป็นกราฟแสดงจ านวน ปริมาณในคร้ังต่อไปได ้
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แนวทางการพฒันาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่พสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดั
จ้างภาครัฐ (e-GP) กรณกีารจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุด้วยวธีิประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

Approaches for Developing Procurement Officials’ Knowledge and 
Understanding in Electronic Government Procurement (e-GP) under 

procurement of supplies using electronic bidding (e-bidding) method According 
to Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560 at Faculty of 

Science, Mahidol University. 
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บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเขา้ใจ และเสนอแนวทางการพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประชากร คือ บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าท่ีพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
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วิเคราะห์เน้ือหาโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและน าเสนอเป็นค า
บรรยาย  

ผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าท่ีพสัดุมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเพื่อให้เจา้หน้าท่ี
พสัดุได้รับความรู้ ความเขา้ใจ เกิดทกัษะต่อการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจโดยขอใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ าเนินการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รวมทั้งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะต่อการปฏิบติังาน และขอให้มีการบริการให้ความรู้และ
ตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีพสัดุเก่ียวกบัการด าเนินการในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจต่อการปฏิบติังาน หรือจดัส่ง
เจา้หนา้ท่ีพสัดุไปเขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าว 

 
ค าส าคัญ  : ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ / ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ / คณะ 
                      วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ABSTRACT  
 The objectives of this research were to study procurement officials’ knowledge and understanding and 
to propose the approaches to developing  procurement officials’ knowledge and understanding in Electronic 
Government Procurement (e-GP) under procurement of supplies using electronic bidding (e-bidding) method 
According to Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560 at Faculty of Science at Faculty 
of Science, Mahidol University. The population of this study was 27 procurement officials. The research 
instrument was aptitude test. Data were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation as 
well as content analysis by collecting data on comments and suggestions for descriptive proposal.  
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 The results of this study indicated that procurement officials had a moderate level of overall 
knowledge. To enhance their knowledge, understanding, and skills in the work, the approaches to developing 
their knowledge and understanding were proposed by asking those involving in human resources development 
to organize the training program about Electronic Government Procurement (e-GP) under procurement of 
supplies using electronic bidding (e-bidding) method including related Public Procurement and Supplies 
Administration Act, B.E. 2560 and provide the service that let procurement officials ask questions about about 
Electronic Government Procurement (e-GP) under procurement of supplies using electronic bidding (e-
bidding) method including related Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560 to enhance 
understanding of working or instruct research employees to participate in such training. 

 
Keywords :  procurement officials’ knowledge and understanding / Electronic Government Procurerment / Faculty 
of    Science,  Mahidol University 

บทน า 
 ประเทศไทยไดมี้การบญัญติักฎหมายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐท่ีออกมาเป็น ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบฉบบัดงักล่าวทั้งส้ิน 6 ฉบบั ในปี 
พ.ศ.2538, พ.ศ.2539, พ.ศ.2541, พ.ศ.2542, พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2552 เป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 25 
ปี และในปี พ.ศ.2560 ไดมี้การบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ฉบบัใหม่ข้ึน คือ พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิด
ความทนัสมยัต่อโลกในยุคปัจจุบนัมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุดไวเ้ช่นเดิม 
พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวไดถู้กประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
และได้ก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัเม่ือครบ 180 วนั หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศ
ไทยเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 และเป็นผลให้กฎหมายท่ีว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐฉบบัก่อนหน้าน้ีทั้งหมดถูกยกเลิก ซ่ึงพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
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พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น ไดก้ าหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ทั้งหมด ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการจดัซ้ือ
จดัจา้งตามระเบียบนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีถูกยกเลิกไปโดย
ส้ินเชิง รวมทั้งระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ท่ีมีการเร่ิมใชเ้ม่ือปี พ.ศ.2549 ก็มีการปรับปรุง
ระบบเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย
ในปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะท่ี 3 โดยเป็นการพฒันาระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ประกอบดว้ย 
ระบบขอ้มูลสินคา้ (Electronic catalog : e - catalog) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ บริการ 
งานจา้ง ของผูข้าย ผูใ้ห้บริการ หรือผูรั้บจ้าง ท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นระบบ e - GPของกรมบญัชีกลาง
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e - market) ส าหรับการจดัหาพสัดุท่ีมีรายละเอียด
คุณลกัษณะท่ีไม่ซบัซอ้น เป็นสินคา้ หรือบริการทัว่ไป มีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการจดัซ้ือ
สินคา้หรืองานจา้งท่ีก าหนดไวใ้นระบบ e - catalog และระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e - bidding) ส าหรับการจดัหาพสัดุท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะท่ีมี ความ
ซบัซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินคา้หรือบริการท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระบบ e - catalog เพื่อให้
การจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ลดปัญหา
การทุจริต อย่างไรก็ตาม วิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถือว่าเป็นวิธีท่ีต้อง
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP)  และมีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน 
ยุง่ยาก เม่ือเทียบกบัวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งอ่ืนๆ 
 ดว้ยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ ดงันั้น
แลว้จึงถือวา่เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งน าพระราชบญัญติัการจดัซ้ือการจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช ้ด้วยคณะวิทยาศาสตร์นั้นมีการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นจ านวนมากในแต่ละปี จึง
ตอ้งมีกระบวนการการจดัซ้ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ โดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ งการ
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ด าเนินการในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ตามค าสั่งของมหาวิทยาลยัมหิดล 768/2560 
ดังนั้ นผูว้ิจ ัยในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบด้านพสัดุจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาความรู้ความเข้าใจของ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เจา้หน้าท่ีพสัดุซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัฉบบัน้ีอย่างถ่องแท ้เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบติังาน
และผลลพัธ์จากการปฏิบติังานท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลมากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ   
(e-GP)  กรณีการจัด ซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (e-bidding) คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 2.เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามพระราชบัญญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 

แนวทางในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

ระดบัความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

-การปฏิบติังานดา้นการพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีวธีิประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) และตามค าสั่งของมหาวิทยาลยั ท่ี 768/2560 
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ร่างเอกสาร e-bidding/ประกาศข้ึนเวบ็ไซต ์
2. รายช่ือผูเ้สนอราคาและผลการพิจารณา 
3. จดัท าและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา 
4. จดัท าร่างสญัญา 
5. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญาและจดัท าสญัญา 
6. ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 
7. บริหารสญัญา 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-การศึกษา 
-ประสบการณ์ท างาน 
-สถานภาพ 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม 
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ขอบเขตการวจัิย 
 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ไดแ้ก่ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง จากค าสั่งมหาวทิยาลยัมหิดล (คณะวทิยาศาสตร์) ให้เป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุปฏิบติังาน
ด้านพสัดุ ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จาก 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์
โครงสร้างส่วนสนบัสนุนองคก์ารภายใตส้ านกังานคณบดี ประกอบดว้ย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน 
จ านวน 27 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561) 

ก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.ทราบระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีพสัดุ ต่อระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ         
(e-GP)  กรณีการจัด ซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (e-bidding) คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2.เสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1.ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) หมายถึง ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง และพสัดุภาครัฐไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทัว่ถึง เป็นศูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐท่ีมีระบบบริหารจดัการ
รหัสสินคา้และบริการภาครัฐ เก็บขอ้มูลของหน่วยจดัซ้ือและขอ้มูลผูค้า้ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้ง
รูปแบบต่างๆ เช่ือมต่อขอ้มูลกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นตน้แบบการประมูลดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีครบกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลด
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ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบติัตามระเบียบลดความซ ้ าซ้อนการบนัทึก
ขอ้มูล  
 2.ความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจต่อการท าระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 3.เจา้หนา้ท่ีพสัดุ หมายถึง บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง จากค าสั่งมหาวทิยาลยัมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) ให้เป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุปฏิบติังานดา้นพสัดุ 
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 4.พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมายความรวมถึง 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท รวม
ไปถึงกฎหมายลูกฉบบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1.กฎกระทรวง การก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือ
จัดจ้า งในการแต่งตั้ งผู ้ตรวจ รับพัสดุ   พ .ศ .2560  ลงว ัน ท่ี  23  สิ งหาคม 2560  2.ค  าสั่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แต่งตั้ งหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ และเจ้าหน้าท่ีพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

509 
 
 

 5.การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมายถึง การซ้ือ
หรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000.- บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กาํหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)  โดยให้ดาํเนินการใน
ระบบประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            
พ.ศ. 2560 ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1.ร่างเอกสาร e-bidding/ประกาศ
ขึน้เวบ็ไซต์ 2.รายช่ือผู้ เสนอราคาและผลการพิจารณา 3.จัดทาํและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา            
4.จัดทาํร่างสัญญา 5.ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาํสัญญา 6.ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
7.บริหารสัญญา 
 6.ระบบขอ้มูลสินคา้ (Electronic Catalog : e-catalog) หมายความวา่ ขอ้มูลรายละเอียดของ
สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการไดล้งทะเบียนไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบญัชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินคา้ ภาพ
สินคา้ พร้อมค าบรรยายประกอบตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ
หรืองานจา้งตามประเภทท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
 7.การปฏิบติังานดา้นการพสัดุ หมายถึง การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยปฏิบติัตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี 
768/2560 เ ร่ือง แต่งตั้ งหัวหน้าเจ้าหน้า ท่ีพัสดุ และเจ้าหน้า ท่ีพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding) ตามพระราชบัญญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
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1.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ 
2. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3. การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการรับรู้ 
 1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ (Systems model) ในเร่ืองการรับรู้ ฮูสซ์และโบวดิ์ทธ์ (Huse and 
Bowditch, 1977) ไดก้ล่าววา่ บุคคลแต่ละคนเป็นเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเขา้มาสู่
ตนโดยผา่นประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ การเห็น การไดย้นิ การสัมผสั การชิม และการดม จากนั้นขอ้มูลท่ีเขา้มา
จะไดรั้บการจดัระบบ และกลายมาเป็นส่ิงท่ีรับรู้ โดยสามารถตอบสนองออกมาเป็นการกระท า ความนึกคิด
และแนวคิด ซ่ึงการท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) นั้น 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุเหล่านั้นจะตอ้งผา่นส่ิงเร้าดว้ยระบบประสาท จนเกิดความรู้สึกนึกคิดและการกระท า ดว้ย
เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดตวัแปรท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ (e-GP)  คือ 1) ตวัแปรดา้นปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ จ  านวนแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บรู้ต่อระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP)  และ 2) ตวัแปรดา้นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) 
 2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ให้ความส าคญัตวั
แปรของผูรั้บสาร 3 ตวั คือ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทศันคติ (Attitude) และ 3) การปฏิบติัตน (Practice) 
กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงทศันคติข้ึนอยูก่บัความรู้ ถา้มีความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติก็จะเปล่ียนแปลง และ
เม่ือทศันคติเปล่ียนแปลงแลว้ก็จะมีการยอมรับปฏิบติั หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้งความรู้ ทศันคติ และ
การปฏิบัติตน มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกัน ดังนั้ นการท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใด ต้องพยายาม
เปล่ียนแปลงทศันคติก่อนโดยการใหค้วามรู้ ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติและการปฏิบติัตน ได้
ถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นวา่ การส่ือสารในฐานะตวัแปรตน้สามารถน าการพฒันา
ไปสู่ชุมชนไดโ้ดยการศึกษาถึงความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูรั้บสารวา่เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
เพราะอะไร นอกจากน้ียงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะสายโซ่ท่ีเร่ิมจากความรู้ ไปสู่ทศันคติ และ
กลายเป็นพฤติกรรมต่อไป 
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 2.1 ความรู้ (Knowledge) อาจส่งผลถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยไ์ด ้และผลกระทบท่ีมีผลต่อ
ผูรั้บสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการส่ือสารนั้น อาจปรากฏไดจ้ากสาเหตุ 5 รูปแบบ คือ 1) การตอบขอ้สงสัย 
(Ambiguity resolution) การส่ือสารสังคมมกัสร้างความสับสนให้กบัสมาชิกในสังคม ผูรั้บสารจึงมกั
แสวงหาสารสนเทศ การอาศยัส่ือทั้งหลาย เพื่อตอบสนองขอ้สงสัยและความสับสนให้กบัตนและสมาชิก
ในสังคม 2) การสร้างทศันคติ (Attitude formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันคตินั้น 
ส่วนมากนิยมใชก้บัสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรม เพื่อสร้างทศันคติใหค้นยอมรับการแพร่นวตักรรมนั้นๆ 3) 
ก าหนดวาระ (Agenda setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีผูส่ื้อกระจายออกไปเพื่อให้ประชาชนตระหนกั 
และผกูผนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน หากตรงกบัความหลงัของปัจเจกชนและค่านิยมของสังคมแลว้ 
ผูรั้บสารก็เลือกสารสนเทศนั้น 4) การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of the belief system) การส่ือสาร
สังคมมกักระจายความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ต่างๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผูรั้บสารรับทราบความ
เช่ือหลากหลายและลึกซ้ึง ไวใ้นความเช่ือของตนมากข้ึนเร่ือยๆ และ 5) การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value 
clarification) ความขัดแยง้ในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ีเสนอ
ขอ้เทจ็จริงในประเด็นเหล่าน้ี ยอ่มท าใหป้ระชาชนผูรั้บสารเขา้ใจถึงค่านิยมเหล่านั้นชดัเจนข้ึน 
 2.2. ทศันคติ (Attitude) มีรากฐานมาจากความเช่ือ อาจส่งถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติเป็น
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และทศันคติเป็นพรมแดนเช่ือมโยงระหว่างความรู้กบัพฤติกรรม          
(สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533) ทศันคติของบุคคลสามารถถูกท าให้เปล่ียนแปลงไดห้ลายวิธี อาจท าไดโ้ดย
ท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่าง  ๆซ่ึงข่าวสารน้ีอาจมาจากบุคคลอ่ืน หรือมาจากอุปกรณ์ส่ือมวลชนต่างๆ ท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง หากส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลงส่วนประกอบดา้นอ่ืนจะมีแนวโนม้
เปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั แมคไคล ์(Mcguire) ไดก้ล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทศันคติ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
คือ 1) การใส่ใจ (Attention) 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 3) การยอมรับสารใหม่ (Yielding) 4) การเก็บ
เอาไว ้(Retention) และ 5) การกระท า (Action) นอกจากน้ี แมคไคล ์(Mcguire) ยงักล่าววา่ ถา้กระบวนการส่ือ
ความหมาย หรือการติดต่อทางดา้นข่าวสารท าใหผู้รั้บเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติแลว้ จะท าให้เกิดการใส่
ใจ ความเขา้ใจ การยอมรับสารใหม่ การเก็บเอาไว ้การกระท า และการท่ีผูรั้บสารจะเกิดขั้นตอนเหล่าน้ี
หรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความสามารถทางสติปัญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอ่ืนๆ (ศศิวิมล ปาลศรี, 
2538) 
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2.3 การปฏิบติัตน (Practice) การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ของเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออก
ของบุคคล โดยมีพื้นฐานท่ีมาจากความรู้และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัก็
เน่ืองมาจากความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างกนัของความรู้และทศันคติ เกิดจากความ
แตกต่างในเร่ืองการเปิดรับส่ือ และความแตกต่างกนัในการแปลความหมายของสารท่ีตนเองได้รับ ส่ิง
เหล่านั้นก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยทัว่ไป
การใช้การส่ือสารเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมนั้น มีวิธีการ ดงัน้ี 1) การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotional arousal) 
เพื่อให้เกิดความต่ืนเตน้เร้าใจในการติดตามด้วยภาพหรือเสียง 2) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ดว้ยการ
แสดงความอ่อนโยน เสียสละ กรุณาปราณี รู้จกัยอมแพก้็อาจโน้มน้าวใจผูอ่ื้นให้ยอมรับได ้3) การสร้าง
แบบอย่างข้ึนในใจ (Internalized norm) เป็นการสร้างมาตรฐานอย่างหน่ึงข้ึน เพื่อให้มาตรฐานนั้นปลูก
ศรัทธาและเป็นตวัอย่างแก่ผูรั้บสารท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 4) การให้รางวลั (Reward) เช่น การลด แลก แจก 
แถม ในการโฆษณาเพื่อเป็นการจูงใจใหเ้ลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้นั้น  ๆและผลการโนม้นา้วใจดว้ยวิธีการขา้งตน้ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐาน 2 แบบ คือ 1) กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ หรือให้มีพฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง 
(Activation) และ 2) หยุดย ั้งพฤติกรรมเก่า (Deactivation) ทั้งการกระตุ้นและการหยุดย ั้งเป็นพฤติกรรม
พื้นฐานท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามมา เช่น การตดัสินใจวินิจฉยัต่อประเด็นปัญหา การจดัหายุทธวิธี
การด าเนินงาน และการสร้างพฤติกรรมเพื่อส่วนรวม 

ความหมายการรับรู้ 
 ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย ์ด าริสุข (2541) กล่าววา่ การรับรู้ (perception) คือกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง จากการรู้สึกอนัไดแ้ก่ อวยัวะรับการรู้สึกทั้งภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีรับการรู้สึก ส่ง
เป็นกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อให้ตีความหมาย แลว้จึงรู้ว่าส่ิงท่ีท าให้เกิดการรู้สึกนั้นคืออะไรจึงให้
ความหมายของการรับรู้ไวว้า่ การรับรู้ (perception) คือกระบวนการท่ีผ่านการตีความ จากการจดัระเบียบ
ขอ้มูลต่างๆ หรือบางท่านอาจกล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการจดัรวบรวมและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีได้
จากการรู้สึก หรืออาจกล่าวอยา่งง่ายท่ีสุดวา่ การรับรู้ คือการตีความของขอ้มูลจากการรู้สึก 
 จิตรา วุฒิสิทธิกุลกิจ (2535) ได้ให้ความหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง การสร้างความหมายจาก
ประสบการณ์ โดยการถอดรหสัส่ิงกระตุน้ท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลบางอยา่ง อาจขยายความ
ไดว้่าการรับรู้นั้นเกิดจากการท่ีเราสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเรา และจากการรับรู้น่ีเองท่ีเราได้
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สร้างความรู้สึกเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริงของเราข้ึนมา ทั้งน้ีโดยผา่นขบวนการท างานของระบบประสาท
สัมผสัและประสบการณ์ต่างๆ ในอดีต และสภาพความจูงใจของแต่ละคนท่ีแตกต่าง ซ่ึงรวมเรียกว่าเป็น
ขบวนการรับรู้ โดยนยัน้ีความเป็นจริงของส่ิงหน่ึงส าหรับแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกนัออกไป เพราะแต่ละ
คนก็มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั และเม่ือการรับรู้มีความแตกต่างกนัมากข้ึน ปัญหาก็เกิดข้ึน และส่ิงน้ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือความเขา้ใจ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก ถา้การรับรู้ของบุคคลสองบุคคลต่อของส่ิง
เดียวกนัใกล้เคียงกนัโอกาสท่ีจะเขา้ใจกนัและลงรอยกนัจะเกิดมากข้ึน ในขณะเดียวกนัถา้การรับรู้ของ
บุคคลสองคนนั้นต่อส่ิงเดียวกนัเป็นไปคนละทิศทางก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหาและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ
ท างานร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด 
 กนัยา สุวรรณแสง (2532) กล่าววา่ การรับรู้ คือ การใชป้ระสบการณ์เดิมแปลความหมายส่ิงเร้าท่ีผา่น
ประสาทสัมผสัแลว้เกิดความรู้สึก ระลึกรู้ความหมายวา่เป็นอะไร เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่ง
ความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก ความจ า การเรียนรู้ การตดัสินใจ และการแสดงพฤติกรรม 
 จรรยา สุวรรณทัต (2527) ได้สรุปความหมายและคุณลักษณะต่างๆ ไวว้่า การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการทางดา้นความคิด จิตใจของคน ท่ีสมองจะตอ้งแปลความหมายจากส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสักบับุคคล 
แล้วแสดงออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีแรงผลักดนัจากการอาศยัความรู้เดิมและประสบการณ์เป็น
เคร่ืองช่วยท าใหก้ารรับรู้เป็นองคป์ระกอบทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการท่ีบุคคลจะเขา้ใจ
ส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีเหตุผล หรือไม่มีเหตุผล อาจเป็นไปในทางลบ หรือทางบวกก็ได้ จะท าให้บุคคลมี
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามแนวคิดหรือการรับรู้นั้นๆ 

ดงันั้น การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีผา่นการตีความจากการจดัระเบียบขอ้มูลต่างๆ หรือ การรับรู้ 
คือ กระบวนการจดัรวบรวมและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้า หรืออาจกล่าวอย่างง่ายท่ีสุดว่า การรับรู้ คือ 
การตีความของขอ้มูลจากการรู้สึก หรือจากส่ิงเร้าต่าง  ๆท่ีไดส้ัมผสั เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีมีความส าคญั
ส าหรับผูรั้บรู้ การรับรู้เป็นส่ิงท่ีท าใหปั้จเจกบุคคลมีความแตกต่างกนั ไม่มีบุคคลใดท่ีมีการรับรู้เหมือนกบั
บุคคลอ่ืนเลยท่ีเดียว เพาระเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีรับรู้ ก็จะประมวลส่ิงท่ีไดรั้บรู้นั้นข้ึนมา เป็น
ประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตวั 
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ปัจจัยทีก่ าหนดการรับรู้  
ส่ิงเร้าเดียวกนัอาจท าให้คนสองคนรับรู้ต่างกนัได ้การท่ีมนุษยรั์บรู้ส่ิงต่างๆ ไดต้อ้งอาศยัปัจจยั

หลายอยา่ง จะรับรู้ไดดี้มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล เช่น สภาพแวดลอ้ม 
ลกัษณะของส่ิงเร้า อวยัวะสัมผสั ความตั้งใจ ความสนใจในขณะนั้น ประสบการณ์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากส่ิงเร้า
ท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลเกิดการรับรู้มีอยูม่ากมาย ดงันั้นการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าอย่างใดอยา่งหน่ึงใน
ขณะหน่ึงนั้น จึงข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ไว ้2 ประการ (กนัยา สุวรรณแสง, 2532) 1) อิทธิพลจากภายนอก 
ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ ขนาดส่ิงเร้า การท าซ ้ าๆ ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม การเคล่ือนไหว และ 2) อิทธิพลจากภายใน 
ไดแ้ก่ ความรู้เดิม ทศันคติ การจูงใจ ความคาดหวงั 

2. ส่ิงท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจยัการรับรู้ เป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.1. ลกัษณะของผูรั้บรู้ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูรั้บรู้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ หมายถึง 

อวยัวะสัมผสั ถา้อวยัวะสัมผสัสมบูรณ์ก็จะรับรู้ได้ดี และดา้นจิตวิทยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มี
หลายประการ เช่น ความจ า อารมณ์ สติปัญญา ความพร้อม การสังเกตพิจารณา ฯลฯ อนัเป็นผลจากการ
เรียนรู้เดิม นักจิตวิทยาถือว่า การรับรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีเลือกสรรอย่างยิ่ง นับตั้งแต่เลือกรับสัมผสัเลือกเอา
เฉพาะท่ีตอ้งการ และแปรความใหเ้ขา้กบัตนเอง 

 
  2.2. อิทธิพลของปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา คือ กระบวนการรับรู้ เม่ือรับสัมผสัแลว้จะมีขั้นตอน
ต่างๆ คือ ตอ้งแปลสัญลกัษณ์ โดยอาศยัความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีรับรู้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์เดิมความ
ตอ้งการ ความปรารถนาหรือแรงขบั สภาพของจิตใจ ภาวะของอารมณ์ เจตคติ อิทธิพลของสังคม ความ
ตอ้งการท่ีจะรับรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีผลต่อความรับรู้ แรงจูงใจ คุณค่าและความสนใจ ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ ความดึงดูดในทางสังคม เชาวปั์ญญา การสังเกตพิจารณา ความพร้อม และการคาดหวงั 
  2.3. ลกัษณะของส่ิงเร้า คุณสมบติัของส่ิงเร้าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีท าให้คนเราเกิดความสนใจท่ี
จะรับรู้หรือท าให้การรับรู้ของคนเราเกิดความคลาดเคล่ือนไปจากความจริง ซ่ึงไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดกบัส่ิง
เร้า ความคลา้ยคลึงกนัของส่ิงเร้า ความต่อเน่ืองกนัของส่ิงเร้า และสภาพและพื้นฐานการรับรู้ 
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ประเภทของการรับรู้ 
การรับรู้ทางสังคม แบ่งออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ (กมลรัตน์ หลา้สุวงษ,์ 2528) 1) การรับรู้ทาง

อารมณ์ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เช่น รู้สึกดีใจ เสียใจ ต่ืนเตน้ รัก เกลียด ช่ืนชม 
เป็นตน้ 2) การรับรู้ลกัษณะของบุคคล ตอ้งอาศยัขอ้มูล 3 ประการ มาประกอบ คือ ลกัษณะทางกายภาพ 
เช่น รูปร่าง หน้าตา ลกัษณะแขนขา สีผิว ฯลฯ พฤติกรรม เช่น การพูดคุย การยิ้ม การหัวเราะ การเดิน 
ฯลฯ และค าบอกเล่า เช่นค าบอกเล่าจากญาติพี่น้อง เพื่อน ผูใ้กล้ชิด 3) การรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่ม 
หมายถึง มโนภาพ หรือมโนคติของส่ิงต่างๆ ตามท่ีบุคคลรับรู้ เป็นภาพท่ีอยูใ่นความคิด หรือจินตนาการ
ของบุคคล และบุคคลสามารถบอกลกัษณะของภาพเหล่านั้น ให้ผูอ่ื้นทราบได้ด้วย และ 4) การรับรู้
ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการตีความหรือแปลความหมาย ส่ิงต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมตามความเช่ือของตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอธิบายส่ิงต่างๆ เหล่านั้นได้ การรับรู้
ปรากฏการณ์ทางสังคมข้ึนอยู่กับสาเหตุ 2 ประการ คือ ระดับการรับรู้ หมายถึงบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ เชาวปั์ญญา หรือความเฉลียวฉลาดต่างกนั ย่อมจะตีความหมายหรือแปล
ความหมายต่อส่ิงต่างๆแตกต่างกนั และการเปล่ียนการรับรู้ คือ ถ้าผูมี้การรับรู้ต ่าได้มีโอกาสสนทนา 
หรืออภิปรายกบัผูท่ี้มีการรับรู้สูงก็อาจถูกผูท่ี้มีการรับรู้สูงเปล่ียนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรู้ได ้
นอกจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ (System model) ในเร่ืองการรับรู้แลว้ พบว่ายงัมีแนวคิดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการรับรู้เช่นกัน คือ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรม 

2. พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในงานวิจยัฉบบัน้ีหมายความ
รวมถึง พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท และ
รวมไปถึงกฎหมายลูกฉบับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ 1)ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 768/2560 เร่ือง แต่งตั้งหวัหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุ 
และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญั
และเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได ้ดงัน้ี 
 1. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว มีผลก่อให้เกิดการยกเลิกบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดั
จา้ง หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และข้อก าหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีทั้งหมด 
 2. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 15 หมวด 132 
มาตรา ไดแ้ก่ มาตรา 1-5 นิยาม มาตรา 6-15 หมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและผูป้ระกอบการในการป้องกนัการทุจริต มาตรา 20-45  หมวด 3 คณะกรรมการ มาตรา                  
46-50  หมวด 4 องคก์รสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มาตรา 51-53 หมวด 5 การ
ข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ มาตรา 54-68 หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรา 69-78 หมวด 7 งานจา้งท่ีปรึกษา 
มาตรา 79-92  หมวด 8 งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มาตรา 93-99 หมวด 9 การท าสัญญา มาตรา 
100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหาร
พสัดุ มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์ มาตรา 120-121 หมวด 15 บทก าหนดโทษ และมาตรา 122-132 
บทเฉพาะกาล 
 3. การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายความวา่ การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุ โดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน 
 4. พสัดุ หมายความว่า สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 5. สินคา้ หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการท่ี
รวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของสินคา้นั้น 
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 6. งานบริการ หมายความว่า งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของ และการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยจ์ากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจา้งลูกจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐ 
 7. หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง คือ คุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
 8. หน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการ
ของศาล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 9. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หากประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความ
ยดืหยุน่และมีความคล่องตวั ก็ใหก้ระท าได ้โดยตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
น้ี โดยระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัดงักล่าวนั้น จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  10. วิธีการการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ (ยกเวน้งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง) 1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทั่วไป ท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ 2) วิธีคดัเลือก คือ การท่ีหน่วยงาน
ของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่
นอ้ยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ย
กว่าสามราย และ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั ตรง
ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ หรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา 
รวมทั้งการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
            11. วธีิการประกาศเชิญทัว่ไป กระท าได ้3 วธีิ ดงัน้ี 1)วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซ้ือ
หรือจา้งท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีไม่ซบัซ้อนหรือเป็นสินคา้หรืองานบริการท่ีมี
มาตรฐาน และได้ก าหนดไวใ้นระบบข้อมูลสินค้า(e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาด
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อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 2)วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็น
สินคา้หรืองานบริการท่ีไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไวใ้นระบบขอ้มูล
สินคา้ (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :     
e-bidding) ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และ 3)วธีิสอบราคา คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึง
มีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระท าไดใ้นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้น
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี ให้เจา้หนา้ท่ีระบุเหตุผลความ
จ า เป็นท่ีไม่อาจด า เนินการซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งดว้ย 
          12. แบบสัญญา 1) เตม็รูป 2) ลดรูป และ 3) ไม่มีแบบรูป 
 13. บทก าหนดโทษระบุว่า เจา้หน้าท่ีหรือผูมี้อ  านาจในการจดัซ้ือจดัจา้ง ปฏิบติัหรือละเวน้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 14. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุแบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ ระยะท่ี 1 วางแผน/จดัท าโครงการ
และการของบประมาณ ระยะท่ี 2 การเตรียมการจดัซ้ือจดัจา้ง ระยะท่ี 3 การจดัซ้ือจดัจา้ง ระยะท่ี 4 การบริหาร
สัญญา และระยะท่ี 5 การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ 
 
3. การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์   
 (กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบญัชีกลาง , 2549) ดว้ยกระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลางไดพ้ฒันา
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ระยะท่ี 3 โดย
เป็นการพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 
ประกอบดว้ย ระบบขอ้มูลสินคา้ (Electronic catalog : e - catalog) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ บริการ 
งานจา้งของผูข้าย ผูใ้ห้บริการ หรือผูรั้บจา้งท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นระบบ e - GP ของกรมบญัชีกลาง ระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)  ส าหรับการจดัหาพสัดุท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะท่ีไม่
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ซับซ้อน เป็นสินคา้ หรือบริการทัว่ไป มีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการจดัซ้ือสินคา้หรืองานจา้งท่ี
ก าหนดไวใ้นระบบ e - catalog และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ส าหรับการจดัหาพสัดุท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะท่ีมี ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินคา้หรือ
บริการท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระบบ e - catalog  กรมบญัชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการก ากับดูแลและพฒันางานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและในระดบัสากล และสามารถเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความเช่ือมัน่และมูลค่าเพิ่มในการบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งช่วย
สนบัสนุนการด าเนินงานใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ     

 
 

รูปท่ี 1  
ตวัอยา่งการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 การปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
สามารถศึกษาและรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หนงัสือเวยีนและหนงัสือ
สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงควรศึกษาและติดตามให้มีความเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ในเบ้ืองตน้กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีส าคญั อาทิเช่น 
- ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองแนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market:  
e - market) และดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ประกาศ ณ 
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 
- ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0401.3/ว 188 ลงวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2558 เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market:   e - market) และดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) 
-หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 68 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธี
ปฏิบติัในการรับเงินกรณีผูเ้สนอราคาซ้ือเอกสารจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
- หนงัสือคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0401.3/ว 258 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2558 เร่ือง ยกเวน้และก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการจดัหา
พสัดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
- หนงัสือคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2558 เ ร่ือง การก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และยกเวน้การปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติัในการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
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- หนงัสือคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2559 เร่ือง ขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจดัหาพสัดุโดยยกเวน้การปฏิบติัตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และยกเวน้การปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติัในการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

 
ค าส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 768/2560 เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ค าสั่งมหาวทิยาลยัมหิดล ท่ี 768/2560 เร่ือง แต่งตั้งหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ดงัน้ี 
 มอบหมายให้เจา้หน้าท่ีพสัดุปฏิบติังานด้านพสัดุ ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียม
ประเภทวิชาอ่ืน  ๆข้ึน ภายในมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติั
ยกฐานะข้ึนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โท เอก ในเวลาต่อมาในปี 
พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ ท่ีปัจจุบนั และในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ใหใ้ชพ้ระนามาภิไธย มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 มีประกาศส านกันายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล ส่งผลให้
คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็น คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
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 ปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท และ
วทิยาเขตศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวชิาพื้นฐานใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 
2 รวมถึงเป็นสถานท่ีปฏิบติัการวิจยัด้วย นอกจากน้ี ในปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกอบด้วย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย์ โครงสร้างส่วนสนับสนุนองค์การภายใต้ส านักงานคณบดี 
ประกอบดว้ย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน รวมถึงยงัมีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวจิยัของคณะวิทยาศาสตร์
อีกจ านวน 12 หน่วยดว้ย   
 งานคลงัและพสัดุเป็นหน่ึงในหน่วยงานของส านกังานคณบดี ประกอบดว้ย 6 หน่วย ดงัน้ี 1.หน่วย
ธุรการและสวสัดิการ 2.หน่วยงบประมาณ 3.หน่วยการเงิน 4.หน่วยบญัชี 5.หน่วยทุนวิจยัและการศึกษา และ 
6.หน่วยพสัดุ งานคลงัและพสัดุมีท่ีท าการอยู ่ณ วิทยาเขตพญาไท ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ นั้น
อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยพสัดุ 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

  นนัทพร ลิมปกาญจน์เวช (2559) ศึกษาถึงปัญหาในการใชง้านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP ของเจา้หน้าท่ีพสัดุในส านกังานของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า เจ้าหน้าท่ีพสัดุในส านักงานของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีปัญหาดา้นโปรแกรม เป็นปัญหาหลกัในการใชง้าน
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ในเร่ืองของ
ความซับซ้อน ความยุ่งยากหลายขั้นตอนของการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จึงเป็นปัญหาในการใชง้านระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ในส านกังาน
ของส านกังานคณะกรรมการ 
 มาลยัทิพย ์ฐานิสสรณ์ (2553) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการจดัท าประกาศในระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของหวัหนา้เจา้หน้าท่ีพสัดุ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบว่า จากขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัสรุปไดว้่า หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุยงัขาดความ
เสมอ ภาคในการพฒันาและฝึกอบรมดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และความรู้ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
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รวมถึงการอบรมดา้น เทคโนโลยีมีความตอ้งการในดา้นวสัดุอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
เพียงพอในการปฏิบติังาน ตอ้งการ ความชดัเจนในนโยบาย บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในอนาคต และตอ้งการให้ผูบ้งัคบับญัชา เห็นความส าคญั ให้ความเป็นธรรมและความ
โปร่งใส 
 ศรันย์ จุลปาน (2559) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือการจ้างในโครงการก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบต่อการซ้ือการจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีปัจจยัหลกัดว้ยกนัอยู ่3 อยา่งคือ 1. จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั กระบวนการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จากความไม่ช านาญในการซ้ือการจ้าง เน่ืองจากวิธีประกวดราคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่งมีการเร่ิมใช้ จึงท าให้เจา้หน้าท่ีพสัดุยงัขาดความเช่ียวชาญในการท างาน 2. ตวั
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) โดยระบบนั้นยงัคงใหม่ จึงท าให้เกิดจุดท่ียงัไม่มีความเขา้ใจ
ในขอบเขตการท างานของระบบ และ 3. กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนท่ีไม่
คุน้เคยจึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 ศศินิภา ศรีกลัยานิวาท (2559) ไดศึ้กษาการพฒันาความรู้ความสามารถในการท าวิจยัของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาความรู้ความสามารถในการท าวิจยั
แบบมีการทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม ท าให้ผูท่ี้เขา้รับการอบรม มีความรู้ในการอบรมเพิ่ม
สูงข้ึนในทุกด้าน และผลการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการท าวิจยัก่อนอบรมกบัหลงัอบรมใน
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วชัรี พยคัฆ ์(2551) ไดศึ้กษาถึงความรู้ ความเขา้ใจและวิธีการใชร้ะบบบญัชีเก่ียวกบัเกณฑ์คงคา้งของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน ดา้นบญัชี ดา้นงบประมาณ และดา้นพสัดุ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษา
พบวา่ 1)ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเปล่ียนวธีิการบนัทึกบญัชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์
คงคา้งโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้นั้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการก าหนดผงับญัชี อยูใ่นระดบัมาก นอกนั้นมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเปล่ียนวิธีการบนัทึก
บญัชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงคา้งอยู่ในระดบัปานกลาง 2)ผูป้ฏิบติังานมีปัญหาในการเปล่ียนระบบ
บญัชีจากเกณฑเ์งินสดเป็นเกณฑ์คงคา้ง โดยรวมและรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

524 
 
 

พบว่ามีปัญหาในด้านการบันทึกบญัชี ด้านความพร้อมในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ในการบนัทึกบญัชี 3)เปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจต่อระบบบญัชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์
คงคา้งของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไม่พบความแตกต่างระหว่างความรู้ ความเขา้ใจ และปัญหาในการเปล่ียนระบบบญัชี
จากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงคา้งเปล่ียนระบบบญัชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงคา้งตาม เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และลกัษณะงานท่ีปฏฺบติั อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะ
การท างานท่ีต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจและปัญหาในการเปล่ียนระบบบญัชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คง
คา้ง โดยรวมแตกต่างกนั 
 จิรายุ  ธนาวุฒิ (2561) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของลูกจา้งโครงการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยเงินอุดหนุนการวิจยัต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการศึกษา พบว่า ลูกจา้ง
โครงการวิจยัมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเพื่อให้ลูกจา้งโครงการวิจยัไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจ เกิดทกัษะต่อการปฏิบติังาน และลดขอ้ผิดพลาดต่อการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางการ
พฒันาความรู้ความเขา้ใจโดยขอใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ าเนินการจดัการฝึกอบรม
หลกัสูตรพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมแนะน ากรณีศึกษา 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อการปฏิบติังาน หรือจดัส่งลูกจา้งโครงการวจิยัไปเขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าว 

วธิีการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดั

จา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆแลว้น ามาประมวลผลเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงในการด าเนินการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
  ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
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bidding) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจของ
เจา้หน้าท่ีพสัดุกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเสนอแนวทางการพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดย
เน้ือหาในแต่ละส่วนท่ีท าการศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์ต่อกนั และสอดคลอ้งต่อประเด็นวตัถุประสงค์ท่ี
ท าการศึกษา โดยศึกษาพื้นท่ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยมีระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่  เดือน
มกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์วิจยั ซ่ึง
เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการแต่งตั้ ง จากค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ
วิทยาศาสตร์) ให้เป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุปฏิบติังานดา้นพสัดุ ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์โครงสร้างส่วนสนับสนุนองค์การภายใตส้ านักงานคณบดี 
ประกอบดว้ย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน จ านวน 27 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจของประชากร ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษา คน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานการวิจยัเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัการพฒันาความรู้มาสรุปผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามวดั
ความรู้ความเขา้ใจ และด าเนินการออกแบบสอบถามวดัความรู้ความเข้าใจเพื่อท าการวิจยั แล้วท าการ
ทดสอบความเท่ียง (Validity) โดยน าแบบสอบถามวดัความรู้ท่ีไดไ้ปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
เพื่อให้ผลการวิจัยท่ีได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี และท าการทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการน าแบบสอบถามวดัความรู้ไปท าการทดสอบ (Try Out)กบัผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 15 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาความ
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เท่ียงของแบบสอบถามวดัความรู้ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าหนังสือถึง ภาควิชา และงานต่างๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล แลว้แจกแบบสอบถามวดัความรู้ความ
เข้าใจไปยงับุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้รับการแต่งตั้ ง จากค าสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) ให้เป็นเจ้าหน้า ท่ีพัสดุปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายในภาควิชา และงานต่าง  ๆตามจ านวนประชากรท่ี
ก าหนด และน าแบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง และท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for Social Science)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหาโดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและน าเสนอ
เป็นค าบรรยาย  
 การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัไดป้ระเมินระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีพสัดุต่อระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             
(e-bidding) ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
สูง ปานกลาง ต ่า โดยพิจารณาตามหลกัอิงเกณฑ ์และแบ่งระดบัความรู้ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 00.00 – 33.33  หมายถึง  มีความรู้ในระดบัต ่า 
   ร้อยละ 33.34 – 66.66  หมายถึง  มีความรู้ในระดบัปานกลาง 
   ร้อยละ 66.67 – 100.00  หมายถึง  มีความรู้ในระดบัสูง 
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ผลการวจิัย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.48) มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 
37.04) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 77.77) ประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี (51.85) และมี
สถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั (55.55) 
 2.ระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือ
จดัจ้างพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่  เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความรู้ความเขา้ใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 43.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 1.3) การจดัจา้งงานจา้งเหมา
บริการดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น จ  าเป็นตอ้งระบุสถานท่ีด าเนินงานทุก
คร้ังในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ใช่หรือไม่ อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 70.37) ส่วน 1.4)
การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินมากกวา่ 5,000,000 
บาท  หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP)  เพื่อให้ผูป้ระกอบเขา้มาขอรับ/ซ้ือเอกสาร 
ไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ ใช่หรือไม่ 1.5)เม่ือมีการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้ึนไปในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) นั้น ระบบจะไม่นับ
วนัท่ี ณ ประกาศ เป็นวนัแรกในการขอรับ/ซ้ือเอกสาร ยกตวัอย่างเช่น เจา้หน้าท่ีพสัดุได้เผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ลงไปในระบบ ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 ระบบจะนบัวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 เป็น
วนัแรกในการขอรับ/ซ้ือเอกสาร ใช่หรือไม่ 1.1) หลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการเสนอ
ราคา กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถใชไ้ดแ้ค่
เกณฑร์าคาต ่าสุดเท่านั้น ใช่หรือไม่ 2.4)เจา้หนา้ท่ีพสัดุจะตอ้งบนัทึกผลการพิจารณาคุณสมบติัและ
ขอ้เสนอทางเทคนิคตามรายการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาของคณะกรรมการก่อน แลว้ถึงจะสามารถ
ดาวน์โหลดใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาได ้ใช่หรือไม่ 2.4)เจา้หน้าท่ีพสัดุจะตอ้งบนัทึกผลการ
พิจารณาคุณสมบติัและขอ้เสนอทางเทคนิคตามรายการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาของคณะกรรมการ
ก่อน แลว้ถึงจะสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาได ้ใช่หรือไม่ 1.2) กรณีการจดัซ้ือ
จดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินมากกวา่ 5,000,000 บาทนั้น ตอ้ง
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ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ระบบการจดัซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื่อให้22.22
ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นไปยงัหน่วยงานของรัฐโดยตรง ใช่หรือไม่ 1.7)การก าหนดระยะเวลา
ในวนัท่ีให้ผูป้ระกอบการยื่นขอ้เสนอและใบเสนอราคานั้น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) 
จะบงัคบัใหก้ าหนดเวลาส้ินสุดการเสนอราคาของผูป้ระกอบการท่ีเวลา 16.30 น. เท่านั้น ใช่หรือไม่ 
3.1)การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น หน่วยงานรัฐจะตอ้ง
ท าแบบแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูเ้สนอราคาทุกราย ยกเวน้ผูช้นะการเสนอราคา ใช่หรือไม่ 3.3)การ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น หน่วยงานรัฐจะตอ้งท าแบบ
แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูเ้สนอราคา พร้อมกบัการประกาศผูช้นะการเสนอราคาในระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ในวนัเดียวกนั ใช่หรือไม่ 7.1)การท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือของงาน
จา้งก่อสร้างหรืองานจา้งเหมาบริการทัว่ไป นอกจากการจา้งท่ีปรึกษา หน่วยงานของรัฐตอ้งก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหวา่งร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจา้งนั้น แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่
วนัละ 100 บาท ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ใช่หรือไม่ 3.2)หากมีผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้
รับการคดัเลือกเป็นผูช้นะ เน่ืองจากไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา เช่น ยื่นเอกสารไม่
ถูกตอ้งและครบถว้น หรือ มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น เป็นตน้ หน่วยงานรัฐจะตอ้งท าหนงัสือช้ีแจง
เหตุผลเพิ่มเติมแก่ผูเ้สนอราคารายนั้นก่อนท่ีจะประกาศผูช้นะการเสนอราคาในระบบการจดัซ้ือจดั
จ้างภาครัฐ (e-GP) ใช่หรือไม่ 5.2)ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) หน่วยงานของรัฐ
สามารถเรียกหลกัประกนัสัญญาจากผูช้นะการเสนอราคาไดท้ั้งหมด 7 ประเภท คือ 1.หนงัสือค ้ า
ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ 2.เงินสด 3.เช็ค 4.หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร 5.หนงัสือค ้าประกนัของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ 6.พนัธบตัรรัฐบาลไทย 7.ดราฟต์ ใช่หรือไม่ 2.3)
เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีผูป้ระกอบการเสนอผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
(e-GP) เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผูเ้สนอราคา ไดใ้นวนัถดัจากวนัท่ี
ก าหนดให้ผูป้ระกอบการเสนอราคาผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (e-GP) ยกตวัอย่างเช่น 
ก าหนดให้ผูป้ระกอบการเสนอราคาผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2561 ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคาไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 
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ใช่หรือไม่ 4.1)สัญญาลดรูป คือ การท าขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัผูช้นะการเสนอราคา
เป็นหนงัสือ เช่น ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้ง โดยไม่ตอ้งท าเป็นสัญญาเต็มรูป เป็นตน้ โดยหากผูช้นะ
การเสนอราคาสามารถส่งมอบพสัดุหรืองานจา้งไดภ้ายใน 5 วนั ท าการ หน่วยงานของรัฐสามารถท่ี
จะท าสัญญาแบบลดรูปได้ ใช่หรือไม่ 4.2)กรณีหน่วยงานของรัฐท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ผูช้นะการเสนอราคา
สามารถท่ีจะขอท าเป็นบนัทึกขอ้ตกลงหรือสัญญาลดรูปได ้ใช่หรือไม่ อยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อย
ละ 62.96 62.96 59.26 59.26 51.85 51.85 51.85 51.85 51.85 48.15 48.15 44.44 40.74 และ 37.04 
ตามล าดับ) และ 2.5)ต่อเน่ืองจากข้อ 2.4 แม้ว่าผูเ้สนอราคารายนั้นจะไม่ผ่านการพิจารณาผล
คุณสมบติัและขอ้เสนอทางเทคนิค เจา้หนา้ท่ีพสัดุก็ยงัสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาของผูเ้สนอ
ราคารายนั้นได ้ใช่หรือไม่ 6.1)หากหน่วยงานของรัฐตอ้งการท าสัญญาแตกต่างไปจากแบบสัญญาท่ี
ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการนโยบาย หน่วยงานของรัฐจะตอ้งส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงาน
อยัการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถด าเนินการขั้นตอนน้ีในระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ต่อได ้ใช่หรือไม่ 2.1)เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถตรวจสอบจ านวนผูม้าขอรับ/ซ้ือ
เอกสารไดใ้นระหวา่งวนัแจกจ่าย/จ าหน่ายเอกสาร ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดแจกจ่าย/จ าหน่ายเอกสาร
ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 จนถึง 9 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถดูจ านวนผูม้าขอรับ/ซ้ือ
เอกสารไดต้ั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมแจกจ่าย/จ าหน่ายเอกสารไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป ใช่
หรือไม่ 5.1)ในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน
เกิน 2,000,000 บาทนั้น หน่วยงานของรัฐตอ้งเรียกหลกัประกนัการเสนอราคาจากผูย้ื่นเอกสารเสนอ
ราคา ใช่หรือไม่ 1.6)ช่วงเวลาการขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการนั้น ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (e-GP) นั้น จะบงัคบัให้
ก าหนดอยู่ในช่วงเวลา 08.30 น. จนถึง 16.30 น. เท่านั้น ใช่หรือไม่ 2.2) เจา้หน้าท่ีพสัดุผูส้ามารถ
ตรวจสอบรายช่ือผูเ้สนอราคาไดท้นัทีท่ีส้ินสุดเวลาการเสนอราคาผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
(e-GP) ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการยืน่ขอ้เสนอราคาผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
(e-GP) ไดต้ั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ดงันั้นเจา้หน้าท่ีพสัดุจะสามารถดูไดท้นัทีหลงั 
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16.30 น. หรือส้ินสุดเวลาการเสนอราคา ใช่หรือไม่ อยู่ในระดบัต ่า  (ร้อยละ 33.33 33.33 22.22 
18.52 14.81 และ 7.41 ตามล าดบั)  
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวน ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อ
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ข้อค าถาม 
ตอบถูก 
(คน) 

(ร้อยละ) 

ตอบผิด 
   (คน) 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(คน) 

(ร้อยละ) 

 
    S.D. 

ขั้นตอนที่ 1 ร่างเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึน้เวบ็ไซต์ 
1.1) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการเสนอราคา กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถใช้ได้แค่เกณฑ์ราคาต ่าสุด
เท่านั้น ใช่หรือไม ่

16 
59.26 

6 
22.22 

5 
18.52 

0.84 

1.2) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน
มากกว่า 5,000,000 บาทนั้น ตอ้งประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจา้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-
GP) เป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั เพ่ือให้22.22ผูป้ระกอบการมีความ
คิดเห็นไปยงัหน่วยงานของรัฐโดยตรง ใช่หรือไม่ 

14 
51.85 

6 
22.22 

7 
25.93 

0.82 

1.3) การจดัจา้งงานจา้งเหมาบริการดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น 
จ  าเป็นตอ้งระบุสถานท่ีด าเนินงานทุกคร้ังในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) 
ใช่หรือไม ่

19 
70.37 

1 
3.70 

7 
25.93 

0.55 

1.4) การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน
มากกวา่ 5,000,000 บาท  หน่วยงานของรัฐตอ้งเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือ
จา้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (e-GP)  
เพ่ือให้ผูป้ระกอบเขา้มาขอรับ/ซ้ือเอกสาร ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ ใช่หรือไม่ 

17 
62.96 

3 
11.11 

7 
25.93 

0.7 

1.5) เ ม่ือ มีการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ซ้ือหรือจ้างด้วยวิ ธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ข้ึนไปในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) นั้น ระบบจะไม่นับ
วนัท่ี ณ ประกาศ เป็นวนัแรกในการขอรับ/ซ้ือเอกสาร ยกตวัอยา่งเช่น เจา้หน้าท่ีพสัดุ
ไดเ้ผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ลงไปในระบบ ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 ระบบจะ
นบัวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 เป็นวนัแรกในการขอรับ/ซ้ือเอกสาร ใช่หรือไม่ 

17 
62.96 

3 
11.11 

7 
25.93 

0.7 
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1.6) ช่วงเวลาการขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการนั้น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) นั้น จะ
บงัคบัให้ก  าหนดอยูใ่นช่วงเวลา 08.30 น. จนถึง 16.30 น. เท่านั้น ใช่หรือไม่ 

4 
14.81 

16 
59.26 

7 
25.93 

0.75 

1.7) การก าหนดระยะเวลาในวนัท่ีให้ผูป้ระกอบการยื่นขอ้เสนอและใบเสนอราคานั้น 
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) จะบงัคบัให้ก  าหนดเวลาส้ินสุดการเสนอราคา
ของผูป้ระกอบการท่ีเวลา 16.30 น. เท่านั้น ใช่หรือไม่ 

14 
51.85 

6 
22.22 

7 
25.93 

0.82 

ขั้นตอนที่ 2 รายช่ือผู้เสนอราคาและผลการพจิารณา  

2.1) เจ้าหน้าท่ีพสัดุสามารถตรวจสอบจ านวนผูม้าขอรับ/ซ้ือเอกสารได้ในระหว่างวนั
แจกจ่าย/จ าหน่ายเอกสาร ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดแจกจ่าย/จ าหน่ายเอกสารตั้งแต่วนัท่ี 
3 ตุลาคม 2561 จนถึง 9 ตุลาคม 2561 เจา้หน้าท่ีพสัดุสามารถดูจ านวนผูม้าขอรับ/ซ้ือ
เอกสารไดต้ั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมแจกจ่าย/จ าหน่ายเอกสารไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 
เป็นตน้ไป ใช่หรือไม ่

6 
22.22 

13 
48.15 

8 
29.63 

0.81 

2.2) เจา้หนา้ท่ีพสัดุผูส้ามารถตรวจสอบรายช่ือผูเ้สนอราคาไดท้นัทีท่ีส้ินสุดเวลาการเสนอ
ราคาผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ยกตัวอย่างเ ช่น ก าหนดให้
ผูป้ระกอบการยื่นขอ้เสนอราคาผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ไดต้ั้งแต่
เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. ดงันั้นเจา้หน้าท่ีพสัดุจะสามารถดูได้ทนัทีหลงั 
16.30 น. หรือส้ินสุดเวลาการเสนอราคา ใช่หรือไม่ 

2 
7.41 

15 
55.55 

10 
37.04 

0.64 

2.3) เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีผูป้ระกอบการเสนอผ่านระบบการจดัซ้ือ
จดัจ้างภาครัฐ (e-GP) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู ้
เสนอราคา ได้ในวนัถดัจากวนัท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบการเสนอราคาผ่านระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ผูป้ระกอบการเสนอราคาผ่าน
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 ดงันั้นเจา้หน้าท่ีพสัดุ
จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคาไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 ใช่หรือไม่ 

12 
44.44 

5 
18.52 

10 
37.04 

0.76 

2.4) เจา้หน้าท่ีพสัดุจะตอ้งบนัทึกผลการพิจารณาคุณสมบติัและขอ้เสนอทางเทคนิคตาม
รายการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาของคณะกรรมการก่อน แล้วถึงจะสามารถดาวน์
โหลดใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาได ้ใช่หรือไม่ 

16 
59.26 

2 
7.41 

9 
33.33 

0.64 

2.5) ต่อเน่ืองจากขอ้ 2.4 แมว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นจะไม่ผ่านการพิจารณาผลคุณสมบติัและ
ขอ้เสนอทางเทคนิค เจา้หน้าท่ีพสัดุก็ยงัสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาของผูเ้สนอ
ราคารายนั้นได ้ใช่หรือไม ่

9 
33.33 

10 
37.04 

8 
29.63 

0.85 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  
3.1) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น หน่วยงาน
รัฐจะตอ้งท าแบบแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูเ้สนอราคาทุกราย ยกเวน้ผูช้นะการเสนอราคา 
ใช่หรือไม่ 

14 
51.85 

5 
18.52 

8 
29.63 

0.78 

3.2) หากมีผูเ้สนอราคาท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูช้นะ เน่ืองจากไม่ผ่านการตรวจสอบ 13 5 9 0.78 
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เอกสารเสนอราคา เช่น ยื่นเอกสารไม่ถูกตอ้งและครบถว้น หรือ มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
เป็นตน้ หน่วยงานรัฐจะตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติมแก่ผูเ้สนอราคารายนั้นก่อนท่ี
จะประกาศผูช้นะการเสนอราคาในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ใช่หรือไม่ 

48.15 18.52 33.33 

3.3) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น หน่วยงาน
รัฐจะตอ้งท าแบบแจ้งผลการพิจารณาแก่ผูเ้สนอราคา พร้อมกับการประกาศผูช้นะการ
เสนอราคาในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ในวนัเดียวกนั ใช่หรือไม่ 

14 
51.85 

3 
11.11 

10 
37.04 

0.69 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าร่างสัญญา  

4.1) สัญญาลดรูป คือ การท าขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัผูช้นะการเสนอราคา
เป็นหนังสือ เช่น ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้ง โดยไม่ตอ้งท าเป็นสัญญาเต็มรูป เป็นตน้ โดย
หากผู ้ชนะการเสนอราคาสามารถส่งมอบพสัดุหรืองานจ้างได้ภายใน 5 วนั ท  าการ 
หน่วยงานของรัฐสามารถท่ีจะท าสญัญาแบบลดรูปได ้ใช่หรือไม่ 

11 
40.74 

3 
11.11 

13 
48.15 

0.89 

4.2) กรณีหน่วยงานของรัฐท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ผูช้นะการเสนอราคาสามารถท่ีจะขอท าเป็น
บนัทึกขอ้ตกลงหรือสญัญาลดรูปได ้ใช่หรือไม่ 

10 
37.04 

5 
18.52 

13 
48.16 

0.74 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบหลกัประกนัสัญญาและจัดท าสัญญา  

5.1) ในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใน
วงเงินเกิน 2,000,000 บาทนั้น หน่วยงานของรัฐตอ้งเรียกหลกัประกนัการเสนอราคาจากผู ้
ยืน่เอกสารเสนอราคา ใช่หรือไม่ 

3 
18.52 

13 
48.15 

11 
40.75 

0.69 

5.2) ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกหลกัประกนั
สัญญาจากผู ้ชนะการเสนอราคาได้ทั้ งหมด 7 ประเภท คือ 1.หนังสือค ้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ 2.เงินสด 3.เช็ค 4.หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร 5.หนงัสือค ้าประกนัของ
บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์6.พนัธบตัรรัฐบาลไทย 7.ดราฟต ์ใช่หรือไม่ 

13 
48.15 

3 
18.52 

11 
40.75 

0.69 

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลสาระส าคญัในสัญญา  

6.1) หากหน่วยงานของรัฐตอ้งการท าสัญญาแตกต่างไปจากแบบสัญญาท่ีก าหนดไวโ้ดย
คณะกรรมการนโยบาย หน่วยงานของรัฐจะตอ้งส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านกังานอยัการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถด าเนินการขั้นตอนน้ีในระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ต่อได ้ใช่หรือไม่ 

9 
33.33 

3 
11.11 

15 
55.56 

0.64 

ขั้นตอนที่ 7 บริหารสัญญา  
7.1) การท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือของงานจา้งก่อสร้างหรืองานจา้งเหมาบริการ
ทัว่ไป นอกจากการจา้งท่ีปรึกษา หน่วยงานของรัฐตอ้งก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัรา
ตายตวัระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจา้งนั้น แต่ตอ้งไม่ต  ่ากว่าวนัละ 100 บาท 
ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) ใช่หรือไม่ 

14 
51.85 

6 
22.22 

7 
25.93 

0.82 

ร้อยละของระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุโดยรวม 43.91 23.63 32.46 - 
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อภิปรายผลการวจิัย 
การวิจยัแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง

ภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีพสัดุ
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเสนอแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ของเจ้าหน้าท่ีพสัดุต่อระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประชากร คือ บุคลากรท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น
เจา้หนา้ท่ีพสัดุของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 27 คน ใชแ้บบสอบถามวดัความรู้
ความเขา้ใจเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในกาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหาโดยการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและน าเสนอเป็นค าบรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุมี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 43.91)  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ อาจเป็นเพราะการจดัซ้ือจดั
จา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนในการด าเนินท่ีซบัซ้อนและตอ้ง
ด าเนินการในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) เป็นหลกั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขั้นตอนท่ี 2 รายช่ือผู ้
เสนอราคาและผลการพิจารณา ท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัขั้นตอน
อ่ืนๆ  ซ่ึงเจา้หน้าท่ีพสัดุไม่คุน้เคยกบัการด าเนินการในระบบ จึงมองว่ามีความยุ่งยากท่ีจะเรียนรู้ 
ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีพสัดุยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอดคล้องกับแนวคิดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 
(Systems model) ในเร่ืองรับรู้ ฮูสซ์และโบว์ดิทธ์ (Huse and Bowditch,1977) ได้กล่าวว่า การ
เปล่ียนแปลงทศันคติข้ึนอยูก่บัความรู้ ถา้มีความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติก็จะเปล่ียนแปลง และเม่ือทศันคติ
เปล่ียนแปลงแลว้ก็จะมีการยอมรับปฏิบติั หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้งความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั
ตน มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ดงันั้นการท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใด ตอ้งพยายามเปล่ียนแปลงทศันคติ
ก่อนโดยการให้ความรู้  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าควรมีการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัระบบการ
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จดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้ง
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีพสัดุ
ไดศึ้กษาหาความรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินการในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณี
การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยอยา่งถ่องแท ้และควรมีการบริการให้ความรู้และ
ตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดั

จา้งพสัดุดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเนน้เน้ือหาการอบรมเป็นพิเศษในส่วนของ
ขั้นตอนท่ี 2 รายช่ือผูเ้สนอราคาและผลการพิจารณา รวมทั้งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย   เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ เกิดทกัษะต่อการ
ปฏิบติังาน 

2.ควรมีการบริการให้ความรู้และตอบขอ้ซักถามของเจา้หนา้ท่ีพสัดุเก่ียวกบัระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ (e-GP) กรณีการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้ง
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

แนวทางการพฒันา 
 1.ควรให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเนน้เน้ือหาการอบรมเป็นพิเศษในส่วนของขั้นตอนท่ี 2 รายช่ือผูเ้สนอราคา
และผลการพิจารณา เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่การปฏิบติังาน  
 2.ควรให้มีการบริการให้ความรู้และตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีพสัดุเก่ียวกบัการการจดัซ้ือจดั
จา้งพสัดุดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 

 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

535 
 
 

รายการอ้างองิ 
 

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, (2560, 23 สิงหาคม). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210ง, หนา้ 15-22 

แนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, (2559, 30 กันยายน).
กรมบัญชีกลาง. ท่ี กค 0409.3/ว384. 

กมลรัตน์ หลา้สุวงษ.์ (2528). จิตวทิยาการศึกษา (Educational Psychology). กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

กนัยา สุวรรณแสง. (2532). จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น. 
จรรยา สุวรรณทตั. (2527). ความเช่ือเกี่ยวกับการอบรมเลีย้งดูเด็ก. เอกสารการสอนชุดวิชาพฒันาการเด็ก

และการเล้ียงดูเด็ก หน่วยท่ี 13. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย ์ด าริสุข. (2541). จิตวิทยาทั่วไป. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพทิ์พย์

วสุิทธ์ิ. 
บุญชม ศรีสะอาด (2545) วธีิสร้างสถิติส าหรับการวจัิย. พิมพค์ร้ังท่ี 6 สุวริียาสาส์น, กรุงเทพมหานคร. 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, (2560, 24 กุมภาพนัธ์). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม 134  ตอนท่ี 24ก., หนา้ 13-54. 
มหาวิทยาลยัมหิดล. (2560, 24 สิงหาคม). ค าส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจ

ด าเนินการด้านการคลงัและพสัดุ. 
ศรันย ์จุลปาน (2559), ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซ้ือการจ้างในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
พ.ศ.2559, กรุงเทพมหานคร. 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

536 
 
 

นนัทพร ลิมปกาญจน์เวช. (2559), ปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) ของเจ้าหน้าทีพ่สัดุในส านักงานของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน. สารนิพนธ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ กรุงเทพมหานคร. 

ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท. (2559). การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดบัชาติ นเรศวรวิจยั 
คร้ังท่ี 12 หวัขอ้วจิยัและนวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ. มหาวทิยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. 

มาลยัทิพย ์ฐานิสสรณ์. (2553). ประสิทธิภาพการจัดท าประกาศในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) ของหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา. 
วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, นนทบุรี.  

วชัรี  พยคัฆ์. (2551). ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างของ
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยรามค าแหง. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
กรุงเทพมหานคร. 

จิรายุ ธนาวุฒิ. (2561). แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของลูกจ้างโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยต่อพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร. (2533). การส่ือสารกบัสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Cronbach, Lee J. (1984). Essential of Psychological Testing. (2nd ed.). New York: Harper and Row. 
Huse, E. F., & Bowditch. (1977). Behavior in organization: A system approach to managing. (2nd ed.). 

Sydney: Addision Wesky 

 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

537 
 
 

การประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงนิแบบใหม่ ตาม
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560 
evaluating the effectiveness of using new disbursement forms according 
to the regulations of mahidol university on the management of research 

subsidies, 2017 

 
วรีวฒัน์ เปล่งปล้ืม1 Veawat Plengpluam 

1 นกัวชิาการเงินละบญัชี สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
วา่ท่ี ร.ต. กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์2 Acting Sub Lt.Kritsada Suwannanurak 

2 นกัวชิาการเงินละบญัชี สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
บทคดัย่อ 
          การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1.) เพื่อประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิก
จ่ายเงินแบบใหม่ และ 2.) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบ
ใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 
ประชากร คือ หวัหนา้โครงการวิจยั เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งประจ าแต่ละโครงการวิจยั จ  านวน 48 คน 
และสัมภาษณ์ประชากรท่ีมีจ านวนเอกสารการจ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล
มากท่ีสุด จ านวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประเมิน
ประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ย
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
           ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560 โดยรวม เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายย่อย ประสิทธิผลความเหมาะสมประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ดา้นกระบวนการ 
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และประสิทธิผลความเหมาะสมดา้นกระบวนการ เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า ไม่ตอ้งผ่าน
กระบวนการองหน่วยพสัดุ เพื่อขออนุมติัจดัหาทางพสัดุ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เพราะ ลดขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัให้เร็วข้ึน สามารถส่งให้หน่วยวิจยัและทุนการศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายได้
ทนัที ต่อมา ประสิทธิผลการใชป้ระโยชน์ดา้นเอกสาร เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และประสิทธิผลความ
เหมาะสมด้านเอกสาร เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า การย่อขนาดหรือส าเนาหน้า-หลงัของ
เอกสารแนบ อยู่ในระดับมาก เพราะ ท าให้ในการเบิกจ่าย 1 ชุด จะใช้กระดาษน้อยลง ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีจะเป็นมหาลยัสีเขียว และประสิทธิผลการใช้
ประโยชน์ดา้นขอ้มูล เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ การใชเ้ลข IO ประจ าโครงการ แทนเลขท่ี ศธ , 
เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตอ้งผา่นหวัหนา้ภาควิชา , ผูท่ี้สามารถลงนามในแบบฟอร์มการเบิกจ่าย คือ 
หวัหน้าโครงการ เจา้หน้าท่ีภายในคณะฯ และผูช่้วยวิจยั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และประสิทธิผล
ความเหมาะสมดา้นขอ้มูล เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือ พบวา่ ผูท่ี้สามารถลงนามในแบบฟอร์มการ
เบิกจ่าย คือ หัวหน้าโครงการ เจา้หน้าท่ีภายในคณะฯ และผูช่้วยวิจยั และการใช้เลข IO ประจ า
โครงการ แทนเลขท่ี ศธ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
          แนวทางการพฒันา เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมของประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการ
เบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 
2560 พบว่า ดา้นเอกสาร มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียโดยรวมจากทั้ง 3 ด้าน ท าให้ผูว้ิจยัจะพิจารณา
พฒันาด้านขอ้มูล คือ ถ้ามีใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงินหลายใบ แต่มาจากบริษทัเดียวกนั หรือ
บุคคลเดียวกนั สามารถใหร้วมเบิกจ่ายในชุดเดียว และใชเ้อกสารแนบเพียงชุดเดียว 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล ; กระบวนการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั ; แนวทางการพฒันา  

 
ABSTRACT 
           The purposes of this research were : 1.) To evaluate to a new disbursement. 2.) To develop 
a new disbursement research scholarship’s process population was 48 Project Leaders and Staffs 
enrolled in faculty of Sciences at Mahidol University. And 3 interviews with a number of the 
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most payment document. The study was a questionnaire and interview.  . The study used 
Frequency distribution , Mean , Percentage and Standard Deviation. 
            Effectiveness to form a new disbursement. According to university regulations The 
administration of research grants in 2560 the overall average level. The average of Effective 
utilization process and Effective proper process are maximum. No need to go through the process 
of procurement for approving the financing package is maximum. Because The process of 
disbursement of research funds quickly. The unit can perform research and scholarships disbursed 
immediately. The average of Effective utilization doument is max and Effective proper document 
is medium. To resize or copy - the attachment. Because the first disbursement set to use less 
paper. This is consistent with the policies of the University. To the college green. And easy to 
check the accuracy of the invoice. Or receipt. The average of Effective utilization of information 
is maximum. numbers represent the number of IO , documents withdrawing without a head of 
department, who can sign the form disbursed. head of the project Staff within the Faculty And 
Research Assistant And to identify sub-categories of expenditure. The average of Effective proper 
of information is maximum. Who can sign the Form disbursement is the project leader. Staff 
within the Faculty And research assistants and numbers represent the number of IO. 
             evaluating the effectiveness of using new disbursement forms according to the regulations 
of mahidol university on the management of research subsidies, 2017 found that the documents 
are on average lower than the overall average from 3 sides enabling researchers to develop the 
information is if the invoice. Or multiple receipts It comes from the same company Or the same 
person Can be combined in a single disbursement. And using a single attachment. 
 
Keywords: effective ; disbursement research scholarship’s process ; development 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

540 
 
 

บทน า 
         สืบเน่ืองจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนมาใชแ้บบฟอร์มการเบิก
จ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ แจ้งมาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ในกรณีท่ีนักวิจัยได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจยัและพฒันาจากหน่วยงานผูใ้ห้ทุนโดยตรง หรือผา่นหน่วยงานตน้สังกดัโดยมีความ
ประสงคใ์ห้นกัวิจยัโดยตรง การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุเพื่อใชใ้นการวิจยัและพฒันาดงักล่าว มิใช่กรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดัซ้ือจดัจา้ง จึงมิตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
         คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จึงไดด้ าเนินการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ 
ตลอดปีงบประมาณ 2560 ท่ีผ่านมา ท่ีได้ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้น้อยลง โดยไม่ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบพสัดุ รูปแบบของแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินท่ีสะดวก เขา้ใจง่ายมากข้ึน และ
ลดปริมาณเอกสารท่ีใชใ้นการเบิกจ่าย   
         จากเหตุดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจ ประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ 
เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและน ามาพัฒนาเสนอแนวทางท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560                           

 
วตัถุประสงค์ 
          1. เพื่อประเมินประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ 
          2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560       
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
       
 .  
 
 
 
 
 
           
 
 

 
นิยามศัพท์ 
         1.ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาหรือเป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั 
         2.การเบิกจ่ายเงิน หมายถึง การสั่งจ่ายเช็คเพื่อช าระค่าวสัดุ หรือค่าใชส้อย ท่ีโครงการวจิยัได้
ใช ้
         3.เอกสารแนบ หมายถึง ใบแจง้รับเงินเขา้ ใบแจกแจงงบประมาณโครงการ และใบจอง
งบประมาณ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
         1.ท าใหส้ามารถประเมินประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ 
         2.ท าใหเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
         1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผล คือ ชีชอร์ และยชูตแ์มน (Seashore & Yuchtman 
quoting Hall, 1991) ให้ความหมายวา่ ประสิทธิผลขององคก์าร คือ ความสามารถขององคก์ารใน

ข้อมูลทัว่ไป 
 1.เพศ 
 2.อาย ุ
 3.ภาควชิา/ส่วนงาน 
 4.ต าแหน่ง 
 5.จ  านวนเอกสาร
เบิกจ่าย/เดือน 

การประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิก
จ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวจัิย พ.ศ. 2560 
    1.ดา้นกระบวนการ 
    2.ดา้นเอกสาร 
    3.ดา้นขอ้มูล 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

542 
 
 

การน าทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและมีคุณค่าจากสภาพแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินการขององคก์าร ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 51) กล่าววา่ ประสิทธิผลของ
องคก์าร หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารสามารถใชภ้าวะผูน้ า เป็นศูนยร์วมในการจดัการศึกษาท าให้ครูและ
นกัเรียนเกิดความพึงพอใจ เป็นผลท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982, p. 812) นิยามประสิทธิผลไวว้า่ ประสิทธิผล
เป็นเร่ืองของการกระท าใด ๆ ท่ีมีความมุ่งหมายจะไดรั้บผลอะไรสักอยา่งให้เกิดข้ึน การกระท าหรือ
ความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต ่าเพียงใด ข้ึนอยู่กบัว่าผลท่ีไดรั้บตรงนั้น ตรง ครบถว้น ทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใชพ้ลงังานนอ้ยเพียงใด           
         2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไว ้ดงัน้ี ทวีพงษ ์หิน
ค า (2541, หนา้ 8) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ เป็นความชอบของมนุษยท่ี์มีความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด และตอบสนองตามความตอ้งการต่อส่ิงนั้น ท่ีมีลกัษณะของงานท่ีทา้ทา้ยของผูป้ฏิบติังาน
อย่างมาก กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 5) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจของมนุษยส์ามารถ
แสดงออกทางพฤติกรรม ไม่สามารถมองเห็นได ้ตอ้งสังเกตจากการแสดงออกของบุคคลคนนั้นๆ 
วา่มีความพึงพอใจหรือไม่ ดงันั้นตอ้งมีการสร้างส่ิงเร้าเป็นแรงจูงใจท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน
นั้น 
         3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั 1.) การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง 
การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพสัดุ โดยการ ซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน 2.) การเบิกจ่าย หมายถึง การ
จดัท าเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อให้เบิกเงินได ้ตามหมวดรายการท่ีไดรั้บอนุมติั 3.) ปัญหาการเบิกจ่าย 
หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัท าเอกสารค่าใช้จ่าย ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเบิกเงินได้ ตามหมวด
รายการท่ีไดรั้บอนุมติั 
         4. ขอ้บงัคบั พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษากฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 1.) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุน
การวจิยั พ.ศ. 2560 2.) พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
            การจดัท างบประมาณเงินอุดหนุนการวิจยั ให้ด าเนินการตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ดว้ย
การบริหารงบประมาณและการเงิน ดงัน้ี 1.) เงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้
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นกัวิจยัเขียนโครงการวิจยัเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดโดยท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลยั โดยผ่านความเห็นชอบของส่วนงาน เพื่อเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาจดัท า
งบประมาณเงินอุดหนุนการวจิยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน และเสนอส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อด าเนินการตรวจสอบ และเม่ือได้รับ
อนุมติัเงินงบประมาณแผน่ดินแลว้ มหาวิทยาลยัจะจดัสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจยัต่อไป 2.) เงินทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยั ให้มหาวิทยาลยัจดัท า
งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยั 3.) เงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายได้
ส่วนงาน ใหส่้วนงานจดัท างบประมาณเงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายไดส่้วนงาน  4.) เงินอุดหนุน
การวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั ให้ส่วนงานและมหาวิทยาลยัจดัท างบประมาณเงิน
อุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกของส่วนงานและมหาวทิยาลยัตามล าดบั 

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
         ลคันา ชาววงักรานต์ (2557)  ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการปฏิบติังานดา้นการเงิน 
บญัชีและพสัดุ ของหน่วยงานในสังกดัส านกังานปศุสัตวเ์ขต 1 กรมปศุสัตว ์พบวา่ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาการปฏิบติังานดา้นการเงิน บญัชี และพสัดุ ของหน่วยงานภายใต้
สังกดัของส านกังานปศุสัตวเ์ขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน ดา้น
การเงิน บญัชี และพสัดุ ให้มีประสิทธิภาพถูกตอ้ง ครบถว้น ผลการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบติังาน
ดา้นการรับเงิน ดา้นการน าเงินส่งคลงัและฝากคลงั ดา้นการเก็บรักษาเงิน ดา้นการจ่ายเงินการเบิก
จ่ายเงินยืม ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง และดา้นการควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย 
และมีขอ้แนะน าเพิ่มเติม เร่ืองการออกใบเสร็จ การตรวจสอบใบส าคญัจ่ายเงิน การปฏิบติัตาม
ระเบียบของส านกันายกรัฐมนตรี เป็นตน้ 
          นนัทิช แซ่ซ้ิง (2553)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานต่อการน าระบบ
เบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กรณีศึกษาเครือบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิต พบว่า มี
ว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อการน าระบบเบิกจ่ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชเ้พื่อการเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใชจ่้ายพนกังาน ผลการวิเคราะห์พบวา่ ระดบั
ความพึงพอใจของพนกังานต่อการน าระบบเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง มีทั้งดา้นคุณภาพของการให้บริการหลกั และดา้นคุณภาพในการตอบสนองต่อปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการใช้บริการ โดยประกอบไปดว้ย 6 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ปัจจยั
ดา้นการตอบสนองเม่ือเกิดปัญหา ปัจจยัด้านคุณภาพเชิงเทคนิค ปัจจยัด้านกระบวนการท างานท่ี
สะดวก ปัจจยัด้านการตอบสนองต่อเป้าหมาย และปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือของระบบและการ
สนบัสนุน และพบวา่ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดต่อการใชง้านระบบเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์
นั้นไดแ้ก่ ปัญหาการด าเนินงานของระบบไม่ต่อเน่ือง ปัญหาหนา้จอแสดงรายการมีความซับซ้อน 
และปัญหาการแนบเอกสารในระบบท่ียุง่ยาก 
          วีรวฒัน์ เปล่งปล้ืม (2561)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบ
ใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 พบว่ามี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาปรับปรุงแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปัญหาท่ีพบในแบบฟอร์มการเบิกจ่ายแบบเก่า ปัญหาท่ีพบสูงสุด คือ เอกสารท่ีใช้
ประกอบการเบิกจ่ายมีจ านวนมากเกินไป แต่เม่ือเปล่ียนมาใชแ้บบฟอร์มใหม่ ท าให้จดัท าอนุมติัเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนวิจยัเพียงแค่คร้ังเดียว ซ่ึงท าให้ใชจ้  านวนกระดาษลดลง ความพึงพอใจแบบฟอร์ม
การเบิกจ่ายแบบใหม่ เร่ืองการจดัเรียงเอกสาร พบวา่ มีขั้นตอนง่ายข้ึน และสะดวกข้ึน การใส่วนัท่ี
ในเอกสาร พบว่า ใส่วนัท่ีไดง่้ายข้ึน ไม่ตอ้งท ายอ้นหลงั เพราะจะเรียงล าดบัตามการจดัท าโดยเร่ิม
ตั้งแต่ ใบเสนอราคา ใบส่งของ และใบอนุมติัเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจยัภายในชุดเดียว เร่ืองการกรอก
รายละเอียด พบว่า การกรอกรายละเอียดน้อยกว่าแบบฟอร์มเก่า สะดวก ไม่ยุ่งยาก และกรอก
รายละเอียดง่ายกว่าเดิม และเร่ืองระยะเวลาในการจดัท า พบว่า ใช้เวลาน้อยลงในการด าเนินการ
เบิกจ่าย ลดขั้นตอนในการจดัการ 

วธิีการศึกษา  
         1. ประชากร 
                    1.1 โครงการวิจยัประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 มีทุนงบประมาณแผ่นดิน
ทั้งหมด 54 โครงการ ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาจากประชากรทั้งหมด 54 คน  
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ขอบเขตการวจิัย 
          1. ขอบเขตการวิจยั : ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา : กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาท่ีใชใ้นการ
วจิยัเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ หวัหนา้โครงการวจิยั เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งประจ าแต่ละโครงการวิจยั 
เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม        
           2. ขอบเขตด้านเน้ือหา : ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิผลต่อการใช้
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2560 โดยการประเมินทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นเอกสาร และ
ดา้นขอ้มูล และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับปรุงให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน    
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
          การประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการ
วิจยัท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และมีความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัจึงได้
ด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
            การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลของตวัอย่างและไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 1.) ศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสาร บทความ วารสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินประสิทธิผลต่อการใช้
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 ให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 2.) พิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล, ความพึงพอใจ และขอ้บงัคบั พระราชบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้งจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสรุปถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะท าการศึกษาและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์3.) ออกแบบสอบถาม โดยน าตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงค าตอบเดียวตามความเป็นจริงของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 2 ขอ้ และแบบสอบถามแบบเติมค าตอบ จ านวน 2 ขอ้ รวมทั้งหมดเป็น 
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4 ขอ้ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงิน
แบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ Likert and scale จ  านวน 14 ขอ้ และรวมถึงขอ้เสนอแนะในแต่ละ
ขอ้ 
            ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ในการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยวิธีการอิงเกณฑ์ในการแปรความออกเป็น 
5 ระดับ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีแบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดับออกเป็น 5 ช่วง เกณฑ์
พิจารณา 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 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
           ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลท่ีจ  าแนกตามแหล่งท่ีมา 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยการตอบแบบสอบถามโดยตรงแก่ประชากร จ านวน 54 โครงการ ดงันั้นใช้
แบบสอบถามทั้งหมด 54 ชุด และสัมภาษณ์ประชากรท่ีมีจ านวนเอกสารการจ่ายเงินแบบใหม่ ตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลมากท่ีสุด จ านวน 3 คน ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต าราวิชาการ บทความจากอินเทอร์เน็ต เอกสารงานวิจยั
และวทิยานิพนธ์ และจากท่ีปรึกษาในการท าวจิยั ท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
           การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลแบบสอบถามท่ี
รวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี 1.) การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
แลว้จะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบ 2.) การลงรหสั (Coding) โดยน า
แบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาเปล่ียนสภาพขอ้มูล (Data) เป็นสารสนเทศ (Information) 
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ตามรหัสท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า แล้วจึงน ามาบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 3.) 
ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติตามสมติฐานท่ีตั้งไวด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 
ผลการวจิัย 
           การประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ และเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่า
ด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ หัวหน้า
โครงการวิจยั และเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 54 โครงการ  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั 
พบวา่ 
             1. ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 48 คน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ
รับผดิชอบ 2โครงการจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย เพศหญิง จ านวน 46 คน (ร้อยละ 95.83) และเพศ
ชาย จ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.17) ช่วงอายุ 30-39 ปี จ  านวน 21 คน (ร้อยละ 43.75) ช่วงอายุ 40-49 ปี 
จ  านวน 14 คน (ร้อยละ 29.17) ช่วงอายุ 20-29 ปี จ  านวน 13 คน (ร้อยละ 27.08) สังกดัภาควิชาจุล
ชีววิทยา จ านวน 8 คน (ร้อยละ 16.67) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 7 คน (ร้อยละ 14.58) 
หน่วยโปรตีน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 12.50) ภาควชิาเภสัชวทิยา จ  านวน 5 คน (ร้อยละ 10.42) หน่วย
วิจยัความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง และภาควิชาเคมี อย่างละจ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.33) 
ภาควิชาชีววิทยา สรีรวิทยา และหน่วยนาโน อย่างละจ านวน 3 คน (ร้อยละ 6.25) กลุ่มสาขาวิชา
นวตักรรม และหน่วยวิจยัด้านแคลเซียมและกระดูก อย่างละจ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.17) และ
ศูนยว์จิยัเทคโนโลยยีาง จ  านวน 1 คน (ร้อยละ 2.08) จ านวนเอกสารท่ีส่งเบิก ต่อเดือน ต ่ากวา่ 10 ชุด 
จ านวน 21 คน (ร้อยละ 43.75) 10 – 19 ชุด จ านวน 17 คน (ร้อยละ 35.42) 20 - 29 ชุด จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 12.50) 30 – 39 ชุด จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.33) 
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            2. ประสิทธิผลการใชป้ระโยชน์ดา้นกระบวนการ เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) เม่ือ
พิจารณารายยอ่ย พบว่า ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการองหน่วยพสัดุ เพื่อขออนุมติัจดัหาทางพสัดุ อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด และปิดรับเอกสารการเบิกจ่ายทุกวนัท่ี 20 ของทุกเดือน อยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.81 และ 3.58 ตามล าดบั) 
            3. ประสิทธิผลความเหมาะสมดา้นกระบวนการ เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
เม่ือพิจารณารายยอ่ย พบวา่ ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการองหน่วยพสัดุ เพื่อขออนุมติัจดัหาทางพสัดุ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และปิดรับเอกสารการเบิกจ่ายทุกวนัท่ี 20 ของทุกเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 4.73 และ 3.40 ตามล าดบั) 
ตารางที่1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ด้าน
กระบวนการ และความเหมาะสมดา้นกระบวนการ ต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ 
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 

 
 
            4. ประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ด้านเอกสาร เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) เม่ือ
พิจารณารายยอ่ย พบวา่ การยอ่ขนาดหรือส าเนาหนา้-หลงัของเอกสารแนบ , เอกสารการเบิกจ่าย 1 
ชุด ต่อ 1 ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00  3.42 ตามล าดบั) และการใช้
เอกสารแนบ 3 อย่าง ได้แก่ ใบแจ้งรับเงินเข้า ใบแจกแจงงบประมาณโครงการ และใบจอง
งบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

549 
 
 

            5. ประสิทธิผลความเหมาะสมดา้นเอกสาร เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) เม่ือ
พิจารณารายย่อย พบว่า การย่อขนาดหรือส าเนาหน้า-หลังของเอกสารแนบ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) เอกสารการเบิกจ่าย 1 ชุด ต่อ 1 ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน และการใชเ้อกสาร
แนบ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ใบแจง้รับเงินเขา้ ใบแจกแจงงบประมาณโครงการ และใบจองงบประมาณ อยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19 และ 3.13 ตามล าดบั) 
ตารางที่2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการใชป้ระโยชน์ดา้นเอกสาร 
และความเหมาะสมดา้นกระบวนการ ต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 

 
 
            6. ประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ด้านขอ้มูล เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) เม่ือ
พิจารณารายยอ่ย พบวา่ การใชเ้ลข IO ประจ าโครงการ แทนเลขท่ี ศธ , เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตอ้ง
ผา่นหวัหนา้ภาควิชา , ผูท่ี้สามารถลงนามในแบบฟอร์มการเบิกจ่าย คือ หวัหนา้โครงการ เจา้หนา้ท่ี
ภายในคณะฯ และผูช่้วยวิจยั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40  4.27 และ 4.21 ตามล าดบั) การ
ระบุหมวดยอ่ยในการเบิกจ่าย , การลงวนัท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ก ากบัทุกการลง
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นามช่ือ , การระบุระยะเวลาเร่ิมทุน และส้ินสุดทุน , การลงวนัท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ 
ใบเสร็จรับเงินให้สอดคลอ้งกบัวนัท่ียืนราคา และวนัท่ีส่งของ และ การใชช่ื้อโครงการวิจยัตรงหัว
ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15 3.98  3.92 3.92 และ 3.88 
ตามล าดบั) และการกรอกรายการวสัดุ หรือค่าใชส้อยท่ีท าการเบิก อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.31) 
            7. ประสิทธิผลความเหมาะสมดา้นขอ้มูล เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) เม่ือพิจารณา
รายยอ่ย พบวา่ ผูท่ี้สามารถลงนามในแบบฟอร์มการเบิกจ่าย คือ หวัหนา้โครงการ เจา้หนา้ท่ีภายใน
คณะฯ และผูช่้วยวิจยั และการใช้เลข IO ประจ าโครงการ แทนเลขท่ี ศธ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.25 และ 4.23 ตามล าดบั) เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตอ้งผา่นหวัหนา้ภาควิชา , การระบุหมวด
ยอ่ยในการเบิกจ่าย และการลงวนัท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ก ากบัทุกการลงนามช่ือ 
, การลงวนัท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ก ากบัทุกการลงนามช่ือ , การระบุระยะเวลา
เร่ิมทุน และส้ินสุดทุน , การลงวนัท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินให้สอดคลอ้งกบัวนัท่ี
ยืนราคา และวันท่ี ส่งของ และการใช้ ช่ือโครงการวิจัยตรงหัวใบเสนอราคา ใบส่งของ 
ใบเสร็จรับเงิน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19  4.15 4.02 3.81  3.79 และ 3.75 ตามล าดบั) และการ
กรอกรายการวสัดุ หรือค่าใชส้อยท่ีท าการเบิก อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
 
ตารางที่3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ดา้นขอ้มูล 
และความเหมาะสมดา้นกระบวนการ ต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 
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ขอ้มูล 

                                                                       ระดบั 

ระดบัการใชป้ระโยชน์ ระดบัความเหมาะสม 

  
แสดงผล   

แสดงผล 

3. ดา้นขอ้มูล 4.00 0.88 มาก 3.95 0.91 มาก 

    3.1 การใชเ้ลข IO ประจ าโครงการ แทนเลขท่ี ศธ 4.40 0.73 มากท่ีสุด 4.23 0.74 มากท่ีสุด 

    3.2 การระบุหมวดยอ่ยในการเบิกจ่าย 4.15 0.74 มาก 4.15 0.68 มาก 

    3.3 การระบุระยะเวลาเร่ิมทุน และส้ินสุดทุน 3.92 0.95 มาก 3.81 0.95 มาก 

    3.4 การกรอกรายการวสัดุ หรือค่าใชส้อยท่ีท าการเบิก 3.31 1.26 ปานกลาง 3.33 1.25 ปานกลาง 

    3.5 การลงวันท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ 

ใบเสร็จรับเงิน ก ากบัทุกการลงนามช่ือ 

3.98 0.88 มาก 4.02 0.88 มาก 

    3.6 การใชช่ื้อโครงการวจิยัตรงหวัใบเสนอราคา ใบ

ส่งของ ใบเสร็จรับเงิน 

3.88 0.97 มาก 3.75 1.07 มาก 

    3.7 การลงวันท่ีใบเสนอราคา ใบส่งของ 

ใบเสร็จรับเงินให้สอดคล้องกับวนัท่ียืนราคา และ

วนัท่ีส่งของ 

3.92 0.84 มาก 3.79 0.96 มาก 

    3.8 เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตอ้งผา่นหวัหนา้ภาควชิา 4.27 0.86 มากท่ีสุด 4.19 0.93 มาก 

    3.9 ผูท่ี้สามารถลงนามในแบบฟอร์มการเบิกจ่าย 

คือ หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าท่ีภายในคณะฯ และ

ผูช่้วยวจิยั  

4.21 0.71 มากท่ีสุด 4.25 0.72 มากท่ีสุด 
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ตารางที่4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลต่อการใชแ้บบฟอร์มการเบิก
จ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 
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อภิปรายผลการวจิัย 

           ดา้นกระบวนการ พบวา่ ระดบัการใชป้ระโยชน์ และระดบัความเหมาะสมเหมือนกนั คือ ไม่
ตอ้งผ่านกระบวนการของหน่วยพสัดุ เพื่อขออนุมติัจดัหาทางพสัดุ มีระดบัมากท่ีสุด เพราะ ลด
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัให้เร็วข้ึน สามารถส่งให้หน่วยวิจยัและทุนการศึกษาด าเนินการ
เบิกจ่ายไดท้นัที และรองลงมาคือ ปิดรับเอกสารการเบิกจ่ายทุกวนัท่ี 20 ของทุกเดือน มีระดบัปาน
กลาง เพราะ ท าให้เอกสารสามารถทยอยออกฎีกาเพื่อเบิกจ่ายได้ทนัในแต่ละเดือน และกรณีท่ี
เอกสารมีความผดิพลาด สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ไดท้นัในแต่ละเดือน  
           ดา้นเอกสาร พบวา่  ระดบัการใชป้ระโยชน์ และระดบัความเหมาะสมเหมือนกนั คือ การยอ่
ขนาดหรือส าเนาหน้า-หลงัของเอกสารแนบ มีระดบัมาก เพราะ ท าให้ในการเบิกจ่าย 1 ชุด จะใช้
กระดาษนอ้ยลง ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีจะเป็นมหาลยัสีเขียว ล าดบั
ต่อมา เอกสารการเบิกจ่าย 1 ชุด ต่อ 1 ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน มีระดบัมากส าหรับระดบัการ
ใชป้ระโยชน์ แต่มีระดบัปานกลางส าหรับระดบัความเหมาะสม เพราะ ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน แต่จะตอ้งท าหลายชุด กรณีมีหลายใบส่งของ หรือ
ใบเสร็จรับเงินท่ีมาจากบริษทั หรือบุคคลเดียวกนั และการใชเ้อกสารแนบ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ใบแจง้รับ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

554 
 
 

เงินเขา้ ใบแจกแจงงบประมาณโครงการ และใบจองงบประมาณ มีระดบัปานกลาง เพราะ เอกสารท่ี
ใชใ้นการเบิก เลือกแต่เอกสารท่ีไดใ้ชจ้ริง  คือ ใบแจง้รับเงินเขา้ เพื่อดูวา่ไดรั้บเงินในงวดนั้นๆแลว้ 
ใบแจกแจงงบประมาณโครงการ เพื่อแสดงว่าส่ิงท่ีโครงการตอ้งการเบิกมีอยู่ในงบประมาณของ
โครงการ และใบจองงบประมาณ เพื่อดูเลขประจ าโครงการ และน าไปตดัยอดในระบบ ERP ของ
มหาวทิยาลยั 
           ดา้นขอ้มูล พบว่า ระดบัการใช้ประโยชน์ และระดบัความเหมาะสมแตกต่างกนั คือ ระดบั
การใช้ประโยชน์ “การใชเ้ลข IO ประจ าโครงการ แทนเลขท่ี ศธ” มีระดบัมากท่ีสุด เพราะ ท าให้
แยกเอกสารแต่ละชุดไดง่้ายข้ึน วา่แต่ละชุดอยูใ่นโครงการใด ระดบัความเหมาะสม “ผูท่ี้สามารถลง
นามในแบบฟอร์มการเบิกจ่าย คือ หวัหนา้โครงการ เจา้หนา้ท่ีภายในคณะฯ และผูช่้วยวิจยั” มีระดบั
มากท่ีสุด เพราะ ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบตัวบุคคล เพราะเป็นผูท่ี้รับค าสั่งแต่งตั้ งจากทาง
มหาวิทยาลยั ซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบต่อการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัทั้งหมด แต่ถา้เทียบระหวา่งระดบัการ
ใช ้และระดบัความเหมาะสม “เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตอ้งผา่นหวัหนา้ภาควชิา” พบวา่ระหวา่งระดบั
การใช้ประโยชน์ มีระดับมาก แต่ระดับความเหมาะสม มีระดับมากท่ีสุด เพราะ จะท าให้
กระบวนการเบิกจ่ายรวดเร็วมากข้ึน และโครงการใหห้วัหนา้โครงการอนุมติัไดเ้ลย 

 
ข้อเสนอแนะ 
           จากผูต้อบแบบสอบถาม 48 คน และจากการสัมภาษณ์ประชากรท่ีมีจ านวนเอกสารการ
จ่ายเงินแบบใหม่ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดลมากท่ีสุด จ านวน 3 คน พบวา่ 
           1. ดา้นกระบวนการ คือ บางความคิดเห็นตอ้งการขยายวนัปิดรับเอกสารการเบิกจ่ายออกไป
อีกในแต่ละเดือน เพราะบางเอกสารไดรั้บอนุมติัมาช่วงหลงัปิดรับ ท าให้ตอ้งรอไวถึ้งเดือนถดัไป 
แต่ส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการให้ปิดรับเอกสารการเบิกจ่ายทุกวนัท่ี 20 ของทุกเดือนเหมาะสมอยูแ่ลว้ 
เพราะท าใหเ้อกสารท่ีส่งมาออกฎีกาไดท้นั และกรณีมีแกไ้ข ก็สามารถแกไ้ขไดท้นัภายในเดือนนั้น 
และไม่ตอ้งผา่นกระบวนการของหน่วยพสัดุ เพื่อขออนุมติัจดัหาทางพสัดุ เหมาะสมอยูแ่ลว้  
           2. ดา้นเอกสาร คือ ถา้มีใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงินหลายใบ แต่มาจากบริษทัเดียวกนั หรือ
บุคคลเดียวกัน ควรให้รวมเบิกจ่ายในชุดเดียว และใช้เอกสารแนบชุดเดียว จะท าให้ประหยดั
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กระดาษ รวมถึงการย่อขนาดหรือส าเนาหน้า-หลงัของเอกสารแนบ เหมาะสมอยู่แลว้ เพราะท าให้
ประหยดักระดาษ 
           3. ด้านขอ้มูล คือ เอกสารการเบิกจ่าย ตอ้งใส่รายละเอียดรายการ ท าให้ซ ้ าซ้อน เพราะมี
รายการอยู่ในใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว รวมถึงช่ือหัวใบเสนอราคา ใบส่งของ หรือ
ใบเสร็จรับเงิน ควรใส่เป็นเลขท่ี IO ประจ าโครงการ เพราะ ช่ือโครงการจะยาว อาจท าให้บริษทัท่ี
ออกช่ือบิลมีความสับสน แต่การใชเ้ลข IO ประจ าโครงการ แทนเลขท่ี ศธ เหมาะสมอยูแ่ลว้ เพราะ
ท าให้เวลาแยกเอกสารมาเบิกจ่ายไดง่้าย ซ่ึงหัวหนา้โครงการบางคน มีหลายโครงการ และเอกสาร
การเบิกจ่ายไม่ตอ้งผา่นหวัหนา้ภาควชิา เหมาะสมอยูแ่ลว้ เพราะลดขั้นตอน ท าใหเ้อกสารเบิกจ่ายได้
รวดเร็วข้ึน 

แนวทางการพฒันา 
           เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมของประสิทธิผลต่อการใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่ 
ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 พบว่า ด้าน
เอกสาร มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมจากทั้ง 3 ดา้น ท าให้ผูว้ิจยัจะพิจารณาพฒันาดา้นขอ้มูล คือ 
ถา้มีใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงินหลายใบ แต่มาจากบริษทัเดียวกนั หรือบุคคลเดียวกนั สามารถให้
รวมเบิกจ่ายในชุดเดียว และใชเ้อกสารแนบเพียงชุดเดียว 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
             1. ก่อนแจกแบบสอบถาม ควรอธิบายผูต้อบแบบสอบถามให้ละเอียดว่าตอ้งด าเนินการ
อยา่งไร เพราะรูปแบบแบบสอบถามมีความซบัซอ้น 
             2. ก าหนดวนัส่งแบบสอบถามคืนใหช้ดัเจน เพราะจะท าใหไ้ดแ้บบสอบถามเร็วข้ึน  
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