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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 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

5 
 

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. การขอใบอนุญาตขับรถของบุคคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน ในอ าเภอเมือง  17 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

รวงทอง  กนัทะวงค ์และศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างคือ บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
จ านวน 400 คน  จาก 7 ต าบลในอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจ ขั้นตอน วธีิการ ขอใบอนุญาตขบัรถอยู่
ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ ทกัษะภาษาไทย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจขอ
และไม่ขอใบอนุญาตขบัรถ ปัญหาและอุปสรรค พบว่า อนัดบัแรกคือ ไม่รู้กระบวนการ ขั้นตอน 
วิธีการ การยื่นขอใบอนุญาตขบัรถ ล าดบัท่ี 2 ขั้นตอนกระบวนการยุง่ยาก ในการยื่นขอใบอนุญาต
ขบัรถ ล าดบั 3 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการยื่นขอใบอนุญาตขบัรถ ล าดบั 4 มีอุปสรรคในการ
เดินทาง เน่ืองจากระยะทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก ล าดับ 5 ไม่มีการประชาสัมพนัธ์จาก
หน่วยงานภาครัฐ 
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ค าส าคญั ใบอนุญาตขบัรถ / บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน  
 
ABSTRACT 
 This research was the quantitative study, the samples were 400 undocumented people 
from 7 sub-districts in Mueang District, Mae Hong Son Province by using questionnaire for 
collecting data. The founding is following 1) the undocumented people, understood about 
objectives, procedures, and process of driving license application at the middle level, 2) they had 
low satisfaction toward the services of the  Driver License Section, 3) the differences in genders, 
ages, occupations, and Thai language proficiency levels of the undocumented people were not 
influenced their driving license applications and 4) their problems and obstacles were, primarily, 
lacking of knowledge and understanding on how to apply for a driving license. In additions, they 
did not know that they had the right to apply for a driving license, did not know about the 
procedures, felt that the steps were too complicated, did not receive sufficient information about 
driving license application from government agents, and did not want to spend a lot of money to 
travel a long distance to complete an application. 

 
Keywords : driving license, Non-Registered Persons 
 
ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 การขบัข่ียานพาหนะ ถือเป็นการกระท าทางกายภาพ ซ่ึงบุคคลท่ีประสงคจ์ะขบัรถจกัตอ้ง
ได้รับการรับรองหรือได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครอง (ราชการ)ในล าดับแรก โดยเป็นกิจกรรม
ในทางบริการของฝ่ายปกครองเพื่อความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตร่างกายทรัพยสิ์นเหตุ เพราะการขบั
รถอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได้ โดยเฉพาะ
ประเด็นการเกิดอุบติัเหตุ อนัน ามาซ่ึงความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนท่ีก าลงัขบัข่ี
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หรือเดินทางอยู่บนท้องถนน (พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา, 2559) ดังนั้ น การออกใบอนุญาตขับรถ 
(Driving License) จึงเป็นวิธีการและขั้นตอนส าคญัท่ีจะสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการใชร้ถ
ใช้ถนน และเป็นมาตรการควบคุมบุคคลไม่ให้ขบัข่ียานพาหนะตามอ าเภอใจ ถือเป็นเง่ือนไขทาง
กฎหมายในการคดักรองคุณภาพของผูข้บัข่ีก่อนท่ีจะให้น ารถออกขบัข่ีสัญจรไปในทอ้งถนน การ
ไดม้าซ่ึงใบอนุญาตในแต่ละประเทศจะมีความต่างกนัไป ส าหรับประเทศไทย กรมการขนส่งทาง
บก มีภารกิจเก่ียวกบัการจดัระบบ การจดัระเบียบการขนส่งทางบก รวมทั้งพฒันาการให้บริการออก
ใบอนุญาตขบัข่ีให้ผูท่ี้มายื่นค าร้องขอใบอนุญาตขบัข่ี ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็ตาม  
(กรมการขนส่งทางบก.การขอรับใบขบัข่ีรถส่วนบุคคล, 2559)  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นตน้มา การขอรับใบอนุญาตขบัข่ี ไม่ได้ท  าได้แต่เฉพาะคนไทย
เท่านั้น แต่คนต่างดา้วจ านวน 14 กลุ่ม โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยท่ีมีบตัรสีต่างปัจจุบนั(พ.ศ. 2560) 
ประเทศไทยมีคนไร้สัญชาติซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีไดรั้บการส ารวจและจดัท าทะเบียนประวติั มีช่ือ
อยู่ในระบบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ก็สามารถขอใบขับ ข่ีได้ (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2559) ส าหรับจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีประชากรทั้งส้ิน  
275,884 คน เป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทยและชนกลุ่มนอ้ยท่ีไม่ไดส้ัญชาติไทยท่ีอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัร
เป็นเวลานาน โดยไดรั้บการผอ่นผนัเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรต่างดา้วท่ีเกิดในราชอาณาจกัร และ
บุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งรอพิสูจน์สัญชาติไทย โดยถือบตัรประจ าตวัข้ึนตน้ดว้ยหมายเลข 0, 6, 7 จ  านวน 
38,348 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรรมกร/คนงานก่อสร้าง (ส านักงานจัดหางานจังหวดั
แม่ฮ่องสอน, 2560)  บางส่วนท าการเกษตร เพาะปลูก พืชสวน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งขบัข่ียวดยานพาหนะ
เพื่อการเดินทางไปประกอบอาชีพ ในพื้นท่ีท่ีห่างไกลจากท่ีอยูอ่าศยั หรือ ขนส่งผลผลิตท่ีเพาะปลูก
บนพื้นท่ีสูงลงมาขาย ซ่ึงตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ี แต่ท่ีผ่านมามีบุคคลกลุ่มน้ีมาขอใบอนุญาตขบัข่ี
ค่อนขา้งนอ้ย อีกทั้งยงัไม่เคยมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นทางการวา่ บุคคลกลุ่มน้ีท่ีพกัอาศยั
และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน มีการมาขอใบอนุญาตขบัข่ีรถมากน้อย
เพียงใด เพราะเหตุใดจึงมาขอและไม่มาขอใบอนุญาตขบัรถ มีปัญหาอุปสรรคในดา้นใด อยา่งไร มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั วตัถุประสงค ์ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอใบอนุญาตขบัรถมากนอ้ย
เพียงใด 
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วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขอใบอนุญาตขบัข่ีรถของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
2.เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั วตัถุประสงค ์ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอ

ใบอนุญาตขบัรถ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีในอ าเภอเมือง 
แม่ฮ่องสอน ต่อคุณภาพการบริการการขอรับใบอนุญาตขบัรถ จากฝ่ายใบอนุญาตขบัรถ ส านกังาน
ขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

4.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการมาขอและไม่มาขอใบอนุญาตขบัรถ ของบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
แนวคดิทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั เอกสาร และงานวิจยัดงัต่อไปน้ีมาใช้
เพื่อสร้างกรอบคิดในการวจิยัดงัน้ี  

การวดัความพึงพอใจในบริการ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและ แนวคิด ความพึงพอใจในบริการ 
ของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) (อา้งใน ปัณณวชัร์ พชัราวลยั,2559) ท่ีไดก้  าหนด 
ตวัช้ีวดัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ ไว ้5 ดา้น คือ 1) ลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) เช่น 
อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วสัดุอุปกรณ์ ท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีพร้อมต่อการ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งดี  2)ความน่าเช่ือถือ(Reliability)คือความสามารถในการให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานบริการท่ีก าหนดไว ้ 3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ความเต็มใจใน
บริการ การให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว 4) ความมัน่ใจได ้
(Assurance) การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีสามารถติดต่อส่ือสาร การมีความรู้ในการให้บริการ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง สามารถสร้างความเช่ือมัน่ ยอมรับ ในการใหบ้ริการ มีความรู้สึกปลอดภยั ในบริการท่ีไดรั้บ 
5) ความใส่ใจ (Empathy) คือ ความสนใจ ใส่ใจ ดูแลเอาใจใส่  มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความเขา้ใจถึง
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ความตอ้งการของผูรั้บบริการมีความสามารถในการส่ือสาร ช้ีแจง ใหผู้รั้บบริการเขา้ใจ และพยายาม
ท าใหลู้กคา้เขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และ  
           นอกจากน้ีไดน้ า คู่มือส าหรับประชาชน ดา้นขอใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ : ท่ี
ออกตามพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ท่ีกรมการขนส่งทางบกได ้พฒันาระบบการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกกระบวนการขั้นตอน 
ท าให้การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการขนส่งทางถนนทั้งระบบให้มีคุณภาพและปลอดภยั เน้นความเป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทัว่ประเทศ (กรมการขนส่งทางบก. ข่าวประชาสัมพนัธ์ .,2561) มาประยุกตใ์ชร่้วมกนั เพื่อก าหนด
เป็นตวัแปรร่วมส าหรับวดัความรู้ความเขา้ใจความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ 
เง่ือนไขใน การยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติใบขับข่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตาม
พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก วา่ดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบั
ใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจ าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2549 ท่ีระบุ
คุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาตขบัรถ เช่น อาย ุความรู้ความสามารถในการขบัข่ี ความพร้อมทางดา้น
สุขภาพ เป็นตน้ (กรมการขนส่งทางบก, 2553) 
 นอกจากน้ีไดมี้การน า งานวิจยั ของ  นิตยา สุวรรณราชัย (2550) ศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการของฝ่ายใบอนุญาตขบัรถ ส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี พบวา่ มีความ
พึงพอใจในการให้บริการในระดบัมาก โดยประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และ
รายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ แตกต่างกนั ส่วน อาชีพ อายุ และ ช่วงเวลาท่ีมาใช้
บริการต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05  งานของ พิ
สิษฐ์ วงศ์เธียรธนา(2559) ไดศึ้กษา “กฎหมายใบอนุญาตขับรถและการบังคับใช้กฎหมาย” พบว่า 
การออกใบอนุญาตขบัรถ (driving license) เป็นวิธีการและขั้นตอนส าคญัท่ีจะสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภยัในการใชร้ถใช้ถนน และเป็นมาตรการควบคุมเอกชนมิให้ขบัข่ียานพาหนะตามอ าเภอใจ 
เป็นเง่ือนไขทางกฎหมายในการคดักรองคุณภาพของผูข้บัข่ีก่อนท่ีจะให้น ารถออกขบัข่ีสัญจรไปใน
ทอ้งถนน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตขบัรถให้แก่บุคคลท่ีประสงค์จะขบัข่ียานพาหนะต่างๆ
ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถยนตส่์วนบุคคล รวมถึงรถยนตช์นิดอ่ืน ๆ ท่ีใชง้าน เพื่อประโยชน์ในการ
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ให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารหรือเพื่อประกอบธุรกิจ เพราะการขบัรถ ยงัมีเร่ืองของความปลอดภยั
สาธารณะของบุคคลอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย งานวิจยัของเอกรัตน์โลหะ(2553) ศึกษาเร่ืองการขอ
ตรวจใบอนุญาตขบัข่ี โดยศึกษาความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร 
วิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมาย
จราจรท่ีเก่ียวกบัการขอตรวจใบอนุญาตขบัข่ี กฎหมายจราจรของประเทศไทย ยงัไม่มีการก าหนด
โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรท่ีเหมาะสม เป็นเพียงลหุโทษ คือ ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท ท าให้
ประชาชนเกรงกลวัต่อกฎหมาย  
จากแนวคิด กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้น ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี   

 
กรอบคดิการวจิัย 
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สมมุติฐานงานวจิัย 
  การวจิยัน้ีไดก้  าหนดสมมติฐานดงัน้ี 
  1.บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอใบอนุญาตขบัรถ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดในระดบันอ้ย 
 2 .ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายใบอนุญาตขบัรถ ส านักงานขนส่งจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีความแตกต่างกนัตามผลของการขอใบอนุญาตขบัรถของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.ปัจจยัส่วนของบุคคลของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ท่ีแตกต่างกนัดา้น เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และความสามารถในดา้นทกัษะภาษาไทย  มีผลต่อการมาและไม่ขอรับใบอนุญาต 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึน
ไปท่ีพกัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 7 ต าบล จ านวน 6,815 คน ก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 ราย การเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้
การค านึงถึงความน่าจะเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามพื้นท่ี 7 
ต าบลในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเก็บขอ้มูลตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละต าบล 

เคร่ืองมือวิธีวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questioners) ซ่ึงมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด ข้อค าถามแบบจดัอนัดับ (Ranking question) โดย
แบบสอบถามผูว้ิจยัไดห้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient of 
Alpha :α-coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั .856 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลพื้นฐานของประชาชนไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  และทกัษะดา้นภาษาไทย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
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บริการของฝ่ายใบอนุญาตขบัรถ ส านกังานขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้ระดบัมาตราในการประเมินค่าให้
คะแนน (Likert Scale) ช่วงยอ่ยต่างกนั แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั โดยท าการก าหนดช่วง
ของการวดัไดด้งัน้ี  ค่าคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่  4.21-5.00 = พึงพอใจมากท่ีสุด ตั้งแต่  3.41-4.20 = พึง
พอใจมาก ตั้งแต่  2.61-3.40 = พึงพอใจปานกลาง ตั้งแต่  1.81-2.60 = พึงพอใจนอ้ย และ ตั้งแต่  
1.00-1.80 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 3) การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการมาขอและไม่มาขอ
ใบอนุญาตขบัรถ โดยใชค้  าถามแบบจดัล าดบั (Rank Question) เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกจดัล าดบั
ความรุนแรงของปัญหาท่ีพบ 

4.) การทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 1 ใชส้ถิติ One Sample T-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  ขอ้ท่ี 2 ใชส้ถิติการทดสอบค่า t แบบ t-test  for Independent Samples ส าหรับใชใ้นการวิจยั
เชิงเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ขอ้3. ใช้สถิติไคสแควร์ส าหรับการทดสอบ
ความเป็นอิสระต่อกนั(Chi-square test for independence) ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
เพศ อาย ุการศึกษา  อาชีพ ทกัษะภาษาไทย ผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียน 3 กลุ่ม  

 
ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65 มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 57ไม่ไดเ้รียนหนงัสือร้อยละ 49.5และร้อยละ25.5มธัยมศึกษาหรืออาชีวะ
ศึกษา  ท าอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ  29 และ รับจา้งระยะสั้นทัว่ไปร้อยละ 25.3 มีทกัษะภาษาไทยดี
ร้อยละ 31ไม่ดีร้อยละ 30     

ข้อมูลเกีย่วกบัการขอใบอนุญาตขับข่ี พบวา่ เป็นผูไ้ม่เคยมาขอใบอนุญาตร้อยละ 56.5  และ
เคย ร้อยละ  43.5 เหตุผลท่ีไม่มาขอ ร้อยละ 46.9 เกรงวา่มาขอแลว้จะสอบไม่ผา่น ร้อยละ 36.7ไม่รู้
ว่าขอได้ ส่วนเหตุผลท่ีมาขอใบอนุญาต ร้อยละ 79.3   จ  าเป็นตอ้งใช้ เพราะตอ้งขบัรถไปท างาน/
ขนส่งของ/คน   จ  านวน 138  คน  ร้อยละ  20.7 เกรงวา่จะถูกจบัถา้ไม่มีใบอนุญาตขบัรถ มีผูผ้า่นการ
ทดสอบและไดรั้บใบอนุญาตร้อยละ 85.6  ส่วนใหญ่ร้อยละ 45 สามารถสอบผา่นในคร้ังท่ี 2    ส่วน
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ผูท่ี้ยงัไม่ผา่นร้อยละ 69.2 จะไม่กลบัไปใหม่เพราะ การทดสอบทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบติัยากมาก คิดวา่
ไม่สามารถสอบผา่นได ้  

ตารางท่ี 1 จ  านวน ค่าร้อยละ ของระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ เง่ือนไข 
ขั้นตอน วธีิการขอรับใบอนุญาตขบัรถ ตามท่ีกฎหมายก าหนดของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
คะแนนท่ีได ้ จ านวน ร้อยละ แปลความหมาย 

13 -16   คะแนน 175 43.75 ความรู้ความเขา้ใจมาก 

7–12    คะแนน 65 16.25 ความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 

0–6    คะแนน 160 40 ความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 

รวม 400 100  

คะแนนเฉลีย่  10.12  คะแนน  คะแนนสูงสุด = 16 คะแนนต ่าสุด = 3 

2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเง่ือนไข ข้ันตอน วิธีการในการขอใบอนุญาตขับรถ ตามที่
กฎหมายก าหนด พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์เง่ือนไข 
ขั้นตอน วธีิการขอรับใบอนุญาตรถ ตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง(คะแนนเฉล่ีย  
10.12  คะแนน)  โดยมีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก ร้อยละ 43.75  ระดบัปานกลาง  ร้อยละ 16.25
และระดบันอ้ย ร้อยละ 40 (ดูรายละเอียดใน ตารางท่ี 1)  

3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ส านักงานขนส่งจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบวา่ ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของฝ่ายใบอนุญาตขบั
รถในระดบันอ้ย โดยความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเกาะกลุ่มไปในแนวทางเดียวกนัอยา่งมาก   ̅= 
2.63, S.D.=0.444) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ด้านเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจนอ้ย  ̅= 2.57)โดยพอใจปานกลาง เร่ือง ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ̅= 2.63  การ
มีอธัยาศยัไมตรี ความเป็นมิตร    ̅= 2.62   แต่พึงพอใจน้อย เร่ืองความเพียงพอของเจา้หน้าท่ี
   ̅= 2.39 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวมมีความพึงพอใจนอ้ย    ̅= 2.55 
โดยพึงพอใจนอ้ย เร่ือง วิธีการและเน้ือหาของการอบรม     ̅= 2.5  และ การไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอคอย    ̅=2.42 ) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ในภาพรวมพบว่า มี
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ความพงึพอใจน้อย   ̅= 2.51) โดย พอใจนอ้ย เร่ืองการปรับปรุง พฒันาการบริการ     ̅= 2.44 ท่ี
นัง่รอคอยส าหรับผูม้าติดต่อ   ̅= 2.30  (ดูตารางท่ี2) 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของฝ่ายใบอนุญาต
ขบัรถของผูม้าขอใบอนุญาตขบัรถ 
 
การใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ดา้นเจา้หนา้ท่ี 2.57 .482 พึงพอใจนอ้ย 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 2.56 .485 พึงพอใจนอ้ย 

ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 2.51 .482 พึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวม3 ดา้น 2.54 0.444 พึงพอใจนอ้ย 

 
4. อุปสรรคปัญหาท่ีบุคคลท่ีไม่สถานะทางทะเบียนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

พบจากการขอและไม่มาขอใบอนุญาตขบัรถ พบวา่ อุปสรรคปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างพบมากท่ีสุดถึง
นอ้ยท่ีสุดมีดงัน้ี 1)  ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการยื่นขอใบอนุญาตขบัรถ 2) ไม่รู้ ขั้นตอน วิธีการ 
การยื่นขอใบอนุญาตขบัรถ 3) ไม่ทราบว่าตนเองสามารถยื่นขอใบอนุญาตขบัรถได ้4) ขั้นตอน
กระบวนการยุง่ยาก ในการยื่นขอใบอนุญาตขบัรถ 5) ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ช้ีแจงท่ีมากพอจาก
หน่วยงานภาครัฐ  และ 6) มีอุปสรรคในการเดินทางมาขอใบอนุญาตขบัรถ เน่ืองจากระยะทางไกล
และเสียค่าใชจ่้ายมาก 

การทดสอบสมมติฐาน ข้อ1 พบวา่ ค่า Sig (2-tailed)= 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และค่าเฉล่ีย
ท่ีค านวณไดใ้นตาราง มากกวา่ค่าท่ีก าหนดไว ้คือ 6 และค่า t มีค่าเป็นบวก (t=17.43)  ดงันั้น จากการ
ค านวณค่าทางสถิติพบว่ายอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 นัน่คือ บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอ
ใบอนุญาตขบัรถตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้นระดบัไม่น้อย สมมติฐานข้อ 1จึงได้รับการปฏิเสธ      
(ดูตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกบัค่าสถิติท่ี (T - Value ) ของ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอใบอนุญาตขบัรถตามท่ี
กฎหมายก าหนด       One-Sample Test 

 
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
วตัถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ 
ในการขอใบอนุญาตขับรถตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

Test value = 6 
จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. ค่า Sig (2-tailed) ค่า t 

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 

400 10.12 4.72 .000 17.43 

ตาราง 4 ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ต่อการใหบ้ริการของฝ่าย
ใบอนุญาตขบัรถ ส านกังานขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 
สถานะผูข้อใบอนุญาต 

จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. ค่า Sig (2- tailed) ค่า t 

ทดสอบผา่นและไดรั้บ
ใบอนุญาต 

149 2.54 .44 .967 -0.41 

ทดสอบไม่ผา่นและยงัไม่ได้
รับใบอนุญาต 

25 2.55 .43 

 
การทดสอบสมมติฐาน ข้อที ่2 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent Sample 

t-testในการทดสอบ พบวา่ ค่า Sig (2-tailed)= .967 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 และค่า  t  มีค่าเป็นลบ  (t=-
0.41)  ดงันั้น จากการค านวณค่าทางสถิติพบว่ายอมรับ H0: ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่มีความแตกต่างกนัตามผลของการขอใบอนุญาตขบัรถของ
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และปฏิเสธ H1 
สมมติฐานข้อ 2จึงได้รับ การปฏิเสธ (ดูตารางท่ี 4) 
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การทดสอบสมมติฐาน 3. พบวา่ ปัจจยัส่วนของบุคคลของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ท่ีแตกต่างกนัดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และความสามารถในดา้นทกัษะภาษาไทย  ไม่มีผลต่อ
การมาและไม่มาขอรับใบอนุญาตขบัข่ี  สมมติฐานข้อนีจึ้งได้รับการปฏิเสธ 

 
การอภิปรายผล  

จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี  
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง ร้อยละ  29 ท าอาชีพเกษตรกรรม และ รับจา้งระยะสั้นทัว่ไปร้อยละ 25.3 มีทกัษะภาษาไทย
ดี และไม่ดี ใกลเ้คียงกนัคือคิดเป็นร้อยละ 31และร้อยละ 30 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูไ้ม่
เคยมาขอใบอนุญาตร้อยละ 56.5  เหตุผลท่ีไม่มาขอ ร้อยละ 46.9 เกรงว่ามาขอแลว้จะสอบไม่ผ่าน 
และร้อยละ 36.7ไม่รู้วา่ขอได ้จากประเด็นดงักล่าว และจากการทดสอบสมมติฐาน ยงัพบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ และความสามารถในดา้นทกัษะภาษาไทย  ไม่มีผลต่อ
การมาและไม่ขอรับใบอนุญาตขบัข่ี จากผลการศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การท่ีบุคคลท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไม่มาท าใบอนุญาตขบัรถ น่าจะมีสาเหตุเพราะบุคคลกลุ่มน้ี
เพิ่งมีสิทธิในการขอใบอนุญาตขบัรถไดเ้ม่ือ ปี พ.ศ.2553 มาน้ีเอง ท าให้บางส่วนยงัไม่ทราบว่าตน
สามารถท าใบอนุญาตขบัรถได ้ ตามท่ีกรมการขนส่งทางบก  ไดป้รับปรุง ระเบียบเก่ียวกบัการออก
ใบอนุญาตขบัรถ ให้บุคคลต่างดา้วอีกจ านวน 10 กลุ่ม เดิมมีเพียง 4 กลุ่ม หน่ึงในกลุ่มท่ีมีสิทธิคือ 
บุคคลบนพื้นท่ีสูงและชุมชนพื้นท่ีสูง (กรมการขนส่งทางบก,2553)   อีกทั้งจากการศึกษาอุปสรรค
ปัญหาท่ีบุคคลท่ีพบจากการขอและไม่มาขอใบอนุญาตขบัรถ พบวา่ อุปสรรคปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
พบมากท่ีสุด คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการยื่นขอใบอนุญาตขบัรถ ไม่ทราบวา่ตนเองสามารถ
ยื่นขอใบอนุญาตขบัรถได้ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ช้ีแจงท่ีมากพอจากหน่วยงานภาครัฐ  ดงันั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน และมีมาตรการในการกระตุน้ให้ผู ้
ท่ีไม่มาขอใบอนุญาตเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการขอใบอนุญาตขบัรถนอกจากน้ีอาจเป็นเพราะการ
ไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท่ีมีใบอนุญาตขับรถ เพราะการบังคับใช้กฎหมายยงัไม่มี
ประสิทธิภาพตามผลงานวิจยัของเอกรัตน์โลหะ(2553) ที่ศึกษาเร่ืองการขอตรวจใบอนุญาตขบัรถ 
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โดยศึกษาความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร วเิคราะห์ปัญหาพร้อม
ทั้งเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบว่า ปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายจราจรท่ีเก่ียวกบัการขอ
ตรวจใบอนุญาตขบัรถ ปัญหาส าคญัท่ีผูศึ้กษาพบคือ กฎหมายจราจรของประเทศไทย ยงัไม่มีการ
ก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโทษส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโทษ
ในเร่ืองการฝ่าฝืนบทบญัญติัเร่ืองใบอนุญาตขบัรถเป็นเพียงลหุโทษ คือ ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท ซ่ึง
ไม่ไดท้  าให้ประชาชนเกรงกลวัต่อกฎหมาย ไม่มีผลในการข่มขู่ให้คนเกรงกลวัการถูกลงโทษ อนั
ส่งผลโดยตรงใหมี้การละเมิดกฎหมายจราจรเป็นจ านวนมากในปัจจุบนั 

ส าหรับผูท่ี้มาขอใบอนุญาตมีเหตุผลท่ีมาขอใบอนุญาต ร้อยละ 79.3 จ าเป็นตอ้งใช้ เพราะ
ตอ้งขบัรถไปท างาน/ขนส่งของ/คน ร้อยละ  20.7 เกรงวา่จะถูกจบัถา้ไม่มีใบอนุญาตขบัรถ มีผูผ้า่น
การทดสอบและไดรั้บใบอนุญาตร้อยละ 85.6  ส่วนผูท่ี้ยงัสอบไม่ผ่านร้อยละ 69.2 จะไม่กลบัไป
ใหม่เพราะ มีความเห็นว่าการทดสอบยากมาก คิดว่าไม่สามารถสอบผ่านได้    จากผลการศึกษา
ดงักล่าว มีประเด็นท่ีน่าสนใจว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ผูท่ี้สอบไม่ผ่าน
กลับมาทดสอบใหม่ให้มากข้ึน และควรมีการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถอ านวยความ
สะดวกให้ผูม้ารับบริการมากข้ึน  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของฝ่ายใบอนุญาตขบัรถ ส านกังานขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ในภาพรวม กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายใบอนุญาตขบัรถในระดบันอ้ย โดยความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอย่างเกาะกลุ่มไปในแนวทางเดียวกนัอย่างมาก และมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน 
แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของฝ่ายอนุญาตขบัรถ ยงัไม่มีความสอดคลอ้งตามตวัช้ีการวดัความ
พึงพอใจในบริการ  ของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) อ้างใน (ปัณณวชัร์                 
พชัราวลยั, 2559) ท่ีไดก้  าหนด ตวัช้ีวดัความพึงพอใจในคุณภาพบริการ ไว ้5ดา้น คือ 1) ลกัษณะทาง
กายภาพ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 2)ความน่าเช่ือถือ 3) การตอบสนอง ความเต็ม
ใจ การใหก้ารช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาอุปสรรค 4) ความมัน่ใจได ้ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี5) ความใส่
ใจ  สนใจ ดูแล มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถในการ
ส่ือสาร ช้ีแจง ให้เขา้ใจ และพยายามท าให้ลูกคา้เขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งเสมอภาค เป็นธรรม  ซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัและสอดคล้องกบัผลการศึกษา ของ  นิตยา สุวรรณราชัย (2550) ศึกษาความคิดเห็นของ
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ประชาชนต่อการให้บริการของฝ่ายใบอนุญาตขบัรถ ส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี พบวา่ มีความ
พึงพอใจในการให้บริการในระดบัมาก ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ความเช่ือได้ และการเข้าถึงจิตใจ ดังนั้ นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการ
จดัท าคู่มือส าหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบก ท าให้ การปฏิบติัราชการมีความชัดเจน 
โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และประหยดัเวลามากยิง่ข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.การร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสารโดยใชก้ารประชุมประจ าเดือนกบักลุ่ม
ก านันผูใ้หญ่บา้น ท่ีว่าการอ าเภอเพื่อท าการส่ือสารและแจง้ต่อก านัน ผูใ้หญ่บา้น ให้น าขอ้มูลไป
ประชาสัมพนัธ์ต่อใหก้บัสมาชิกในหมู่บา้น ต าบลของตน  
             2.การจดัท าแบบส ารวจขอ้มูลบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน และ ออกหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ี เพื่อใหบ้ริการดา้นใบอนุญาตขบัรถ  
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ศึกษาหาแนวทางการกระตุน้และสร้างแรงงจูงใจให้บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนให้
ความส าคญักบัการขอใบอนุญาตขบัรถโดยศึกษาจากประชากรนอกเขตพื้นท่ีนอกเขตอ าเภอเมือง

  
รายการอ้างองิ 
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https://www.dlt.go.th/th/driving-license/view.php?_did=792559 (สืบคน้เม่ือ 15 กนัยายน 
2561). 
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http://elaw.dlt.go.th/SearchLaw.aspx. (สืบคน้เม่ือ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561). 
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บทคดัย่อ   

 
 การขบัเคล่ือนสภาวะเศรษฐกิจเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้น ยอ่มมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิง
ทา้ทายในการบริหารจากภาครัฐ ในการศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยอยา่งย ัง่ยืน 
(อุตสาหกรรม) ไดมุ้่งเนน้การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารประเทศ โดยเร่ิม
มาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 เป็นตน้มา ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 12 (2560-2564) โดยเนน้การวางรากฐาน มัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยืน โดยน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ประเทศใหเ้ป็นไปตามกรอบการพฒันายทุธศาสตร์ 20 ปี โดยมีการสนบัสนุนยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้มีการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
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สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศกัยภาพ (First S-
Curve) กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และกลุ่มท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป  
 

ค าส าคญั: ยทุธศาสตร์ การพฒันา อุตสาหกรรม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

Abstract 
 Nowadays, the Economic locomotion for sustainable development has many factors to 
challenge in Public Administration. This paper was studied the Strategy of Sustainable 
Development in Thailand's Industrial Sector. It was focused on Sufficiency Economy in 
sustainable management. It was initiated from the 9th National Economic and Social Development 
Plan. Next, the 12th National Economic and Social Development Plan was focused on laying the 
foundation stability, wealthy and sustainability by using Sufficiency Economy in Thailand. It was 
for increasing the quality of life of people in the country. It was in strategic frame in 20 years. It 
was supported the strategic in developing industry 4.0 for twenty years. It was developed industry 
so long. It was three groups: 1) Industry to expand the existing industry with potential (First S-
Curve) 2) the future industry (New S-Curve) and 3) industry reforming  
 

Keywords: Strategy, Development, industry, National Economic and Social Development Plan  
 

บทน า  
ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศเพิ่มมากข้ึนตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติในดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อ
การพฒันาประเทศ จากเดิมนั้นประเทศไทยเป็นยุคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดแคลน
ทรัพยากรในการผลิต จนเร่ิมมีการปฏิวติัอุตสาหกรรม โดยมีการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
เพิ่มมากข้ึน ขาดการใส่ใจในดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เน้นผลก าไรเป็นส าคญั ขาดการใส่ใจ
จิตใจของพนกังานในองค์กรส่งผลให้ขาดการจดัสวสัดิการท่ีเป็นธรรม ซ่ึงประเทศไทยหันมาให้
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ความส าคญักบัระบบทุนนิยมในการเพิ่มผลผลิต และเป็นแนวคิดกระแสหลกัในการพฒันาประเทศ 
ไดแ้ก่ การเนน้ภาคอุตสาหกรรม การพึ่งพาทรัพยากรจากต่างประเทศในการผลิต เนน้การลงทุน มี
การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาชนบท โดยจากเดิมยงัเป็นแบบการรวมอ านาจการตดัสินใจไว้
ท่ีส่วนกลางส่งผลใหป้ระเทศไทยจึงเร่ิมมีการการกระจายอ านาจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึนตามล าดบั เน่ืองจากปัญหาทั้งในทางนโยบายและทาง
ปฏิบติัมีอยู่มากในการพฒันาประเทศ ดงัท่ีปรากฏในรายงานการวิจยัหรือเวทีสัมมนาขององคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระจายอ านาจจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการกระจายอ านาจภารกิจ
หนา้ท่ี ทรัพยากรมนุษยแ์ละงบประมาณ  
 ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงคือ งบประมาณหรือการกระจายอ านาจทางการ
คลงั (Fiscal Decentralization) ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ซ่ึงการปกครองทอ้งถ่ิน
ถือเป็นระบบย่อยท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารการพฒันาประเทศ อีกทั้ งยงัเป็นการส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง ให้ตระหนกัและส านึกรู้ต่อการปกครองตนเอง (อชักรณ์ วงศป์รีดี, 2555: 3) 
ในรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 หมวด 14 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตรา 282-290 
นั้นไดมี้การเปิดช่องวา่งใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมากข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคของประชาชนท่ีจะไดรั้บในการบริหารนโยบาย
ดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน ซ่ึงการตรวจสอบนั้นคือ การให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจนโยบายสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บ และให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น ท าประชามติในการยอมรับของนโยบายต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม การถ่วงดุลอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างต้น ยงัมีปัญหาทางด้านการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง ท าให้
ประชาชนไม่สามารถคาดหวงัพึ่ งพานโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระยะยาวได ้
(หมวด 14 มาตรา 281-290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, 2550) 
  ในปี พ.ศ. 2550 นั้นสภานิติบญัญติัแห่งชาติท่ีมาจากการแต่งตั้งผา่นพระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 ได้
ยกเลิกเง่ือนไขส าคญัตามท่ีกฎหมายเดิมคือ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 ให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ35 
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เน่ืองจากการปฏิบติัตามแผนการถ่ายโอนไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา การก าหนดสัดส่วนรายได้
เอาไวท่ี้ร้อยละ 35 ท  าให้ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เท็จจริง อยา่งไรก็ตาม ยงัคงก าหนดเป้าหมายใน
อนัท่ีจะเพิ่มสัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ไดรั้บรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 35 
เช่นเดิม (พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2), 2550) ปัจจุบนัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตลอดมา แต่สภาวการณ์ของการ
ปกครองทอ้งถ่ินกลับมีแต่ปัญหาสะสมมากมาย จึงท าให้การปกครองทอ้งถ่ินไม่มีอิสระในการ
ปกครองตนเอง ไม่สามารถปกครองตนเองได ้ตอ้งพึ่งพารัฐส่วนกลางมากข้ึน ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองได ้โดยสาเหตุของสภาวการณ์ของการปกครอง
ทอ้งถ่ินเป็นเพราะปัญหาในหลายด้าน เช่น 1) ปัญหาด้านรูปแบบและโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ปัญหาดา้นอ านาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) ปัญหาดา้น
การก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) ปัญหาด้านการคลงัและงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 5) ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ (ภิรมยพ์ร ไชยยนต,์ 2557: 2)  

ปัญหาดา้นการคลงัและงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้นั้น เป็นส่ิงท่ี
รัฐบาลจะตอ้งสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจให้มากข้ึน เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546: 1-2) อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลควรใหค้วามส าคญักบัการท างานของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีงบประมาณเป็นของตนเอง การบริหารงบประมาณเป็น
หวัใจท่ีส าคญัของการบริหารงานของทอ้งถ่ิน ฝ่ายบริหารขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ี
ต้องเสนอข้อบญัญติังบประมาณ ต่อสภาท้องถ่ินเพื่อขอความเห็นชอบ มีขั้นตอนการท างานท่ี
เรียกว่า วงจรงบประมาณ (Budget cycle) วงจรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวงจรงบประมาณแผน่ดินคือ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 
2553: 8-9) 1) ฝ่ายบริหารและเจา้หนา้ท่ีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลดัเทศบาล 
ปลัดอบต. และเจ้าหน้าท่ีการคลัง เป็นฝ่ายรับผิดชอบโดยวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายใน
ลกัษณะมองไปขา้งหนา้ โดยอิงขอ้มูลรายรับรายจ่ายในอดีต ประกอบกบัการวิเคราะห์แนวโน้มท่ี
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เกิดข้ึน 2) ฝ่ายบริหารเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณา โดยมีขั้นตอนการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการพิจารณาวงเงินโดยละเอียด 3) การบริหารงบประมาณหมายถึงการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบท่ีก าหนด และ 4) การติดตามประเมินผลขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2553: 9-10)  ดงันั้น ในการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติดา้นอุตสาหกรรม ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน จะเป็นการทบทวนปัญหาดา้นเศรษฐกิจ
ของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาทบทวนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดา้นอุตสาหกรรมของ 

ประเทศไทย ฉบบัท่ี 1-12  
2) เพื่อสรุปและเสนอแนะยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมของ 

ประเทศไทยผา่นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

เนือ้หา  
 ปัญหาสภาวการณ์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาดา้นการบริหารภาครัฐ
และการกระจายอ านาจ ส่งผลให้ประเทศไทยเร่ิมมีการพฒันาแบบยัง่ยืนในการบริหารประเทศน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารประเทศ โดยเร่ิมมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 เป็นตน้มา เพื่อพฒันาให้เกิดความสมดุลในการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติ 
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาควบคู่ไปกบัความย ัง่ยนื เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นการจดัสรรทรัพยากร 
การเขา้ไปแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าโดยใชแ้นวคิดของเคนส์ในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจโดย
การให้รัฐบาลเขา้ไปแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการจดัท านโยบายการคลงัแบบขยายตวั การ
จดัท างบประมาณแบบขาดดุลในการกระตุน้เศรษฐกิจเพื่อท าให้ประชาชนมีงานท า มีรายไดใ้นการ
จบัจ่ายใช้สอย และถา้หากรัฐบาลตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจโดยการลดอตัราภาษี โดยเฉพาะภาษี
ทางออ้มซ่ึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ (ธิดารัตน์ สืบญาติ, 2560)  
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 จากปัญหาขา้งตน้ส่งผลให้รัฐบาลให้ความส าคญักบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นการพฒันา
ตามกระแสโลกาภิวตัน์ โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการบริหารองค์กรและใช้
เทคโนโลยีเท่าท่ีจ  าเป็น ไม่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนละเลยชีวิต สังคม ชุมชน ซ่ึงการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืนั้นไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาล 9 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นตน้มา โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2504-2509 เนน้เฉพาะดา้นเศรษฐกิจเป็นส าคญั โดยเฉพาะการลงทุนใน ส่ิงก่อสร้าง
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเข่ือนเพื่อการชลประทานและพลงังาน
ไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเขา้ไปเพื่อการปูพื้นฐานให้มีการลงทุนในดา้นเอกชน
เป็นหลกั ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 ยึดแนวทางในการพฒันาตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุม ถึงการพฒันา
ของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้บงัเกิดผลไปทัว่ประเทศ เนน้เขตทุรกนัดารและห่างไกลความเจริญ 
และมีโครงการ พิเศษนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น โครงการ
พฒันาภาค โครงการเร่งรัดพฒันาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ 

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2515 – 2519 รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอตัราการขยายตวัของปริมาณเงินตรา, รักษาระดบัราคาสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การครองชีพ, รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ, ส่งเสริมการส่งออก, ปรับปรุง
โครงสร้างการน าเขา้, ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดบัการผลิต เร่งรัดการส่งออกและ
ทดแทนสินคา้น าเขา้ ปรับงบลงทุนในโครงการก่อสร้างมาสนบัสนุนการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์
จากโครงการขั้นพื้นฐานท่ีมีอยูก่ระจายรายไดแ้ละบริการทางสังคม โดยลดอตัราการเพิ่มประชากร 
กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่ชนบท ปรับปรุงสถาบนัและองคก์รทางดา้นเกษตรและสินเช่ือ 
รักษาระดบัราคาสินคา้เกษตร จนกระทัง่ไปสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 
2520-2524 เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร, ปรับปรุง
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก, กระจายรายไดแ้ละการมีงานท าในภูมิภาค, มาตรการ
กระตุน้อุตสาหกรรมท่ีซบเซา, รักษาดุลการช าระเงินและการขาดดุลงบประมาณเร่งบูรณะและ
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ รวมทั้งการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ต่อมา
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ประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2525-2529 ยึดพื้นท่ีเป็น
หลกัในการวางแผน ก าหนดแผนงานและโครงการใหมี้ผลทางปฏิบติัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
พื้นท่ีเป้าหมายเพื่อพฒันาชนบท พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พื้นท่ีเมืองหลกั ฯลฯ โดยเน้นการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เป็นพิเศษโดยการเร่งระดมเงินออม, สร้างวินยั
ทางเศรษฐกิจ การเงินและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปรับโครงสร้างการเกษตร ปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่ง ออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค, ปรับโครง 
สร้างการคา้ต่างประเทศและบริการ, ปรับโครงสร้างการผลิตและการใชพ้ลงังาน ฯลฯ ยิ่งไปกวา่นั้น
เนน้ความสมดุลในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยเนน้การแกปั้ญหาความ
ยากจนในชนบทท่ีลา้หลงั ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 286 อ าเภอและก่ิงอ าเภอเนน้การแปลงแผนไปสู่
การปฏิบติัเช่นมีระบบการบริหารการ พฒันาชนบทแนวใหม่ประกาศใช้ พ.ศ. 2527 และการให้
ความส าคญักบัภาคเอกชน เนน้บทบาทและการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน 

ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2530-2534 เนน้การขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการรักษาเสถียรภาพของการเงินการคลงั โดยมีการเน้นการระดม
เงินออมภายในประเทศ เน้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ และเน้น
บทบาทภาคเอกชนในการพฒันา เนน้การพฒันาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต เนน้การเพิ่มบทบาท
องค์กรประชาชนในทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาฉบบัท่ี 7 พ.ศ.  
2535-2539 เนน้การรักษาอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ โดยเนน้การ
กระจายรายได้ และการพฒันาไปสู่ภูมิภาคและชนบทมุ่งส่งเสริมการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งเน้นการพฒันากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการโดย
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 เป็นจุดเปล่ียนส าคญัของการ
วางแผนพฒันาประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนพร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองคร์วม เพื่อให้
เกิดความสมดุลระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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อย่างไรก็ตาม ในปีแรกของแผนฯ ประเทศไทยตอ้งประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
และส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมัน่คง 
และลดผลกระทบจากวกิฤตท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานและความยากจนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว การ
พฒันาศกัยภาพของคน การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมให้เอ้ือต่อการพฒันาคนการเสริมสร้าง
ศกัยภาพการพฒันาของภูมิภาค และชนบทเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง
การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา คนและคุณภาพชีวิตการจัดหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาประชารัฐ เป็นการพฒันาภาครัฐให้มีสมรรถนะ 
และพนัธกิจหลกัในการเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถนะของคนและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศ การบริหารจดัการเพื่อให้มีการน าแผนพฒันาฯ ไปด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบติัดว้ย
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 เร่ิมมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทรรศน์การ
พฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 โดยยดึหลกัทางสายกลาง เพื่อใหป้ระเทศรอดพน้จากวกิฤต สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง 
และน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพและย ัง่ยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ีสมดุลทั้งด้านตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย  

ผลการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 สรุปไดว้า่ ประสบความส าเร็จท่ีน่า
พอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.7 ต่อปี เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกนัระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามยัการมีหลกัประกนัสุขภาพท่ีมีการ
ปรับปรุงทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการลดลงของ
ปัญหายาเสพติด ต่อจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
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ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในหลายบริบท ทั้งท่ีเป็นโอกาสและ
ขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุม้กัน 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 และให้ความส าคญัต่อการ
รวมพลงัสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการใน ทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2558 ตามวิสัยทศัน์ของ 3  
พนัธกิจ 3 วตัถุประสงค ์4 เป้าหมายหลกั และ 7 ยุทธศาสตร์ ตามการศึกษาจากบริบทตลอดจนจุด
แข็ง จุดอ่อนโอกาสและภยัคุกคามของประเทศไทย โดยมีวิสัยทศัน์ "ประเทศมีความมัน่คงเป็น
ธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง" 3 พนัธกิจ ไดแ้ก่ การพฒันาฐานการผลิตและบริการ การ
สร้างความเป็นธรรมและ ลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจสังคมและสร้างภูมิคุม้กนัจากวิกฤตการณ์ 
3 วตัถุประสงค ์เพื่อให้ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยืน คนไทยอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุข และพร้อมเชิญกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุข 4 เป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจมีความ
เขม้แข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน มีหลกัประกนัสังคมท่ีทัว่ถึงและสังคมไทยมี
ความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 7 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ การสร้างฐานการผลิตให้เขม้แข็ง สมดุล อยา่ง
สร้างสรรค ์การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต การคา้ การลงทุน การพฒันาคุณภาพ
คน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มัน่คงเป็นธรรม มีพลงัและเอ้ืออาทร เนน้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงของพลงังานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ จะเห็นไดว้่า แผนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 นั้น เน้นการ  
"ตั้งรับ" มากกว่า "การท างานเชิงรุก" โดยเน้นการป้องกนัปัญหาจากวิกฤตการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต เน่ืองจากเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกและวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 
การเนน้ "ภูมิคุม้กนั" นั้นเป็นเพียงเป้าหมายขั้นต ่าเหมือนคนท่ีปลอดโรค เพราะมีภูมิตา้นทานโรค 
แต่ไม่ไดบ้อกวา่สุขภาพแขง็แรงมีก าลงัวงัชาดีเพียงไร  
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ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (2560-2564) เนน้การวางรากฐาน มัน่คง 
มัง่คัง่และย ัง่ยืนโดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารประเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดบัประเทศให้เป็นไปตามกรอบการพฒันายุทธศาสตร์ 20 ปี 
สร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ ชุมชนเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม มีการ
บริหารงานตามหลกัคุณธรรม รวมทั้งการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท โดยมี 10 ยุทธศาสตร์ใน
การบริหารประเทศ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหล่ือมล ้ าทางสังคม 3) การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน 4) การ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 5) การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติ 6) การบริหารจดัการภาครัฐ 
7) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์  8) การพฒันาวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 9) การ
พฒันาภาค เมือง พื้นท่ีทางเศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพฒันา เป็นต้น 
นอกจากน้ี ภาครัฐไดมุ้่งเน้นยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) เพื่อให้การพฒันาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ต้องมีการเตรียมการเพื่อแสวงหา
นวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ในการต่อยอดการพฒันา S-Curve (เส้นทางสู่ความส าเร็จของ
นวตักรรม) เดิมท่ีก าลงัจะถึงจุดอ่ิมตวั ให้มีการพฒันาต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันั้น จึงตอ้งมุ่งเน้น
การพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจต่อไป (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559: 8) 

 

บทสรุปและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดา้นอุตสาหกรรม ดว้ยการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบนัสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 กลุ่ม 
ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจและแนวโนม้ในการเติบโตในอนาคต ไดแ้ก่ 
 กลุ่มท่ี 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศกัยภาพ (First S-Curve) เป็น
อุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพความเช่ียวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการคา้เป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพฒันาต่อยอด
ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีจะถึงจุดอ่ิมตวั และมีความสามารถในการเติบโตต ่า จึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ มาช่วยพฒันาใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมน้ีเติบโตต่อไปได ้
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 กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมอยา่งเขม้ขน้ กลุ่มน้ีมีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยงัมีผูป้ระกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยงัไม่เขม้แข็ง มูลค่าทาง
เศรษฐกิจยงัไม่มากนกัเม่ือเทียบกบักลุ่มแรก ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ี 
 กลุ่มท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีแบบเดิมใน
การผลิต มีความสามารถในการเติบโตจากดั และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มาก
นกัเม่ือเทียบกบักลุ่มแรก ดงันั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ 
เช่น การรวมกลุ่มเป็น Cluster อุตสาหกรรมใหญ่ เพิ่มการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ มีการเพิ่มความคิด
สร้างสรรค ์และนวตักรรม เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมในกลุ่มน้ีสามารถพฒันาต่อไปได ้
 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงไดแ้ก่ 
การต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศกัยภาพ (First S-Curve) และ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-
Curve) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและสร้าง 
S-curve ตวัใหม่ ซ่ึงเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 
และเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัใหป้ระเทศกา้วเขา้สู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเป็นตวัช่วยสนบัสนุนการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ดงัน้ี อุตสาหกรรมกลุ่ม First 
S-Curve ประกอบดว้ย 1) ยานยนตส์มยัใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 3) การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้
ดีและการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 4) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) การแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve ประกอบดว้ย 1) หุ่นยนต์ 2) การบินและโลจิสติกส์ 3) เช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) ดิจิทลั 5) การแพทยค์รบวงจร เป็นตน้ 
 ดงันั้น ในการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม ด้วยการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้นจะเป็นการเนน้การขบัเคล่ือนประเทศตามวสิัยทศัน์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยปัญญาและเช่ือมโยงกบั
เศรษฐกิจโลก เพื่อใหภ้าคอุตสาหกรรมไทยมีอตัราการเติบโตของ GDP เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4.5 
ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออกขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อ
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ปี และ TFP เติบโตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.0 ต่อปี ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากน้ี 
ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาระบบเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรดา กมลพฒันะ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง แนวทางในการ
แกไ้ขปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเภทอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พบว่า ถ้ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้โดยศึกษาจากการให้สิทธิและประโยชน์แก่
อุตสาหกรรมเป้าหมายของต่างประเทศท่ีเร่ิมตน้ก่อนประเทศไทยและประสบความส าเร็จในการชกั
จูงให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศของตนเองได้นั้ นจะท าให้
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยประสบความส าเร็จและสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนซ่ึงจะช่วย
ให้ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ยุคท่ีเน้นการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมและตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลท่ีตอ้งการใหป้ระเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื  
 นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนิกานต์ เปรมจิตประพนัธ์ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง  
แนวทางในการน าหลกัการและสิทธิประโยชน์ของการหกัเงินท่ีใชไ้ปในการลงทุน (Investment tax 
allowance : ITA) มาใชแ้ทนการยกเวน้หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จากการศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายของทั้ง 3 ประเทศ พบวา่ 
มาตรการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และมาตรการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ท าให้รัฐสูญเสีย
รายไดจ้ากภาษีอากรเป็นจ านวนท่ีมากกวา่มาตรการ ITA เน่ืองจาก มาตรการ ITA จะให้สิทธิน าเงิน
ท่ีใช้ไปในการลงทุนมาหักเพียงไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินลงทุนนั้น คือ อย่างน้อยท่ีสุดเงินได้
จ  านวนร้อยละ 30 ย ังคงต้องน ามาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ ซ่ึงท าให้รัฐบาลมี
งบประมาณท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศไดต่้อไป และหากปีใดไม่เกิดการลงทุนเพิ่มเติม ปี
นั้นอาจไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ITA ในส่วนน้ี แสดงให้เห็นวา่ มาตรการ ITA น้ีสะทอ้นกบัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้เกิดการลงทุนมากท่ีสุด จึงสรุปไดว้่ามาตรการ ITA ย่อมส่งผลดีกบัรัฐบาลมากกว่า 
เพราะจะช่วยลดการสูญเสียรายไดท่ี้เป็นผลมาจากการยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งภาระภาษีท่ีผูล้งทุนตอ้งเสียนั้นก็ข้ึนกบัการลงทุนตาม
ความเป็นจริง ซ่ึงหากผูล้งทุนตอ้งการท่ีจะเสียภาษีนอ้ย หมายความวา่ ผูล้งทุนตอ้งลงทุนในปริมาณ
ท่ีมาก หากเป็นเช่นน้ีแลว้จึงบรรลุวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมและการดึงดูดนกัลงทุนท่ีแทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.  ภาครัฐควรสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผู ้ประกอบการทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระตุน้การลงทุนของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และลดก าแพง 
2. ภาษีเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุนขา้มประเทศไดค้รอบคลุมมากข้ึนภาครัฐ

ควรสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่น รถไฟฟ้าในการล าเลียงสินคา้ผา่นทางรถไฟมากข้ึน 
เพื่อลดปริมาณเช้ือเพลิงจากรถขนส่งทางบกและระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ เป็นการสร้างแรง
ดึงดูดใจในการลงทุนท่ีสะดวกมากข้ึน 

3. ส่งเสริมการประชุมร่วมกนัระหวา่งประเทศในเขตการลงทุนพื้นท่ีเศรษฐกิจอาเซียน  
กระตุน้นกัลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสในการใหค้วามสนใจของผูล้งทุนท่ีหลากหลายมากข้ึน  

4. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และธุรกิจขนาด 
ใหญ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเทคโนโลยทีางดา้นการลงทุนร่วมกนั 

รายการอ้างองิ 
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บทคดัย่อ  
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค ของ

โรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในการจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือแบบ
รวมศูนย ์ 2) ศึกษาหาแนวทางการพฒันาเครือข่าย และ รูปแบบการด าเนินงานดา้นการจดัการขยะมูล
ฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย์ 3) ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย  ์ และ4)ส ารวจหาปัญหาอุปสรรคในการ
จดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนยข์องโรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุข และแนวทาง 
ในการแก้ไข การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch Methodology) เก็บขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลในสังกดัส านักสาธารณสุข
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครือข่ายองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง รวมผูใ้หข้อ้มูล11 คน   

ผลการศึกษา พบวา่ 1) โรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทั้ง 7 
แห่ง มีจุดแข็งคือ มีนโยบายการพฒันาคุณภาพ HA โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีคณะท างานติดตาม
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การขนส่งและก าจดั มีระบบเอกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ จุดอ่อน คือ ไม่มีเตาเผาขยะมูลฝอย
ติดเช้ือของสถานพยาบาล ไม่มีงบประมาณสร้าง การขนยา้ยไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เทศบาลฯไม่
สามารถให้บริการก าจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือได้ ส่วนโอกาส คือ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ มี
โรงพยาบาลตน้แบบเป็นแหล่งศึกษาดูงาน มีภาคีเครือข่าย(เทศบาล) เขา้ร่วม ส าหรับ อุปสรรค คือ การ
ก ากบัควบคุมการขนส่งขยะไปก าจดัไม่สามารถท าได ้ 2) แนวทางการพฒันาเครือข่ายการจดัการขยะ
มูลฝอยติดเช้ือในระดบัพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ทุกภาคส่วนต้องมีการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ ปรึกษาหารือกนั เพื่อก าหนดรูปแบบ และแผนปฏิบติัการร่วมกนั ส่วนรูปแบบเครือข่าย 
ควรเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ี (Area) ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายมีลกัษณะเป็นแนวราบ 3) บทบาทหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทอ้งถ่ินจงัหวดั สนับสนุน การออกเทศ
บญัญติั พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีทุกฝ่าย เทศบาลขนส่งขยะมูลฝอยติดเช้ือไปก าจดั โรงพยาบาลคดั
แยก จดัเก็บ ก ากบัดูแล 4) ปัญหาอุปสรรค ท่ีพบคือ กฎหมายก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินและสาธารณสุขมีความทบัซ้อน ตอ้งปรับปรุงกฎหมายใหมี้ความสมเหตุสมผล  
 

ค าส าคญั : ขยะมูลฝอยติดเช้ือ/ การจดัการแบบรวมศูนย ์/รูปแบบเครือข่าย 
 

Abstract 
The objective of this researh is studty are : 1) to study the weakness  strength, possibility 

and threat of the hospitals in Mae Hong son Provincial Public Health Office, Infectious waste 
management centralized 2) to find out the patterns and guidelines for network development and 
operation of Centralizing Infectious Waste Management of the hospitals in Mae Hong Son Provincial 
Health Office  3) to defining the roles and responsibility of the networks in operation for centralizing 
Infectious waste management of the hospitals in in Mae Hong Son Provincial Health Office  4)  to 
survey problems in centralizing infectious waste management of the hospitals in Mae Hong Son 
Provincial Health Office and approach to solve the problem. This research uses qualitative research 
methodology to collect the data by in-depth interviews of individuals. The target audience are director 
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of the hospital in Maehongson Provincial Public Health Office and local government organization 
network. By using a specific selection method Total 11 contributors. 

Results revealed : 1) the hospitals in  Mae Hong Son Health Center all of seven properties , the 
strength is Hospital Accreditation (HA)  policy  a Infection Waste Manifest System. The weakness  
there is not Infectious waste incinerators in hospitals, no budget to build, the transposition does not 
have standard  and the municipality unable to provide the service of infectious waste. An opportunity 
is to get technical support, the hospital has a master for study and network partners (municipality) to 
participate. The obstacle is to control and control the transportation of waste 2) the patterns and 
guidelines for network development of infectious waste management, every organization needs to 
learn and exchange knowledge, experience and consultation for creating the pattern and action plan. 
The network model should be network area, the relationship of the network resembles a horizontal.3) 
The role and responsibility of Mae Hong Son Provincial Public Health Office, Local Provincial Offcer  
have to supporting to proposed the ordinance, all employee have to be developing potential. 
Municipality  transport and disposal infectious waste. hospital sorting storage and control. 4)  The 
authority of the municipality and the public health officials had overlapping ,need to improve the law 
to be reasonable. 
 

KEYWORDS: Infectious waste / centralized management / Network format 
 

บทน า 
สถานการณ์การก าจดัฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ. 2549 

พบว่า การจดัการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาลจ านวน 820 แห่ง มีเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ จ านวน 723 
แห่ง (ร้อยละ 89) โดยเตาเผามูลฝอยติดเช้ืออยู่ในสภาพดีร้อยละ65.14ท่ีเหลืออยู่ในสภาพพอใช้ไดแ้ต่
อุปกรณ์บางอยา่งช ารุด  โรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 62.32 ก าจดัโดยส่งเอกชน ร้อยละ 23.17 องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้อยละ 4.88 และโรงพยาบาลอ่ืนก าจดัร้อยละ 3.53 โดยมี โรงพยาบาลก าจดัมูล
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ฝอยติดเช้ือไม่ถูกหลกัสุขาภิบาลโดยเผาในเตาเผาก่ออิฐ เทกองและขุดหลุมเผา ร้อยละ 1.1 รวมทั้งไม่
ทราบถึงวธีิก าจดัร้อยละ 5 (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)   

ส าหรับมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในส่วนของมูลฝอยติดเช้ือ พบวา่ เม่ือพิจารณาตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 ถึงปีพ.ศ.2561  จ  านวนมูลฝอยติดเช้ือ
ของโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 6 แห่งและโรงพยาบาลทัว่ไป จ านวน 1 แห่ง มีปริมาณเพิ่มข้ึน โดยในปี 
พ.ศ.2559 มีปริมาณ 69,604 ตนั พ.ศ.2560 มีปริมาณ 75,583  ตนั และปี พ.ศ.2561 (สิงหาคม 2561) มี
ปริมาณถึง 62,193 ตนั (ขอ้มูล ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561)   ใน
การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ โรงพยาบาลทุกแห่งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่มีโรงก าจดั หรือ เตาเผาขยะติด
เช้ือประจ าโรงพยาบาล วิธีการจดัการขยะติดเช้ือของโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นท่ีได้ใช้วิธีการจา้ง
เอกชน เป็นผูข้นส่งมูลฝอยติดเช้ือเพื่อไปก าจดั ระบบก าจดัมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลในสังกดั
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใช้วิธีการท าร่วมกนั โดยการจดัหาผูรั้บจา้งและท าสัญญา
จา้งร่วมกนัเพียงรายเดียว แต่มีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาในปีงบประมาณต่อไป ท่ีอาจจะไม่มีผูรั้บ
จา้ง เน่ืองจากตน้ทุนในการขนส่งสูง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและถนนคดเค้ียวมีอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 
ดงันั้น จึงอาจตอ้งด าเนินการโดยภาครัฐ โดยมีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงาน
หลกัในการขบัเคล่ือน (สัมภาษณ์ นางนิจการณ์   สายประเสริฐ, สัมภาษณ์ -28 สิงหาคม 2561 ) โดย
การจดัการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนยใ์ชรู้ปแบบการจดัการแบบเครือข่ายในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
(1) เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค ของโรงพยาบาลในสังกดัส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย ์โดยใช้รูปแบบการจดัการ
แบบเครือข่ายในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั และขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์  

(2)  เพื่อศึกษาหาแนวทางการพฒันาเครือข่าย และ รูปแบบการด าเนินงานดา้นการจดัการมูล
ฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนยข์องโรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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(3)   เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถานพยาบาลในพื้นท่ี และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการร่วมมือกนัจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือในรูปแบบเครือข่าย  

(4) )  เพื่อส ารวจปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานดา้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวม
ศูนยข์องโรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุข และแนวทางการแกไ้ข 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิขยัที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีผูว้ิจยัได้น ามาใช้ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สวอท / SWOT 

Analysis ซ่ึงเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ทั้ งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึงการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์การจะวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) 
ขององค์การ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เป็นการวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีมีผลด้าน
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองคก์าร เพื่อน ามากาหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
วางแผน และพฒันาองค์การ(เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2553) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อ
พิจาณาวา่ มีปัจจยัใด เช่น ปัจจยัทางการเมือง (Political Factors)) ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technological 
Factors) ปัจจยัทางกฎหมาย    (Legal Factors) และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factors) เป็น
ต้น เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร ทั้ งผลกระทบด้านบวกคือ โอกาส และ
ผลกระทบดา้นลบคือ อุปสรรค หลงัจากทราบจุดอ่อน จุดแข็ง อกาส และอุปสรรคแลว้ จะน ามาจดัท า 
SWOT Matrix (ชูเพญ็ วบิูลสันติ ,2541: 203 – 209)  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ า แนวคิดการสร้างเครือข่าย ที่ พลเดช ป่ินประทีป (2556) กล่าววา่ การ
สร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพฒันา มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์ารท่ีท างาน
ท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพึ่งพิงช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากกว่าท่ีจะเป็นองค์การท่ีมีการแข่งขนักนั ตาม
ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) ท่ีอธิบายถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งกนั ท าให้
เครือข่ายเกิดข้ึนได้โดยสมัครใจ โดยแต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการเข้าร่วม
เครือข่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความเต็มใจท่ีจะประสานกนัหรือเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย นอกจากน้ีการสร้าง
เครือข่ายยงัอยู่บน แนวคิดการรวมพลงั (Synergy) เป็นการผนึกก าลงัในลกัษณะท่ีมากกวา่หน่ึงบวก
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หน่ึงเท่ากบัสอง หมายความว่าการรวมพลงักนัท างานน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่าหรือเขม้แข็งมากกว่า
การท่ีแต่ละองคก์ารสามรถท าไดโ้ดยล าพงัประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 

ส่วนการแบ่งประเภทและรูปแบบของเครือข่าย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 84) ไดแ้บ่ง
ประเภท รูปแบบ และลกัษณะความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเพื่อสร้างความเขา้ใจและมองเห็นภาพความ
เคล่ือนไหวของกลุ่มองคก์รเครือข่ายต่างๆ ดงัน้ี 1. เครือข่ายเชิงพื้นท่ี (Area) เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่ม
องค์กรเครือข่าย ท่ีอาศยัพื้นท่ีด าเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่ายโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นท่ีมีกระบวนการท างานทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ 2. เครือข่ายเชิง
ประเด็น (Issue Network) เป็นเครือข่ายท่ีใชป้ระเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกั
ในการรวมกลุ่มหาแนวร่วมจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกนัของปัจเจกบุคคลกลุ่ม องคก์ร 3. 
เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหนา้ท่ี เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยักิจกรรม/ภารกิจและการก่อตวัของ
กลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคองค์กรพฒันาเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของหน่วยงานหรือของ
กลุ่มผลประโยชน์นั้น 

ในส่วนของงานวิจยั  ไดน้ า กระบวนการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ ของ ยุทธยา สุภาปัญญากุล 
(2559) ท่ีประกอบดว้ย 1.การคดัแยก การเก็บขยะ ณ.แหล่งก าเนิด โดยการคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือตอ้ง
แยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของของสถานพยาบาล
ต่างๆ  2.การรวบรวม การเคล่ือยา้ยใน สถานบริการ การสาธารณสุข/ห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย โดย
การเก็บรวบรวมและบรรจุมูลฝอยติดเช้ือในภาชานะท่ีเหมาะสม ขั้นตอนท่ี 3.คือการขนส่งมูลฝอยติด
เช้ือไปก าจัด ซ่ึงในขั้นตอนน้ี อาจเป็นบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผูท่ี้ได้รับ
มอบหมาย แต่การเคล่ือนยา้ยมูลฝอยตดิเช้ือ ตอ้งกระท าโดยผูท่ี้มีความรู้และใช้ความระมดัระวงั ตอ้ง
ผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ และ 4.
การบ าบดัและการก าจดั สามารถท าไดโ้ดย การเผาในเตาเผา การท าลายเช้ือดว้ยไอน ้ า การท าลายเช้ือ
ดว้ยความร้อน และวธีิอ่ืนๆท่ีเหมาะสม  

จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ีน าเสนอมาขา้งตน้ ไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบการวิจยั
ไวด้งัน้ี 
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กรอบแนวคิด 

 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative   Research Methodology โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ท าการเลือกจากผูมี้บทบาทรับผิดชอบงานด้านการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของจงัหวดั 
โรงพยาบาล และ เทศบาลโดยตรง ทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชุนหรือผูรั้บผิดชอบงานผูรั้บผิดชอบงานด้านน้ีโรงพยาบาลละ 2 คน 
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ผู ้อ  านวยการโรงพยาบาลทั่วไปหรือผู ้รับผิดชอบงานด้านน้ีจ านวน 2 คน รวมผู ้ให้ข้อมูลจาก
โรงพยาบาล 14 คน ตวัแทนเครือข่ายองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 แห่งแห่งละ 1 ราย รวม
ผูใ้ห้ข้อมูลกลุ่มน้ี 6 คน วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth 
Interview) ทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงสร้าง (semi - structure interview) เป็นเคร่ืองมือ  
    

ผลการวจิัย 
ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน มีจุดแข็ง คือ โรงพยาบาล มีนโยบายการพฒันาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เช่น 
HA โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การจดัการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและ ความปลอดภยั มีคณะท างาน
ติดตามการขนส่งและก าจดั มีระบบเอกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ (Infection Waste Manifest 
System) และตรวจเช็คขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัเอกชนเก็บขนมูลฝอยจากโรงพยาบาลทุกคร้ัง 
จุดอ่อน คือ เตาเผามูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาลต่างๆไม่สามารถใช้ในการก าจดัไดใ้นปัจจุบนั ไม่
มีงบประมาณสร้างเตาเผาท่ีมีคุณภาพ มีการทิ้งมูลฝอยทัว่ไปรวมกบัมูลฝอยติดเช้ือ การขนยา้ยขยะติด
เช้ือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การจดัเก็บเกินระยะเวลากว่าระยะ ๗ วนั องค์การบริหารท้องถ่ินไม่
สามารถให้บริการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือได ้ โอกาส คือ ไดรั้บการสนบัสนุนทางวิชาการ มีโรงพยาบาล
ตน้แบบเป็นแหล่งให้ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้ มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมด าเนินการ และ อุปสรรค คือไม่มีแหล่งผลิตถุงบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตาม
มาตรฐานจ าหน่ายในพื้นท่ี การก ากบั ควบคุม การขนส่งไปก าจดั ณ แหล่งก าจดัภายนอกโรงพยาบาล
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตลอดเวลา บริษทัเอกชนไม่มีคู่แข่งเป็นการผูกขาด การให้บริการไม่
เป็นไปตามขอ้ตกลง เส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือโรคในส่ิงแวดลอ้ม 

จากผลการศึกษาผลการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค สามารถน ามาก าหนดเป็น
ขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์เพื่อพฒันางานในแต่ละดา้น ดงัน้ี ด้านการจัดการมูลฝอยติดเช้ือถูกสุขลักษณะ 
ควรมีการก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ เพื่อแกปั้ญหาผลการด าเนินงาน (WT) ไดแ้ก่ ด าเนินการตามนโยบาย/
เกณฑ์ เร่ืองการจดัการมูลฝอยติดเช้ือถูกสุขลกัษณะเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวง จดัการฝึกอบรม
เจา้หน้าท่ี ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมสนบัสนุนให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
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ลงทุน ด าเนินการเก็บรวบรวมขนส่งและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือมากข้ึน รณรงค์สร้างความเขา้ใจและ
จิตส านึกแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูป่้วยท่ีมารับบริการของโรงพยาบาล และ จดัภาชนะรองรับมูล
ฝอยติดเช้ือให้เพียงพอเหมาะสมชัดเจน และด้านกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อพฒันางานและนวตักรรม (SO) 
ควรมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนท่ีเอ้ืออ านวยให้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการลงทุนการจดัการมูลฝอยติดเช้ือและศึกษาหาเทคโนโลยีจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีทนัสมยั
และเหมาะสมกบัความหลากหลายของพื้นท่ี เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 

2. แนวทางการพฒันาเครือข่าย และ รูปแบบการด าเนินงานดา้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ
แบบรวมศูนยข์องโรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากผลการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลจากทุกภาคส่วน สรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินการจดัการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนยข์อง
โรงพยาบาลในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ควรเป็นรูปแบบเครือข่ายเชิงพื้นท่ี 
(Area) โดยใช้พื้นท่ีจงัหวดัเป็นหลกัในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย โครงสร้างความสัมพนัธ์ของ
เครือข่าย ควรมีกระบวนการท างานทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ โดยมีการรวมศูนยกิ์จกรรมหลกัอยู่ท่ี
สาธารณะสุขจังหวดัและมีศูนย์ประสานย่อยในพื้นท่ีระดับท้องถ่ินหรือเทศบาล โดยมีแกนน า
ประสานงานในเครือข่ายย่อยๆทั้งในระดบัจงัหวดั โรงพยาบาล และเทศบาล ท่ีต่างท างานตามหน้าท่ี
และภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วนความสัมพนัธ์ควรเป็นแบบแนวราบ มีการก าหนดกิจกรรมร่วมกนั
ระหว่างโรงพยาบาลกบัเทศบาลในพื้นท่ี มีการร่วมผลกัดนัให้ออกขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั เร่ืองการ
จดัการมูลฝอยติดเช้ือขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใช้บงัคบั ส่วนโรงพยาบาลท าหนา้ท่ีคดัแยก 
จดัเก็บมูลฝอยติดเช้ือ และขยะอนัตรายในโรงพยาบาล ก ากบั ตรวจสอบการขนยา้ยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในทุกขั้นตอน ร่วมเฝ้าระวงัการลกัลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือ และขยะอนัตรายในพื้นท่ี มีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายโดยให้ เทศบาลออกค าสั่งทางการปกครอง และด าเนินคดีอยา่งเข็มงวด กบับริษทัท่ี
เขา้มาใหบ้ริการเก็บขน หรือก าจดั ท่ีไม่ด าเนินการตามขอ้ก าหนด  

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการร่วมมือกนัจดัการมูลฝอยติดเช้ือในรูปแบบ
เครือข่ายระดบัจงัหวดั จากการศึกษาสรุปไดว้า่ โรงพยาบาลตอ้งรับผิดชอบ คดัแยก จดัเก็บ และก ากบั
ดูแล การน า มูลฝอยติดเช้ือทิ้ง  ส่วน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท าสัญญาจดัจา้งบริษทั
เอกชนขนถ่ายและก าจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อน าไปก าจดัดว้ยเตาเผาขยะไร้ 
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มลพิษของบริษทัเอกชน หรือของเทศบาล โดยมีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ให้การสนบัสนุนการจดัสร้างสถานท่ีจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยร์วม และปรับปรุงระบบท่ีมี
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดั โดยให้
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสนบัสนุน ให้อปท. ก าหนดรูปแบบการจดัการมูล
ฝอยติดเช้ือจากสถานบริการสาธารณสุข ขนาดเล็กในพื้นท่ี ทั้งทางดา้นวิชาการ แบบแปลน ส่ือ เอกสาร 
คู่มือ และให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กในพื้นท่ีให้สามารถรวบรวมมูล
ฝอยติดเช้ืออยา่งถูกตอ้ง เพื่อส่งก าจดัรวมกบัขยะติดเช้ือของโรงพยาบาล  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย์ของ
โรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี ปัญหาอุปสรรคดงัน้ี 

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อ านาจหน้าท่ีในการ
จดัการมูลฝอย/มูลฝอยติดเช้ือ ตามกฎหมายเป็นของ อปท. แต่ อปท. ยงัไม่มีความพร้อมในการจดัการ
เน่ืองจาก การออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินวา่ดว้ยการจดัการมูลฝอย ตาม พรบ. การสาธารณสุข 2535 ของ 
อปท. ยงัไม่มีข้อก าหนดว่าด้วยการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ และ มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินและเจา้พนกังานสาธารณสุขในลกัษณะท่ีทบัซ้อนกนั 2) กฎกระทรวงวา่ดว้ย อตัรา
ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ เก็บขนและก าจดัส่ิงปฏิกลูและ มูลฝอยและอตัราค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ พ .ศ. 
2545  ได้ก าหนดอตัราขั้นสูงสุดไว ้ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถ เรียกเก็บอตัรา
ค่าธรรมเนียมสูงกว่าท่ีกฎหมายก าหนดได้ จึงควรมีการแก้ไขกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องให้มีหลักการ 
เง่ือนไข บทบาท อ านาจหนา้ท่ีของส่วนงานต่างๆใหมี้ความสมเหตุสมผล สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 

ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล เทศบาล ผู ้ประกอบการ และ
ประชาชน ขาดความรู้ในการคดัแยกขยะมูลฝอยติดเช้ือกบัขยะทัว่ไป โดยเฉพาะประชาชนมีความเคย
ชินกบัการทิ้งขยะโดยไม่มีการคดัแยก ดงันั้น จงัหวดัตอ้งมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ ปลูก
จิตส านึกและสร้างความตระหนัก โยท างานร่วมกนัเป็นเครือข่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมกนั
จดัการขยะมูลฝอย โดยมีเจา้หนาท่ีรัฐเป็นแกนน าปฏิบติัเป็นแบบอยา่งใหก้บัประชาชน 

ปัญหาการประสานความร่วมมือ พบว่า ภาคส่วนต่างๆยงัไม่มีการท างานร่วมกันได้ใน
ลกัษณะท่ีเป็นภาคีเครือข่าย แต่ท าแบบแยกส่วน ดังนั้น จึงควรแก้ไขดงัน้ี 1) องค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินในจงัหวดั ควรจดัท าแผนโครงการ หรือจดัท ากิจกรรมการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกนั 
โดยการก าหนดมาตรการในการตรวจสอบ ก ากบัดูแล และบงัคบัใชก้ฎหมาย กบัผูล้กัลอบทิ้งขยะมูล
ฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดมากข้ึน รวมทั้ ง ร่วมกับส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ร่วมกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รนณรงค์
ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในการจดัการขยะให้ทุกภาคส่วนอย่างจริงจงั 2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
จงัหวดัควรมีการบูรณาการวิเคราะห์ถึงผลลพัธ์และผลกระทบ เพื่อก าหนดโครงการการจกัารขยะเพื่อ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณร่วมกนัในระดบัจงัหวดั 

ข้ออภิปรายผล ผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจ ท่ีขอน ามาอภิปรายดงัน้ี 
(1)โรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทั้ง 11 แห่ง มีจุดแข็งคือ มี

นโยบายการพฒันาคุณภาพ HA มีคณะท างานมีระบบเอกสารก ากบั ตรวจเช็คขอ้มูลการเก็บขนมูลฝอย 
จุดอ่อน คือ การขนยา้ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ตกลง ส่วนโอกาส คือ ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
วชิาการ มีโรงพยาบาลตน้แบบเป็นแหล่งศึกษาดูงาน มีภาคีเครือข่าย(เทศบาล)เขา้ร่วม ส าหรับอุปสรรค 
คือ ไม่สามารถการก ากบัควบคุมการขนส่งขยะไปก าจดัไดต้ลอดเวลา  จึงมีการน าเสนอกลยุทธ์เชิงรุก 
เพื่อพฒันางานและนวตักรรม (SO) ว่าควรมีนโยบายท่ีเอ้ืออ านวยให้ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนร่วมกนัลงทุนการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ และศึกษาหาเทคโนโลยีจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัความหลากหลายของพื้นท่ี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก าจดัมูลฝอยติด
เช้ือ จากผลการศึกษาน้ี แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย์ของ
โรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท่ีน าเสนอมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ ว่า
ควรมีการก าหนดนโยบายท่ีเอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ โดยให ้
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันเพื่อลด
ค่าใชจ่้าย และแกไ้ขปัญหาการขาดงบประมาณภาครัฐ สร้างนวตักรรมใหม่ข้ึนมาใช ้เป็นการน าจุดแข็ง
ของโรงพยาบาล ท่ีมีนโยบายการพฒันาคุณภาพ HA มีคณะท างานติดตามการขนส่งและก าจดั มาลบ
จุดอ่อน คือ การขนยา้ยไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การจดัเก็บชนยา้ยไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง เทศบาลฯไม่
สามารถให้บริการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือได ้ส่วนการใชโ้อกาส คือ การไดรั้บการสนบัสนุนทางวิชาการ 
มีโรงพยาบาลตน้แบบเป็นแหล่งศึกษาดูงาน มีภาคีเครือข่าย(เทศบาล)เขา้ร่วม ของโรพยาบาลทั้ง11แห่ง 
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มีการน าจุดแข็งมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อรักษา เสริมสร้างและยกระดบัจุดแข็ง และ ลดจุดอ่อนของ
องค์กรได้อย่างดี โดยพิจาณาว่า มีปัจจยัทางการเมือง คือ ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้เป็นเจา้ภาพหลกัในการพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ ตามนโยบายของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ท่ีได้ก าหนดให้ปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม เป็นนโยบายส าคญัท่ีตอ้ง
ได้รับการจดัการแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุขได้จดัท าแผนงานบูรณาการจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ประเทศมีการบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้านขยะและ
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัทุกจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานตน้แบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยร์วม  
ตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 ให้ได ้เป็นไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์สวอท / SWOT Analysis ซ่ึงเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ทั้ง
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อหาจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
องค์การ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การคือโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ต่อองคก์าร เพื่อน ามากาหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการวางแผน และพฒันาองคก์าร(เอกชยั บุญ
ยาทิษฐาน, 2553) โดยการน าจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค มาจดัท า SWOT Matrix ประเมิน
และวิเคราะห์เพื่อจดัท าเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในพฒันาเครือข่ายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ โดยการน าขอ้
ไดเ้ปรียบของจุดแข็งภายในและโอกาสภายนอกมาใช้ (SO) และการแกไ้ขหรือลดอุปสรรคภายนอก
โดย น าจุดแขง็ภายใน(ST)มาใช(้ชูเพญ็ วบิูลสันติ ,2541: 203 – 209)ไดอ้ยา่งดี 

2) แนวทางการพฒันาเครือข่าย การจดัการมูลฝอยติดเช้ือในระดบัพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ทุกภาคส่วนตอ้งมีการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ปรึกษาหารือกนั เพื่อก าหนดรูปแบบ และ
แผนปฏิบติัการร่วมกนั ส่วนรูปแบบเครือข่าย ควรเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ี (Area) มีการก าหนดกิจกรรม
ร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอาศยัพื้นท่ีจงัหวดัเป็นหลกัในการ
ท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่าย ควรมีกระบวนการท างานทั้งใน
แนวด่ิงและแนวราบ โดยมีการรวมศูนยกิ์จกรรมหลกัอยูท่ี่สาธารณะสุขจงัหวดัและมีศูนยป์ระสานยอ่ย
ในพื้นท่ีระดบัทอ้งถ่ินหรือเทศบาล โดยมีแกนน าผูป้ระสานงานในเครือข่ายยอ่ยๆทั้งในระดบัจงัหวดั 
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โรงพยาบาล และเทศบาล ท่ีต่างท างานตามหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงผลการศึกษา
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการแบบเครือข่าย ท่ี พระมหาสุทติย์ อาภากโร (2547: 84)  

3) บทบาท หน้าท่ีในการจดัการขยะของภาคีเครือข่าย ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาล
รับผิดชอบในการคัดแยก จดัเก็บ และก ากับดูแล การขนยา้ยและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท าสัญญาจดัจา้งบริษทัเอกชน ท าการขนถ่ายและก าจดัขยะมูลฝอยติด
เช้ือของโรงพยาบาล เพื่อน าไปก าจดัดว้ยเตาเผาขยะไร้มลพิษของบริษทัเอกชน หรือของเทศบาล โดยมี
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัให้การสนบัสนุนการจดัสร้างสถานท่ีจดัการขยะ
มูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยร์วม สาธารณสุขจงัหวดัสนบัสนุน อปท. ทั้งทางดา้นวิชาการ แบบแปลน ส่ือ 
เอกสาร คู่มือ และให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กในพื้นท่ีให้สามารถ
รวบรวมมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกตอ้ง เพื่อส่งก าจดัรวมกบัขยะติดเช้ือของโรงพยาบาล จากผลการศึกษา
น้ีเป็นไปตามแนวคิดการจดัารขยะ ที ่ยุทธยา สุภาปัญญากุล (2559)  

 4) ปัญหาอุปสรรค ท่ีพบคือ ดา้นกฎหมาย เทศบาลไม่มีขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือ และ อ านาจหน้าท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและสาธารณสุขมีความทบัซ้อน เก็บค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการท่ีกฎหมายก าหนดไม่เหมาะสม เทศบาลไม่มีความพร้อมในการจดัการตามอ านาจ
หน้าท่ี แนวทางการแกไ้ขคือ ปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมเหตุสมผล สามารถบงัคบัใช้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รณรงค์สร้างความเขา้ใจและจิตส านึกแก่ทุกฝ่ายในการคดัแยก จดัเก็บก าจดัมูลฝอยติด
เช้ือ อยา่งถูกวิธี ปัญหาการประสานความร่วมมือจาก ภาคส่วนต่างๆท่ียงัไม่สามารถท างานร่วมกนัได้
ในลักษณะท่ีเป็นภาคีเครือข่าย แต่ยงัท าแบบแยกส่วนผลการศึกษาน้ี มีความสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 6 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (2555) ท่ีไดส้รุปผลการประชุมเชิงปฏิบติัการแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือแบบ
รวมศูนยก์ลุ่มพื้นท่ีจงัหวดัวา่  สภาพปัญหาการจดัการมูลฝอยติดเช้ือมีการด าเนินการก าจดัรวมกบัขยะ
ทัว่ไป ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ขาดความร่วมมือในการคดัแยกมูล
ฝอยติดเช้ือ ณ แหล่งก าเนิด ขาดกลไกทางการเงินในการสนบัสนุนการจดัตั้งสถานท่ีก าจดัมูลฝอยติด
เช้ือท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากสถานท่ีก าจดัมูลฝอยติดเช้ือยงัไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษา การสร้างเครือข่ายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือในระดบัพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เพื่อใหส้ามารถท างานแบบเครือข่ายอยา่งชดัเจน จึงมีข้อเสนอแนะ ดงัน้ี 
(1)  ควรบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม 

ทอ้งถ่ินจงัหวดั อปท. สถานพยาบาลในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการ การบงัคบัใช้
กฎหมาย และการพฒันาศกัยภาพ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีของ อปท. ในการจดัการมูลฝอยติด
เช้ือ (2) ใชก้ลไก อสธจ. เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการออกขอ้บญัญติัและการบงัคบัใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  (3) ควรจดัให้มีส่ือท่ีกระจายความรู้ในรูปแบบทนัสมยั เขา้ถึงง่าย และ
รวดเร็ว ทนัเวลา ส าหรับเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขให้สามารถจดัการมูลฝอย
ทุกประเภท ตามเกณฑ ์GREEN and CLEAN Hospitals 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป   
ส าหรับผู ้สนใจการศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบรวมศูนย์ของ

โรงพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ควรท า การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีภาค
ประชาสังคมเขา้มาร่วมในการแกปั้ญหาการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้ม ทอ้งถ่ินจงัหวดั อปท. สถานพยาบาลในพื้นท่ี เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
 การวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อวินิจฉยัองคก์ารและน าผลการส ารวจไปใชใ้น
การพฒันาโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ และเพื่อสรุป วิเคราะห์ปัญหา และจดัท า
แผนพฒันาท่ีเหมาะสมเพื่อขบัเคล่ือนผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เคร่ืองมือการวินิจฉัย
องคก์าร 9 Cells นั้นพฒันามาจาก เคร่ืองมือ 9 ตวัแปร (Nine Performance Variables) ของ Geary A. 
Rummler และ Alan P. Brache (1995) เพื่อวินิจฉยัความสอดคลอ้งของการก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
การออกแบบโครงสร้างหรือระบบงาน (Design) และการบริหารจดัการ (Management) ทั้งในระดบั
องคก์าร (Organization) ระดบัหน่วยงาน (Department) และในระดบับุคคล (Individual) ซ่ึงอา้งอิง
แบบสอบถามอ้างอิงจากการใช้แบบส ารวจเพื่อวินิจฉัยองค์การโดยความร่วมมือของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) และคณะท างานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ส าหรับการวินิจฉยัองคก์ารคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลกลุ่มส านกังาน
คณบดีผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์และกลุ่มภาควิชาผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์ใน 
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การตอบแบบส ารวจโดยไดด้ าเนินการเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 มีบุคลากรตอบแบบส ารวจจ านวน 
192 คน (กลุ่มส านกังานคณบดี จ านวน 42 คน กลุ่มภาควชิาจ านวน 150 คน)  

ผลการวเิคราะห์ผลส ารวจโดยภาพรวม พบวา่ความคิดเห็นการวนิิจฉยัองคก์ารเพื่อ 
การพฒันาองค์การอย่างเป็นระบบกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ

โดยรวมเห็นด้วย  (80.28) ไม่แน่ใจ (17.88) และไม่เห็นด้วย (1.84)  ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์
ประเด็นจากการวินิจฉัย พบว่า ประเด็นท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการจัด
โครงสร้างระดับคณะฯ  ในเร่ืองโครงสร้างของคณะฯ มีก ารปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯและช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และคณะฯมีหรือจดั
โครงสร้างให้หน่วยงานสามารถท างานประสานกันเพื่อตอบสนองความต้องการของภาควิชา 
รวมถึงคณะฯมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้การด าเนินงาน
ของคณะฯมีประสิทธิภาพ2. ดา้นการออกแบบการท างานระดบับุคคล ในเร่ืองบุคลากรในคณะฯ
รับทราบขั้นตอนการท างาน และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีตอ้งประสานกบัผูอ่ื้นอยา่งชดัเจน 
รวมทั้งระบบงานหรือกระบวนการภายในเอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและหน่วยงานมีการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานไดต้าม
เป้าหมาย เช่น คู่มือการท างาน เอกสารคุณภาพ รวมถึงลกัษณะงานภายในหน่วยงานไดอ้อกแบบให้
สามารถท างานแทนกนัไดเ้ม่ือมีความจ าเป็น 
 

ค าส าคญั: การพฒันาองค์การ/ การวนิิจฉัยองค์การ  
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to conduct the organization diagnosis for organization 
development: A Case Study of Public University Hospital in order to summarize, analyze 
problems and develop suitable development plan for results driven strategic planning via the 
application of 9 cells organization goals that had been adopted from Nine Performance Variable 
by   Geary A. Rummler and Alan P. Brache (1995), seeking to diagnose consistency of goal, 
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design and management in the  Organization, Department and individual in which referencing the 
survey form in collaboration with the Office of Public Sector   Development Commission and 
Human Resource Development working group, National Institute of Development Administration 
(NIDA). As for this organization diagnosis, data were collected from the Dean Office group and 
Academic group in charge of strategy that had been done on March, 2018, which totaled to 192 
questionnaire respondents (divided into 42 persons from the Dean Office group and 150 persons 
from Academic group).    

Overall survey results analysis expressed displayed in the following scales: Agreed 
(80.28), uncertain (17.88) and disagreed (1.84), respectively. Diagnosis results found two 
priorities that require urgent modification, namely: 1. restructuring the Faculty to match the 
Faculty strategies and enhance effective administration, enabled to respond to the need of 
academic and faculty sections for improvement or issue the rules or announcement that aimed for 
effective operation. 2. Individual work design is clearly focused on the work procedures and 
responsibility that  required definite collaboration, including improvement on the work system or 
internal process to support personnel performance, leading to accomplish the set goal  as well as 
arranging the work environment, enhancing personnel productivity such as work manual, quality 
of documents, including designing job description within the division so that personnel could 
substitute work for each other when necessary.    
 

Key words: Organizational Development, Organizational Diagnosis 
 

บทน า 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงในโลกยคุโลกาภิวฒัน์นั้น ลว้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์การโดยรวม เช่น อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การหลัง่ไหลของขอ้มูลข่าวสาร กระแสทุนนิยม วิวฒันาการของศาสตร์การบริหารจดัการดงันั้น



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

64 
 
 

เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงน าแนวคิดการพฒันาองค์การตามแนวทางของ 
Organization development: OD โดยใช้กระบวนการพฒันาองค์การ (Organization development 
Process) มาวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบซ่ึงวตัถุประสงคเ์พื่อวางแผนรับมือการเปล่ียนแปลงสร้างความ
เข้าใจร่วมกันของบุคลากรถือเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างองค์การและ
บุคลากรโดยขั้นตอนท่ีส าคญัของกระบวนการพฒันาองค์การประกอบด้วย  การเร่ิมท าขอ้ตกลง 
การวนิิจฉยัองคก์าร การวนิิจฉยักลุ่มและงาน  การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวินิจฉยั และ
การออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาหรือการจดัท าแผนกลยุทธ์ ซ่ึงหน่ึงในขั้นส าคญัล าดับแรกคือ 
การวินิจฉัยองคก์าร (Organization Diagnosis) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาขององคก์ารก่อนท่ีจะท า 
การแกไ้ขหรือพฒันาหากจะเปรียบเทียบการวินิจฉยัองคก์ารกบัการวินิจฉยัโรคของแพทย ์ก็เปรียบ
ไดก้บัการท่ีแพทยต์อ้งตรวจหาสาเหตุของโรคก่อนท่ีจะท าการรักษาหรือให้ยา ดงันั้นหากละเลย
ขั้นตอนการวนิิจฉยัท่ีส าคญัน้ีไป อาจแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้สียเวลาและทรัพยากร รวมถึง
อาจเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ ท่ีรุนแรงกวา่เดิมเกิดข้ึนในองคก์าร 

ในปัจจุบนัองค์การภาครัฐจ านวนไม่น้อยได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันา
องคก์ารเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนสูงสุด โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นโรงพยาบาล
ในมหาวทิยาลยัและโรงเรียนแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลยัแพทยศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่สังกดักระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนยบ์ริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary 
Care) ท่ีมีขีดความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษาสูงสุดเน่ืองจากเป็น
โรงพยาบาลท่ีใชส้ าหรับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละเป็นโรงพยาบาล
ส าหรับการบริการวิชาการรวมถึงการค้นควา้วิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัชาติและระดบัสากลจึงไดจ้ดัท าแผนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์คณะฯ ลงสู่ระดบัภาควิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งท าการวินิจฉัยองค์การเพื่อพฒันาองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อ
ทราบสถานการณ์ปัจจุบนั คน้หาปัญหาท่ีอาจท าให้เป้าหมายไม่สัมฤทธ์ิผลน าไปสู่การออกแบบ
กิจกรรมพฒันา และการบริหารจดัการวางแผนการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อขบัเคล่ือน
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1)  เพื่อวินิจฉัยองค์การและน าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ 
2)  เพื่อจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาองค์การจากผลการวินิจฉัยของโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ 
3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์การจากผลการวินิ จฉัยองค์การของ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
ผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาการวินิจฉัยองค์การเพื่อพฒันาองค์การอย่างเป็นระบบ 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงของรัฐ โดยผูว้ิจ ัยได้ทบทวนบทวรรณกรรมท่ี
เ ก่ียวข้องกับงานวิจัยโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรวมทั้ งผลงานวิจัย ต่างๆ เพื่อใช้ เป็นแนว 
การด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.   แนวคิดการพฒันาองคก์าร 
การพฒันาองคก์ารเป็นความพยายามเปล่ียนแปลงองคก์ารอยา่งมีแผน มีการวิเคราะห์

ปัญหาวางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการพฒันาระบบโดย
ส่วนรวมทั้งองค์การ เร่ิมจากระดบัผูบ้ริหารลงสู่ระดบัล่างทั้งองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การ ซ่ึงเป็นกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ภายในองคก์าร โดยบุคลากรทุกระดบัในองคก์ารมีการวางแผนล่วงหนา้ และมีเป้าหมายความส าเร็จ
ร่วมกัน เพื่อให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิต  
การท างานท่ีดี ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา (จิรประภา อคัรบวร. 2557) 

จากแนวคิดการพฒันาองค์การขา้งตน้ กระบวนการพฒันาองค์การมีองค์ประกอบ 
ดงัน้ี การตรวจวินิจฉัยปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การปฏิบติัการ และการประเมินผล แต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบติันั้นองคก์ารสามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาของ
องคก์าร และความเหมาะสมแต่สภาพแวดลอ้มของแต่ละองคก์าร เม่ือพิจารณาถึงความสอดคลอ้ง
ในกระบวนการท าความเขา้ใจบุคลากรท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบ เพื่อเพิ่มความเขา้ใจสภาพกาณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ภาพรวมร่วมกนั สามารถก าหนดขั้นตอนการพฒันาองคก์ารประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี   
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 ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาองค์การเน้นให้ความส าคัญต่อกระบวนการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงองค์การเพื่อให้ได้มาซ่ึงประสิทธิภาพขององค์การ โดยในขั้นตอนแรกท่ีส าคญัใน 
การพฒันาองค์การไดแ้ก่ การตรวจวินิจฉยัองคก์าร เพื่อเป็นการแสวงหาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัขององค์การ ปัญหาต่างๆตลอดจนผลของการกระท าท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายองคก์าร  

2.   ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวนิิจฉยัองคก์าร 
เคร่ืองมือการวินิจฉยัองคก์าร 9 ตวัแปร (Nine Performance Variables) หรือ 9 Cells 

เป็นเคร่ืองมือวนิิจฉยัองคก์าร “การบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์” ส าหรับใชว้ินิจฉยัองคก์าร
เชิงระบบ และวเิคราะห์ขอ้มูลน าไปสู่การขบัเคล่ือนเชิงนโยบายเพื่อพฒันาองคก์าร โดยแนวคิดของ 
Geary A.Rummler และ Alan P.Brache (1995) ซ่ึงพฒันาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Theory) 
และแนวคิดความสัมพนัธ์ (Alignment) ของการบริหาร (จิรประภา อคัรบวร. 2017) 

การวินิจฉัยองค์การด้วยโปรแกรม 9 Cells คล้ายการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
องคก์าร ท าใหรั้บรู้ปัญหาขององคก์ารน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งตรงประเด็น โดยการจดัระดบั 
การวินิจฉยัออกเป็น 3 ระดบั คือ  (1)  ระดบัองคก์าร (Organization Level)  (2)  ระดบัหน่วยงาน 
(Department Level)  (3)  ระดบัตวับุคคล (Individual Level) ดงัน้ี 
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และพิจารณาความสอดคลอ้งของ 
(1)  การก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
(2)  การออกแบบระบบงาน/โครงสร้าง (Design) 
(3)  การบริหารจดัการ (Management) 

 
เม่ือน าระดบัและแนวคิดวินิจฉัยองค์การเพื่อพฒันาเคร่ืองมือ GE’9 Cells Matrix 

(McKinsey&Company)ซ่ึงเป็นการน ามุมมองความรู้ด้านการตลาด (Marketing Conceps)  
แนวทางการพฒันาด้านธุรกิจมาใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของการก าหนดเป้าหมายระดบั
องคก์ารกบัเป้าหมายระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล จากนั้นพิจารณาความสอดคลอ้งลงมาท่ีระดบั
องค์การโดยพิจารณาการออกแบบโครงสร้างระดบัองค์การ การบริหารจดัการระดบัองค์การตอ้ง
สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายระดับองค์การ ด้านการออกแบบโครงสร้างระดับหน่วยงานและ 
การจัดการระดับหน่วยงานต้องสนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายระดับหน่วยงานและในด้าน 
การออกแบบระดบับุคคล การบริหารจดัการระดบับุคคล ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมเป้าหมายระดบั
บุคคล จะไดแ้นวคิด  9 Cells แป็นเคร่ืองมือใชใ้นการวนิิจฉยัปัจจยัภายในองคก์าร  ตามรูปภาพ  
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เคร่ืองมือการวินิจฉยัองคก์ารน้ีพิจารณาความสอดคลอ้งของการก าหนด (1) เป้าหมาย

ระดบัองค์การ (Organization Goal) กบั (2) เป้าหมายระดบัหน่วยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ 
(Department/Team or Process Goal) และ (3) เป้าหมายระดบับุคคล (Individual Goal)  

จากนั้นจึงพิจารณาความสอดคลอ้งในระดบัองค์การท่ี (4) การออกแบบโครงสร้าง
ระดับองค์การ (Organization Design) (5) การบริหารจดัการระดับองค์การ (Organization 
Management) ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริม (1) เป้าหมายระดบัองคก์าร (Organization Goal)  

 (6) การออกแบบโครงสร้างหน่วยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ (Department/Team or 
Process Design)  

(7) การบริหารจดัการระดบัหน่วยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ (Department/Team 
or Process Management) ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริม (2) เป้าหมายระดบัหน่วยงาน/ทีมงานหรือ
กระบวนการ  (Department/Team or Process Goal)  

 (8) การออกแบบงานระดบับุคคล (Individual Design)  (9) การบริหารจดัการระดบับุคคล 
(Individual Management)  ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริม  (3) เป้าหมายระดบัตวับุคคล (Individual Goal)  
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วธิีการวจิัย 
งานวจิยัเร่ืองการวนิิจฉยัองคก์ารเพื่อพฒันาองคก์ารอยา่งเป็นระบบ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงของ งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามเชิงส ารวจ (Survey Research) ใน
การเก็บขอ้มูลกบับุคลากรภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้ในการส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์  แบบสอบถามอา้งอิงจากการใช้
แบบส ารวจเพื่อวนิิจฉยัองคก์ารโดยความร่วมมือของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
และคณะท างานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยใช้
เคร่ืองมือการวนิิจฉยัองคก์าร 9 Cells โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อการวินิจฉยัองคก์าร Nine Cells เป็นการใช้
ส ารวจความคิดเห็นรายบุคคล โดยแบบส ารวจมีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ภายใตแ้ต่ละ Cell ดงันั้นขอ้ค าถาม
โดยรวมปลายปิด จ านวน 36 ขอ้ แต่ละขอ้ค าถามจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได ้3 ระดบั 
คือ 

เห็นดว้ย  (+1) แสดงสัญลกัษณ์เป็น  “หนา้ยิม้”       

ไม่แน่ใจ  (0) แสดงสัญลกัษณ์เป็น  “หนา้เฉย”       

ไม่เห็นดว้ย  (-1) แสดงสัญลกัษณ์เป็น  “หนา้เศร้า”      
และขอ้ค าถามปลายเปิดท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

อิสระตามขอบเขตของขอ้ค าถาม โดยสรุปผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และ
แปลความหมายการวนิิจฉยัองคก์รแบบเบ้ืองตน้ดว้ยสัญลกัษณ์ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นการน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมาย 
โครงสร้าง และการบริหารจดัการในระดบัองคก์าร หน่วยงาน และบุคคล ในภาพรวม 

2) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อการก าหนดเป้าหมาย  
โครงสร้าง และการบริหารจดัการในระดบัองค์การ หน่วยงาน และบุคคล จ าแนกเป็นรายดา้น มี
ทั้งหมด 9 ดา้น  
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ผลการวจิัย 
การวินิจฉัยองค์การเพื่อพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ ผลการวเิคราะห์ผลส ารวจโดยภาพรวม พบวา่ความคิดเห็นการวินิจฉยั
องคก์ารเพื่อการพฒันาองคก์ารอยา่งเป็นระบบกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ
โดยรวมเห็นดว้ย  (80.28) ไม่แน่ใจ (17.88) และไม่เห็นดว้ย (1.84)  เม่ือสรุปผลพบวา่ มีประเด็นท่ี
ตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 2 ดา้น เร่ือง 1. ดา้นการจดัโครงสร้างระดบัคณะฯ 2. ดา้นการออกแบบการ
ท างานระดบับุคคล  และประเด็นท่ีตอ้งรักษาไว ้2 ดา้น เร่ือง 1. ดา้นการก าหนดเป้าหมายระดบัหน่วน
งาน 2. ดา้นการบริหารจดัการระดบัหน่วยงาน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นจากการวินิจฉัย พบว่า ประเด็นท่ีตอ้งแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน 2 ดา้น ดงัน้ี  
1. ดา้นการจดัโครงสร้างระดบัคณะฯ ในเร่ืองโครงสร้างของคณะฯ มีการปรับเปล่ียน

ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของคณะฯ และช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
คณะฯมีหรือจดัโครงสร้างให้หน่วยงานสามารถท างานประสานกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของภาควิชาและมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศท่ีมีส่วนสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของคณะฯมีประสิทธิภาพ 

2. ดา้นการออกแบบการท างานระดบับุคคล ในเร่ืองบุคลากรในคณะฯ รับทราบขั้นตอน
การท างานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีตอ้งประสานกบัผูอ่ื้นอยา่งชดัเจน รวมทั้งระบบงานหรือ
กระบวนการภายในเอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและหน่วยงาน 
มีการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรผลิตผลงานไดต้ามเป้าหมาย เช่น คู่มือการท างาน 
เอกสารคุณภาพ รวมถึงลักษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถท างานแทนกนัได้เม่ือ 
มีความจ าเป็น 

โดยข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาองค์การจากผลการวินิจฉัยองค์การท่ีเป็นไป
ตามล าดบัความส าคญัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ ใน 2 ประเด็นเร่งด่วน 
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1. ดา้นการออกแบบโครงสร้างระดบัคณะฯ เพื่อให้ระบบงาน/ของคณะฯ สนบัสนุน
การด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ของคณะฯ โดยใชเ้คร่ืองมือ ดงัน้ี 

(1) การทบทวนและการปรับระบบงาน/โครงสร้างคณะฯ (Organization 
Restructuring)โดยเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของระบบงาน 
/โครงสร้างต่อวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์  

(2) การก าหนดแผนผงัความสัมพนัธ์ (Relationship Map) ระหว่าง
หน่วยงานโดยเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานเพื่อก าหนดระบบงาน/โครงสร้างท่ีเอ้ือต่อ 
การปฏิบติังานในระดบัหน่วยงาน 

 (3) การจดัท าระบบงาน/โครงสร้างของคณะฯท่ีมีแผนกงานตามลูกคา้ 
ผูรั้บบริการ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder) 

 (4) การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน โดยเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงกฎระเบียบใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   

2. ดา้นการออกแบบการท างานระดบับุคคล เพื่อให้การออกแบบการท างานระดบั
บุคคลสนบัสนุนเป้าหมายการท างานระดบับุคคลใหป้ระสบความส าเร็จโดยใชเ้คร่ืองมือ ดงัน้ี 

(1) การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Flow) โดยเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล การจัดท าคู่มือ 
การปฏิบติังานจะช่วยท าให้เกิดความชดัเจนในการประสานงาน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์งานแลว้
จึงเร่ิมเขียนWork flow จากนั้นจึงจดัท าคู่มือการปฏิบติังานและส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 

(2) การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน (Work Manual) โดยให้ก าหนด
ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow analysis) เพื่อออกแบบและปรับปรุงการ
ท างานใหส้ามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของการท างานในกระบวนการต่าง ๆ  

(3) การจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อพฒันาระบบงานและกระบวนการ
ภายใน(IT System) 

(4) การจดัท าแบบส ารวจเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงอาจเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาความพึงพอใจหรือความผูกพนัของบุคลากร และจดัท า Focus Group เพื่อ
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คน้หาประเด็นปัญหาท่ีกลุ่มบุคลากรตอ้งการการออกแบบสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อส่งเสริม 
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ซ่ึงจากการวเิคราะห์ประเด็นจากการวนิิจฉยั พบวา่ ประเด็นท่ีตอ้งรักษาไว ้ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการก าหนดเป้าหมายระดบัหน่วนงาน ในเร่ืองหน่วยงานมีการก าหนดตวัช้ีวดั

และแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของคณะฯ และมีการรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการของ
ภาควิชาเพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดัส าคญัของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตวัช้ีวดัท่ี
ถ่ายทอดมาจากระดับคณะฯ รวมทั้ งมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

2. ด้านการบริหารจดัการระดับหน่วยงาน ในเร่ืองหน่วยงานมีระบบการติดตาม 
การประเมินวดัผลงานของหน่วยงาน และมีการรายงานผลงาน เพื่อให้รายงานผลการด าเนินงาน
ไดรั้บการน าไปปฏิบติัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้และมีการประชุมหรือการติดต่อส่ือสารระหวา่งทีมงาน
ต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมใน 
การบริหารงานของหน่วยงาน และมีการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (รายงาน 
ผลการด าเนินงาน) ท่ีมีความจ าเป็นในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหน่วยงาน รวมทั้งไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณอุปกรณ์การปฏิบติังานและบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อให้ท างานบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานได ้

ในประเด็นท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  การศึกษาการวินิจฉัยองค์การเพื่อการพฒันาองค์การ
อย่างเป็นระบบกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงของรัฐ ควรมีการก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรโดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้กบั
บุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรมีองคค์วามรู้ใหม่ๆทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและให้ครอบคลุม
ถึงการประเมินผลส าเร็จของงานท่ีปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีศกัยภาพท่ีจะปฏิบติังาน
ใหก้บัหน่วยงานอยา่งเตม็ความสามารถ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 การศึกษาการวินิจฉัยองค์การเพื่อการพฒันาองค์การอย่างเป็นระบบกรณีศึกษา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงของรัฐ ควรมีการก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การในทุกส่วนโดยลดขั้นตอนกระบวนการด าเนินท างาน อ านวยความ
สะดวก ลดจ านวนบุคลากรท่ีมากเกินเน้นการท างานท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ  ผลจากการวิจยัพบว่า การก าหนดเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน (Department Goal) โดยภาพรวมควรรักษาไว ้เน่ืองจากหน่วยงานมีการก าหนดตวัช้ีวดั
และแผนปฏิบติัการท่ีสอดคล้องกับตวัช้ีวดัของคณะฯ มีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ภาควิชาเพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดัส าคญัของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตวัช้ีวดัท่ี
ถ่ายทอดมาจากระดบัคณะฯมีการก าหนดแผนปฏิบติัการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน และ
มีการก าหนดตัวช้ีวดัและเป้าหมายในการจดัการความเส่ียงของโครงการท่ีอาจท าให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์

 ผลจากการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการระดบัหน่วยงาน (Department Management) 
โดยภาพรวมควรรักษาไว ้เน่ืองจากบุคลากรเห็นดว้ยว่าหน่วยงานมีระบบการติดตาม การประเมิน
วดัผลงานของหน่วยงาน และมีการรายงานผลงาน เพื่อให้รายงานผลการด าเนินงานไดรั้บการน าไป
ปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ มีการประชุมหรือการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงานต่างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาอยา่งเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน และมีการจดัท าและวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ (รายงานผลการด าเนินงาน)ท่ีมีความ
จ าเป็นในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหน่วยงานแต่บุคลากรไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณอุปกรณ์การปฏิบติังานและบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหท้  างานบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานได ้
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การวเิคราะห์การกระจายต าแหน่งทางวชิาการเพือ่การวางแผนก าลงัคนของ
ผู้ปฏิบัตงิานต าแหน่งประเภทวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
Analysis of the Academic Position Distribution for Workforce Planning 

of Academic Personnel Faculty of Science, Mahidol University 
 

โชทิชา สุวรรณโคตร และ ธนัยาภทัร์ เอิบสุข 
Choticha Suwannakhot and Thunyapat Aeabsuk 

นกัทรัพยากรบุคคล งานบริหารและธุรการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
Human Resource, Administrative and Clerical Division, Faculty of Science, Mahidol University 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบัติงาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ 2) เสนอแนะแนวทางในการ
วางแผนก าลงัคน และก าหนดนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลให้สอดคลอ้งกบั
อตัราส่วนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ ประชากรคือผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วิชาการ ช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลจากฐานขอ้มูล
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ และ
สมการการถดถอยอยา่งง่าย 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) อตัราส่วนการกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วิชาการอาจารย์ มีการกระจายตัวสูงท่ีสุด โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 37.36 – 40.71 ในทางกลับกัน
อตัราส่วนของต าแหน่งศาสตราจารย ์ซ่ึงมีค่าการกระจายตวัน้อยท่ีสุดนั้น มีค่าเพียง 5.17 – 9.05  
ส่วนการกระจายต าแหน่งของผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์มีค่าอตัราส่วนอยูร่ะหว่าง                 
27.93 – 31.90 และ 21.61 – 26.21 ตามล าดบั 2) แนวโน้มการกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการนั้น ต าแหน่งอาจารย์และรองศาสตราจารยมี์แนวโน้มการกระจายตวั
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เพิ่มข้ึน เน่ืองจากสมการการถดถอยแสดงค่าความชันท่ีเป็นบวก โดยมีค่าเท่ากับ 6.5 และ 6.3 
ตามล าดบั ในขณะท่ีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยมี์แนวโน้มการกระจายตวัลดลง 
ค่าความชนัของสมการการถดถอยแสดงค่าท่ีเป็นลบ โดยมีค่าเท่ากบั 1.4 และ 3.2 ตามล าดบั     
 

ค าส าคญั: การกระจายต าแหน่ง, การวางแผนก าลงัคน, ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วชิาการ 
 

Abstract 
This research aims to 1) analyze of the academic position distribution of personnel 

Faculty of Science, Mahidol University and 2) suggest a workforce planning policy in Faculty of 
Science, Mahidol University that will relate with academic personnel ratio. We use all academic 
personnel amount which were collected from ERP (Enterprise Resource Planning) system in 
2015-2018 fiscal year then using statistics including percentage of changes and simple linear 
regression. 

The results indicated that 1) the changes ratio of position distribution of lecturer had the 
highest diversity which was 37.36 - 40.71. On the other hand, the changes ratio of professor had 
the lowest diversity which was 5.17 - 9.05 while the change ratio of assistant professor and 
associated professor were 27.93 – 31.90 and 21.61 – 26.21 respectively. 2) Position distribution 
Tendency of academic personnel of lecturer and associated professor seem to be increased 
because the simple linear regression slope is positive 6.5 and 6.3 respectively while assistant 
professor and professor have a decrease in position distribution tendency which show a negative 
1.4 and 3.2 of simple linear regression slope. 

 
Keyword: Position Distribution, Workforce Planning, Academic Personnel                      
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บทน า 
 การวางแผนก าลงัคน (Workforce Planning) เป็นส่วนหน่ึงของงานดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์(Human resource) ท่ีส าคญั (จิรประภา อคัรบวร, 2558) เพื่อเป็นการเตรียมจ านวน
คนให้พร้อมกบัการท างาน ภาระงาน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงจ านวนคนเพื่อให้สอดคล้องกบั
นโยบายในการขบัเคล่ือนองคก์ร (สิรินาถ ตามวงษว์าน, 2556) 
 มหาวิทยาลยัเป็นหน่ึงในองคก์รท่ีจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนก าลงัคน เพื่อน ามาใชย้กระดบั
คุณภาพและมาตรฐานของมหาวทิยาลยัใหสู้งข้ึน ในการยกระดบัคุณภาพมหาวทิยาลยันั้นลว้นมีการ
พิจารณาจากตวัแปรนานัปการ แต่ทว่าตวัแปรหลกัท่ีมกันิยมใช้พิจารณาคือ จ านวนผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์, 2553) เน่ืองจากผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันางานวิจยัของมหาวิทยาลยัออกสู่สังคมและ
นานาประเทศ มหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานวิจยัมาก แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของมหาวิทยาลัยนั้ น 
(ปิยวรรณ บุญเพ็ง, ยุทธนา ไชยจูกุล และ ดุษฎี โยเหลา, 2560) หากมหาวิทยาลยัมีผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ในอตัราสูง มหาวิทยาลยั
จะสามารถดึงดูดงบประมาณในการวิจยัและดึงดูดนกัศึกษาศกัยภาพสูงเขา้มาศึกษายงัมหาวิทยาลยั
ไดม้าก รวมทั้งไดรั้บความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีสูงกวา่  
 ในการน้ีผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการวิเคราะห์การกระจายต าแหน่งทางวิชาการ
เพื่อการวางแผนก าลังคนของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล โดยในการวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ทราบถึงขอ้มูล และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการวางแผนจดัการก าลงัคนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่ อวิ เคราะห์การกระจายต าแหน่งของผู ้ป ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการ                                           
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล                                                                                                                                 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนก าลงัคน และก าหนดนโยบายของคณะให้สอดคลอ้งกบั
อตัราส่วนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ  
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ขอบเขตการวจิัย 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วชิาการทั้งหมดของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้ศึกษาจะท าการวิ เคราะห์ประเด็นทั้ งหมด                                
2 ประเด็น คือ 1) การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ 2) วิเคราะห์
และสรุปผลขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
 ขอบเขตด้านเวลา  ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัย คือ ช่วงปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2558 จนถึง พ.ศ. 2561 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบการกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล                                                                                                                                
 2. สามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนก าลงัคน และก าหนดนโยบายของ
คณะวทิยาศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราส่วนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
 

ทบทวนวรรณกรรม    
 การวิ เคราะ ห์ เพื่ อวางแผนก าลังคนของผู ้ป ฏิบัติ งานต าแหน่งประ เภทวิชาการ                               
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลน้ี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง                    
มาแสดงดงัน้ี 
1. แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนก าลงัคน 
 การวางแผนก าลงัคนเป็นหน่ึงในกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ท่ีมีแบบแผนขั้นตอนและมีกลยุทธ์ กระท าการโดยมีการก าหนดแผนก าลงัคน ทั้งในระยะสั้นและ                  
ระยะยาว เพื่อให้เกิดการจดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัทิศทางขององคก์ร (Bechet, 2008) 
ส่งผลท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีแทจ้ริง (Wright, 
1992; ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2553) 
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 การวางแผนก าลังคนของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการเป็นเร่ืองท่ีควรให้
ความส าคัญเ ร่ืองหน่ึง  เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อการขับ เค ล่ือนมหาวิทยาลัยได ้                                     
โดย ณรงค ์นิยมวิทย ์(2554) กล่าววา่ อตัราส่วนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการในระดบั
มหาวทิยาลยัท่ีเหมาะสมคือ มีจ านวนอาจารย:์ ผูช่้วยศาสตราจารย:์ รองศาสตราจารย:์ ศาสตราจารย ์
อยู่ท่ี 20: 25: 45: 10 ซ่ึงอตัราส่วนน้ีเป็นอตัราส่วนท่ีจะท าให้การบริการวิชาการ และการพฒันา
งานวจิยัซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของมหาวทิยาลยัเป็นไปตามมาตรฐาน  
2. แนวคิดเกีย่วกบัความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
 องคก์รท่ีก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรสามารถเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน มีความกา้วหนา้
ในอาชีพได้นั้ น ย่อมก่อให้เกิดการพฒันาตนเองของบุคลากร และการพฒันาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน (ลดัดาวลัย ์ส าราญ, สุรชัย เอมอกัษร, ศศินันท์ ศาสตร์สาระ และ โสรยา                      
สุภาผล, 2561) และองค์กรการศึกษาท่ีให้ความส าคญัแก่การพฒันาผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วิชาการนั้น จะส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วิชาการจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  (เพชราวลยั ถิระวณัฐพงศ์ และปัญจ์ปพชัรภร                        
บุญพร้อม, 2558) 
 มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นองคก์รท่ีก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ สามารถ
เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึนไดห้ลงัจากท่ีบรรจุเป็นอาจารย ์แต่ผูข้อจะตอ้งมีระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง รวมทั้งผลงานทางวิชาการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ขอ้ก าหนด ท าให้อาจารยล์้วนตอ้ง
พฒันาตนเองและงานวิจยัตลอดเวลา เพื่อให้สามารถน าผลงานไปใชเ้สนอขอต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้
โดยในปัจจุบนัการเสนอขอต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับผูเ้สนอขอ    
ท่ีเป็นขา้ราชการใหย้ดึถือตามประกาศของ “คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560” และส าหรับผูเ้สนอขอท่ีเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั
ใหย้ดึตาม “ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561” 
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2.1 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  
 ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์สามารถยืน่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยไ์ดใ้นกรณีท่ีมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งอาจารยด์งัต่อไปน้ี                                  
 1. ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ส าหรับอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า                                                     
 2. ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี ส าหรับอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า                       
 3. ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี ส าหรับอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ในกรณีท่ีผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย ์ตอ้งปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยม์าไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และในกรณีท่ีผู ้
ขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และตอ้งการเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย ์ตอ้งปฏิบติังานใน
ต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ดงัแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที ่1 แสดงถึงระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการท่ีจะ
ยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน 

2.2 ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.1 ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์(ส าหรับขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั)                                                                                                                             

 มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลงานทางวชิาการดงัน้ี                                               
 ผลงานทางวชิาการมีคุณภาพ “ดี” มีลกัษณะตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี                                       
  1. งานวจิยั 2 เร่ือง 
  2. งานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวชิาการรับใช้
สังคม หรือต ารา/หนงัสือ 1 เล่ม 
  3. งานวจิยั 1 เร่ือง และบทความทางวชิาการ 1 เร่ือง (เฉพาะพนกังานมหาวทิยาลยั)      

1 ปี 

อาจารย ์
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

2 ปี 2 ปี 
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2.2.2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
 มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลงานทางวชิาการ 2 วธีิ ดงัน้ี                                         
  วิธีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ประกอบดว้ย ต าราหรือหนงัสือ 1 เล่ม 
(หรือบทความทางวชิาการ ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั) และผลงานวชิาการตามขอ้ใดขอ้หน่ึง 
  1. งานวจิยั 2 เร่ือง 
  2. งานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวชิาการ 
รับใชส้ังคม 1 เร่ือง 
  วธีิท่ี 2 (เฉพาะขา้ราชการ) 
  1. งานวจิยั 3 เร่ือง โดย 2 เร่ืองมีคุณภาพ “ดีมาก” และ 1 เร่ือง คุณภาพ “ดี” 
  2. งานวิจยั 2 เร่ือง มีคุณภาพ “ดีมาก” และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนหรือ
ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม มีคุณภาพ “ดี” 
  วธีิท่ี 2 (เฉพาะพนกังานมหาวทิยาลยั) 
  1. งานวจิยั 5 เร่ือง โดย 3 เร่ืองมีคุณภาพ “ดีมาก” 

2.2.3 ต าแหน่งศาสตราจารย ์(ส าหรับขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั)                                                                                                                             
  วิธีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีมาก” ประกอบด้วย ต าราหรือหนังสือ 1 
เล่ม และผลงานวชิาการตามขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 
  1. งานวจิยั 5 เร่ือง 
  2. งานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวชิาการรับใช้
สังคม รวมกนัทั้งหมดอยา่งนอ้ย 5 เร่ือง 
  วธีิท่ี 2 ผลงานทางวชิาการมีคุณภาพ “ดีเด่น” ตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
  1. งานวจิยั 5 เร่ือง  
  2. งานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวชิาการรับใช้
สังคม รวมกนัทั้งหมดอยา่งนอ้ย 5 เร่ือง 

 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 และ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2562) 
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2.3 ขั้นตอนในการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ  

 1. ผูข้อต าแหน่งยืน่แบบ ก.พ.อ. และผลงานทางวชิาการ 
 2. ภาควชิาตรวจสอบคุณสมบติัและผลงานทางวชิาการ 
 3. หวัหนา้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน 
 4. ผูข้อสอบประเมินการสอนชั้นตน้ 
 5. คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองการขอต าแหน่งทางวชิาการของส่วนงานตรวจสอบ
คุณสมบติั ความถูกตอ้งของแบบ ก.พ.อ. และผลงานทางวชิาการ 
 6. ส่วนงานจดัส่งแบบ ก.พ.อ. และผลงานวชิาการไปยงัมหาวทิยาลยั 
 7. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องของแบบ ก.พ.อ. และผลงานทางวิชาการ หากมีข้อแก้ไข 
มหาวทิยาลยัจะจดัส่งกลบัไปยงัส่วนงานเพื่อใหป้รับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 8. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเพื่อประเมินผลงาน 
 9. ผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลงานทางวชิาการ และประชุมพิจารณาการประเมินผล 
 10. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการพิจารณาผลการประเมิน 
 11. สภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติั/ไม่อนุมติั 
 12. หากอนุมัติกองทรัพยากรบุคคลจัดท าค าสั่งแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                     
แต่ถา้หากไม่อนุมติั กองทรัพยากรบุคคลจะจดัท าบนัทึกแจง้ส่วนงาน 
 13. กองบริหารงานทัว่ไปออกเลขค าสั่งแต่งตั้ง และส่งแจง้ส่วนงาน 
 14. กองทรัพยากรบุคคลจดัส่งแบบ ก.พ.อ. และผลงานทางวชิาการคืนผูข้อ 
 

 (กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัมหิดล)   

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 Meyer et al. (1996) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แบบจ าลองก าลงัแรงงานทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นระบบทางเดินอาหาร โดยการตรวจสอบการกระจายตวัของแพทยด์า้นน้ี ผลการศึกษาพบว่า 
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จ านวนแพทยด์้านระบบทางเดินอาหารในปัจจุบนัมีจ านวนมากเป็น 2 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 1992 
ดังนั้นหน่วยงานทางการแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงตดัสินใจลดอตัราการผลิตแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร เป็นเวลามากกว่า 5 ปี เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดภาวะแรงงาน                  
ท่ีมากเกินความจ าเป็น และเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของบุคลากรทางการแพทย ์     

วธิีการวจิัย 

 การวิเคราะห์การกระจายต าแหน่งทางวิชาการเพื่อการวางแผนก าลงัคนของผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามหัวขอ้
ดงัต่อไปน้ี  
1. ประชากร 
 ประชากร ท่ี ใช้ในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี  คื อผู ้ป ฏิบัติ ง านต าแหน่งประ เภทวิช าการ                           
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยจ านวนของประชากรในปีงบประมาณ 2558 – 2561                   
มีจ  านวนตามล าดบั ดงัน้ี 265, 273, 280 และ 290 คน 
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ข้อมูลของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการท่ีใช้ในการศึกษา รวบรวมมาจาก
ฐานข้อมูลระบบ ERP ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ในการจดัการข้อมูลบุคลากรภายในองค์กร หน่วยการ
เจา้หน้าท่ี งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ ได้เก็บบนัทึกขอ้มูลลงใน
ระบบ (ขอ้มูลท่ีน ามาใช ้คือขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ของปีงบประมาณนั้น)    
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชว้ิธีทางสถิติ คือ การหาค่าร้อยละ และการหาสมการ
การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression)  เพื่อคาดคะเนแนวโน้มการกระจายตวัของ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการในแต่ละต าแหน่ง 
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ผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์การกระจายต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
 จากขอ้มูลผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการจากฐานขอ้มูลระบบ ERP ในปี พ.ศ. 2558 
ถึง พ.ศ. 2561 (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน) พบว่ามีจ านวนผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการในทุกประเภทดงัแสดงในดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนผูป้ฏิบติัต าแหน่งประเภทวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2561   

ต าแหน่ง 
ปีงบประมาณ (หน่วย : คน) ปีงบประมาณ (หน่วย : ร้อยละ)  

2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 
อาจารย ์ 99 106 114 118 37.36 38.83 40.71 40.69 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 84 85 80 81 31.70 31.14 28.57 27.93 
รองศาสตราจารย ์ 58 59 68 76 21.89 21.61 24.29 26.21 
ศาสตราจารย ์ 24 23 18 15 9.05 8.42 6.43 5.17 

รวม 265 273 280 290 100 100 100 100 
ข้อมูลในตารางท่ี 1 พบว่า แต่ละช่วงปีงบประมาณ จ านวนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง

ประเภทวิชาการมีจ านวนแตกต่างกนั โดยในปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์มีผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภทวิชาการมากท่ีสุด คือ 290 คน ส่วนปี 2558 มีจ านวนผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ
นอ้ยท่ีสุด โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 265 คน และจากตารางพบวา่ ในปี 2561 นั้นเป็นปีท่ีมีจ  านวนบุคลากร
ต าแหน่งอาจารยม์ากท่ีสุด คือ 118 คน และต าแหน่งศาสตราจารยน์้อยท่ีสุด คือ 15 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 40.69 และ 5.17 ตามล าดบั นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีได้แสดงผลการศึกษาว่า อาจารยเ์ป็น
ประเภทของผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการท่ีมีจ านวนคนสูงท่ีสุดในทุกปีงบประมาณ                             
และศาสตราจารยเ์ป็นประเภทท่ีมีจ านวนคนนอ้ยท่ีสุดทุกปี ดงักราฟท่ี 1 
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กราฟที ่1 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
 

ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 

 จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากตารางท่ี 1 มาเปรียบเทียบในรูปของอตัราส่วน
ตามทฤษฎีของ ณรงค์ นิยมวิทย ์(2554) เพื่อแสดงถึงการกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภทวชิาการในแต่ละช่วงปีงบประมาณ ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนการกระจายต าแหน่งของ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการต าแหน่งอาจารย ์มีอตัราส่วนอยู่ระหว่าง 37.36 – 40.71%                
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงท่ีสุดในแต่ละช่วงปีงบประมาณ และศาสตราจารยเ์ป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราส่วน
นอ้ยท่ีสุดในแต่ละช่วงปีงบประมาณ โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.17 – 9.05% ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงอตัราส่วนการกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561  

 

2. การวเิคราะห์เพือ่หาแนวโน้มการกระจายต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 

 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาท าการวเิคราะห์เพื่อหาแนวโนม้การกระจายต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ละประเภท กระท าโดยใช้วิ ธีทางสถิติ คือ การวิ เคราะห์การถดถอยอย่างง่าย                
(Simple Linear Regression) ผลการวเิคราะห์แสดงดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟที ่2 แสดงแนวโนม้การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ 

 
ท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 

ปีงบประมาณ อตัราส่วนต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 

2558 37.36: 31.70: 21.89: 9.05 
2559 38.83: 31.14: 21.61: 8.42 
2560 40.71: 28.57: 24.29: 6.43 
2561 40.69: 27.93: 26.21: 5.17 

y = 6.5x + 93 
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 กราฟแสดงแนวโนม้การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการท่ีด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ในกราฟท่ี 2 นั้น เม่ือน ามาวิเคราะห์โดยใช้สมการการถดถอยอย่างง่าย พบว่า
สมการการถดถอยเท่ากบั y = 6.5X + 93 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของอาจารยท่ี์มีอตัราการ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากกราฟมีค่าความชนัเป็นบวก เท่ากบั 6.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที ่3  แสดงแนวโนม้การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ                                       
ท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2561  

จ า ก ก ร า ฟ ท่ี  3 แ ส ด ง แ น ว โน้ ม ก า ร ก ร ะ จ า ย ต า แ ห น่ ง ข อ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า แ ห น่ ง                                 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์โดยสมการ Simple Linear Regression มีค่าเท่ากบั y = -1.4X + 86 แสดงให้เห็น
วา่จ านวนของผูช่้วยศาสตราจารยมี์แนวโนม้ลดลง เน่ืองจากค่าความชนัเป็นลบ เท่ากบั 1.4 
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กราฟที ่4  แสดงแนวโนม้การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ                                        
ท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยใ์นช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2561 

กราฟท่ี 4 ซ่ึงแสดงแนวโน้มการกระจายต าแหน่งของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการ                                        
รองศาสตราจารย ์พบวา่สมการการถดถอยอยา่งง่ายเท่ากบั y = 6.3X + 49.5 แสดงให้เห็นวา่จ านวน
ของรองศาสตราจารยมี์แนวโนม้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากค่าความชนัเป็นบวก โดยมีค่าความชนัเท่ากบั 6.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

กราฟที ่5  แสดงแนวโนม้การกระจายต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ                                  
ท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 

 จากขอ้มูลผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารยใ์นกราฟท่ี 5  
นั้น สมการการถดถอยอยา่งง่าย เท่ากบั y = -3.2X + 28 แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของศาสตราจารยท่ี์
มีอตัราการลดลง เน่ืองจากกราฟมีค่าความชนัเป็นลบ โดยมีค่าความชนัเท่ากบั 3.2 
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อภิปรายผลการวจิัย  
1. การวเิคราะห์การกระจายต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 

 จากผลการศึกษาในตารางท่ี 1 และกราฟท่ี 1 นั้น แสดงให้เห็นว่าจ านวนของผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มีจ านวนเปล่ียนแปลงไปในทุกช่วง
ปีงบประมาณ และเม่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงโดยดูจากอตัราส่วนดงัตารางท่ี 2 เทียบกบั
ทฤษฎีของณรงค์ นิยมวิทย ์(2554) ท่ีกล่าววา่  อตัราส่วนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ     
ท่ีเหมาะสมคือ จ านวนอาจารย์: ผูช่้วยศาสตราจารย์: รองศาสตราจารย์: ศาสตราจารย์ อยู่ท่ี                          
20: 25: 45: 10 นั้นพบวา่ ต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการอาจารยมี์จ านวนสูงกวา่
ทฤษฎี 2 เท่า โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 37.36 – 40.71 สาเหตุท่ีท าให้จ  านวนอาจารย์มีอตัราส่วนท่ีสูง          
ผูว้จิยัวเิคราะห์วา่เกิดจากการเจริญเติบโตขององคก์รดา้นการศึกษา ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนัเก่ียวกบัการ
เปิดสอนของมหาวิทยาลยัแห่งใหม่ เพื่อตอบโจทยป์ริมาณผูเ้รียนท่ีเพิ่มจ านวน และรวมถึงการเพิ่ม
หลกัสูตรสาขาวิชาศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั ท าให้มีการเปิดรับผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วชิาการในปริมาณมาก ส่วนอตัราส่วนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการผูช่้วยศาสตราจารย์
ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 27.93 – 31.70 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกับทฤษฎี แต่ทว่าอตัราส่วนของ
ต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยมี์ค่าท่ีแตกต่างจากทฤษฎีมาก โดยมีอตัราส่วนเท่ากบั 
21.61 – 26.21 และ 5.17 – 9.05 ตามล าดบั สาเหตุหลกัท่ีท าให้จ  านวนของรองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารยมี์จ านวนนอ้ย และไม่เป็นไปตามทฤษฎีนั้น เกิดจากสาเหตุเร่ืองเกณฑ์ในการยื่นเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีมาตรฐานในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัขอเสนอขอต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์(อุไรวรรณ ธนสถิตย,์ 2540) ท าให้บุคลาการสายวิชาการทอ้แทแ้ละขาดแรงจูงใจใน                  
การจดัเตรียมผลงาน ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสามารถ
พบไดจ้ านวนมาก (มณญาวณัย ์เศรษฐพงศ,์ 2556)                                                           

2. การวเิคราะห์เพือ่หาแนวโน้มการกระจายต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวชิาการ 
 ขอ้มูลกราฟและสมการการถดถอยอยา่งง่ายท่ีไดจ้ากกราฟท่ี 2,3,4 และ 5 นั้น เม่ือน ามา
วิ เคราะห์หาทิศทางการกระจายต าแหน่งของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการใน                             
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4 ปีงบประมาณขา้งหนา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 นั้น พบวา่ทิศทางการกระจายตวัของ
แต่ละต าแหน่งทางวชิาการ มีทิศทางต่างกนั ดงัแสดงในกราฟท่ี 6            
 กราฟท่ี 6  แสดงให้เห็นว่าผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการอาจารย์และ                                  
รองศาสตราจารยมี์จ านวนเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีสาเหตุในกรณีของต าแหน่งอาจารยเ์กิดไดจ้ากการเติบโต
ขององค์กรมหาวิทยาลยั ท าให้มีการจา้งงานเพิ่มสูงข้ึน ส่วนกรณีของรองศาสตราจารยน์ั้น ผูว้ิจยั
วิเคราะห์ว่าสาเหตุท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองมาจากระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีก าหนดให้บุคลากร
ต าแหน่งรองศาสตราจารยข้ึ์นไป ได้รับการต่ออายุงานจนถึงช่วงเวลาเกษียณอายุ โดยไม่ตอ้งต่อ
สัญญาเป็นรายปีเหมือนต าแหน่งอาจารย์และผูช่้วยศาสตราจารย์ เพื่อกระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงาน
ต าแหน่งประเภทวิชาการ เกิดการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย                      
(วินยั ค  าสุวรรณ, 2542) กรณีของต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จากกราฟแสดงให้เห็นวา่ ต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากการผนัผวนของปริมาณบุคลากร                      
ซ่ึงในระยะสั้ นแนวโน้มดังกล่าวไม่ ก่อให้เ กิดผลกระทบมากนัก  แต่ถ้าหากในระยะยาว                             
คณะวิทยาศาสตร์ย ังคงไม่มีการวางแผนก าลังคนของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการ                 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์จะสามารถส่งผลกระทบต่อการบริการวิชาการของคณะได้ ในทางกลบักัน
ต าแหน่งศาสตราจารย ์สมการการถดถอยแสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มลดลงจ านวนมาก สาเหตุ
เน่ืองมาจากความยุ่งยากในการยื่นเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย ์และภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึนจน
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการไม่สามารถจดัสรรเวลาการท าวิจยัได ้(ภควรรณ สีสวย และ
เพญ็ศรี ช่ืนชม, 2554)  
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กราฟที ่6 แสดงแนวโนม้ของจ านวนผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ                                                         
ในช่วง ปี 2558 – 2564 วเิคราะห์โดยการใชว้ธีิการถดถอยอยา่งง่าย 

 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Meyer et al. (1996) ซ่ึงไดท้  าการ
วิจยัเร่ืองแบบจ าลองก าลงัแรงงานทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร โดยพบว่า 
จ  านวนบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเหล่ือมล ้าเกิดข้ึน ในกรณีของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วิชาการนั้ น พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ควรมีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเสนอขอต าแหน่ง
ศาสตราจารยใ์ห้มากข้ึน และควรชะลอการรับสมคัรงานในต าแหน่งอาจารย ์หรือออกประกาศ 
ขอ้บงัคบัเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการตระหนักถึงความส าคญัในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเหล่ือมล ้ าของจ านวนต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน             
จนอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในการบริการวชิาการในภายภาคหนา้  

ข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนก าลงัคนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการเป็นส่ิงส าคญัในการบริหาร
จดัการเพื่อให้มหาวิทยาลยัก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในดา้นการบริการวิชาการและงานวิจยั ในการ
วางแผนก าลงัคน ควรให้ความส าคญัต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลการกระจายต าแหน่งทางวิชาการร่วม
ดว้ย เพื่อใหก้ารวางแผนเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัเป้าหมายขององคก์ร  
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แนวทางการพฒันา 

 การน าขอ้มูลการกระจายตวัของบุคลากรไปใช้วางแผนก าลงัคนของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยยึดตามทฤษฎีอัตราส่วนของณรงค์ นิยมวิทย์ (2554) ซ่ึงเป็นอัตราส่วน
เหมาะสม จะส่งผลใหม้หาวทิยาลยัประสบผลส าเร็จทางดา้นการบริหารจดัการก าลงัคน 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์เพื่อหาการกระจายต าแหน่งและเพื่อหาแนวโน้มการกระจาย
ต าแหน่งนั้น ควรมีปริมาณขอ้มูลท่ีมากกว่า 5 ปีข้ึนไป เพื่อให้มองเห็นภาพรวมการเปล่ียนแปลง
จ านวนผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน  

 2.  ควรมีการน าข้อมูลการกระจายอายุของผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทวิชาการ                             
มาวิเคราะห์ร่วมกบัการกระจายต าแหน่ง เพื่อวางแนวทางในการบริหารจดัการบุคคลให้เหมาะสม
กบัก าลงัคน และช่วงวยัของผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการมีช่วงวยัท่ีต่างกนั สามารถส่งผลต่อวิถีการ
ท างานท่ีแตกต่างกนัได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใช้บริการ

งานดา้นการศึกษา (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษา
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล และ (3) เสนอแนะแนวทางการพฒันาความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
งานดา้นการศึกษา  ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 - 4 จ  านวน 34 คน  เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.98   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) 
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ผลการศึกษาพบวา่ (1) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษาโดยรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ  ด้านคุณภาพในการให้บริการ  ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  (2) นกัศึกษาท่ีมีการศึกษา
ชั้นปีต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการศึกษาไม่แตกต่างกนั  ส่วนนกัศึกษาท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และ (3) แนวทางการพฒันาควรมีตารางก าหนดการให้บริการเป็นช่วงเวลาท่ีชดัเจนเพื่อให้
นกัศึกษาไดรั้บความสะดวกในส่ิงท่ีตอ้งการมารับบริการ และจดัโต๊ะคอมพิวเตอร์และเกา้อ้ีส าหรับ
นกัศึกษาท่ีมาติดต่อ อนัจะส่งใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจ มีเจตคติท่ีดี และเกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการมากยิง่ข้ึน 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจต่อการให้บริการ, การให้บริการงานดา้นการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

Abstract 
This research aimed to study (1) student satisfaction toward the educational services, (2) 

comparing the satisfaction on educational service based on personal data, and (3) purposing the 
suggestions for improving the satisfaction on education service.  Thirty-four undergraduate 
students from 2nd to 4th academic level were population size.  The research tool was a 
questionnaire with Index of Item-Objective Congruence at 0.98. The data were analyzed by 
descriptive statistics: frequency, average, and standard deviation, t-test and F-test.  

The outcomes revealed that (1) the satisfaction level on overall educational service was 
excellence.  All categorizes were also at an excellence level, which arranged in order from the 
greatest to least was manner of service provider, service quality, service protocol/process, and 
service facilities.  The results also showed that (2) students, who were different in academic level, 
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were insignificantly different in their satisfaction, whereas students with different gender had 
significantly different satisfaction at significant level 0.5.  In addition (3) the guidelines on 
development should be a setup of service operation timetable for assisting the student who 
required the service, computer desk and chair should be providing for students who come for the 
service as well.  These guidelines will introduce an impression and a good attitude from the 
recipients, and enhance the satisfaction on the service. 

 

Keywords: Satisfaction towards service, Student Affairs, Education service 
 

บทน า 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นภาควิชาหน่ึงในสังกดัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี

ใหบ้ริการดา้นการเรียนการสอนกบันกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา และมีการพฒันา
หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติและน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป   ดงันั้น นอกจากการ
จดัการเรียนการสอน การปรับปรุงวิธีการและเน้ือหาให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ยงั
เชิญอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากทั้งภายในและภายนอกสถาบนั รวมทั้งอาจารยจ์ากต่างประเทศมาร่วม
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อให้เกิดความเป็นสากลและความทนัสมยัของข้อมูลทาง
วิชาการ  และเพื่อให้งานวิจยัเน้ือหาครอบคลุมและมีความหลากหลาย รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของนกัศึกษา  ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงให้นกัศึกษาลงมือปฏิบติัจริง ทั้งใน
หอ้งปฏิบติัการ การออกภาคสนามและฝึกงาน    

การผลิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติไดน้ั้น นอกจากการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแลว้ การบริการนกัศึกษายงัเป็น
ส่วนท่ีประสานระหวา่งชีวิตนอกห้องเรียนและในห้องเรียน ช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาชีวิต
ให้สมบูรณ์ ท าให้เห็นชีวิตในแนวกวา้ง สร้างทศันคติท่ีดีและอาจมีผลกระทบต่อการเรียนของ
นกัศึกษาดว้ย (วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2525)  ดงันั้นคณะผูบ้ริหารภาควิชาพฤกษศาสตร์จึง
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มุ่งเน้นการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ โดยเฉพาะ
นกัศึกษา   โดยเจา้หนา้ท่ีควรมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการ มีขั้นตอนและกระบวนการ
ให้บริการท่ีดี การบริการควรมีคุณภาพและควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา เพื่อให้การ
บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีพึงให้บริการแก่นักศึกษาตามค าขวญัของ
มหาวิทยาลยั คือ “อตฺตาน  อุปม  กเร” (พึงปฏิบติัต่อผูอ่ื้น เหมือนดงัปฏิบติัต่อตนเอง)  ด้วยเหตุน้ี 
ผูว้ิจยัซ่ึงไดป้ฏิบติังานในสายสนบัสนุน จึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการงาน
ด้านการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ จากนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีของ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจ ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันางานบริการดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอนัเป็นการสนบัสนุนนกัศึกษาอยา่งสูงสุด  

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใช้บริการงานดา้นการศึกษาของเจา้หน้าท่ี

ภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษาจ าแนก

ตามขอ้มูลส่วนบุคคล  
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการงานดา้นการศึกษา 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
การบริการ คือ พฤติกรรม การกระท าท่ีบุคคลหน่ึงหรือองค์กรส่งมอบให้อีกบุคคลหน่ึง    

โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือหรือด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นให้ได้รับ
ความสุข ความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น (ไพรพนา ศรีเสน, 
2544; วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2547)  การให้บริการตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
ส่วนใหญ่ได้ และขณะเดียวกนัตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเท่าเทียมกนัทุกคน โดยให้
ความสะดวกสบายแต่ไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผูใ้ช้บริการมาก
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จนเกินไป  ทั้งน้ีการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด คือ    
การใหบ้ริการท่ีไม่ค  านึงถึงตวับุคคลหรือปราศจากอารมณ์ไม่ชอบพอ (พงษเ์ทพ สันติพนัธ, 2546) 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น
ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ (สง่า ภู่ณรงค์, 2540)  การท่ีจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถท าไดโ้ดยการสังเกตการแสดงออกซ่ึงจะตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ (กาญจนา อรุณสุขรุจี, 2546)   ทั้งน้ีส่ิงเร้าสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทั้งดา้นบวกและลบได ้ ดงันั้นความพึงพอใจจึงเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็นสอง
ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและทางลบโดยข้ึนกับส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้นความรู้สึก (Shelly, 
1975) 

เน่ืองจากการบริการจดัเป็นส่ิงเร้าชนิดหน่ึงท่ีกระตุน้และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทั้งใน
ดา้นบวกและลบได ้ดงันั้นผูใ้ห้บริการตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพราะผูใ้ช้บริการจะตอ้งมีจุดมุ่งหมาย
ของการมารับบริการและคาดหวงัให้มีการตอบสนองความตอ้งการ   ดงันั้นคุณภาพของการ
ให้บริการนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการบริการ (วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2547) 
เช่น จิรายุ ธนาวุฒิ และ อารีรัตน์ บุญทองสุข (2561) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานประเภท
สนับสนุนต่อการให้บริการหน่วยพสัดุ งานคลังและพสัดุ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  และพบว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยู่ในระดบัมากเน่ืองจากไดรั้บการ
บริการดว้ยความเท่าเทียมกนัจากผูใ้ห้บริการ  ขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อคุณภาพการบริการของบริษทั พรีซิชัน่ ทูลส์เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ในดา้นสถานท่ีตั้งของ
ส านักงานอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากลูกคา้เดินทางไปเพื่อขอรับบริการได้ค่อนขา้งล าบาก 
ดงันั้นบริษทัควรขยายสาขาเพื่อสร้างระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ให้สูงข้ึน (ก าพล แกว้สมนึก, 
2552) 
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วธิีการศึกษา 
1. เน่ืองจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นภาควิชาขนาด

เล็ก ดงันั้นประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 - 4 ทั้งหมดของ
ภาควชิาฯ ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 34 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เป็นแบบสอบถามท่ีได้รับค าแนะน าและการตรวจแก้ไขจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ท่ีมี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.98 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วนประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
ข้อมูลเก่ียวกับเพศ ชั้นปี และลักษณะงานการศึกษาท่ีมาขอรับบริการซ่ึงสามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 คร้ัง  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert’s rating 
scale)  เก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ต่อการ
ให้บริการงานดา้นการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) 
ดา้นพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ จ านวน 6 ขอ้   2) ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
จ านวน 3 ขอ้   3) ดา้นคุณภาพในการให้บริการ จ านวน 3 ขอ้   4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  
จ านวน 2 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 14 ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ ดีมาก (5) ดี (4) 
ปานกลาง (3) พอใช้ (2) และควรปรับปรุง (1) และตอนท่ี 3 ส าหรับให้เสนอความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

3. การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล 
เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบันักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 - 4 ทั้งหมดของภาควิชาฯ จ านวน 34 คน ไดรั้บคืนจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100   การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา คือ เพศ และ
ระดบัชั้นปี โดยการแจกแจงความถ่ีและคิดเป็นร้อยละ  ส าหรับขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Statistic 20.0  ขอ้มูลความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ 
แสดงผลดว้ยค่าเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () โดยมีการแปลผลระดบัความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ช่วง คือ ดีมาก (4.3-5.0)  ดี (3.5-4.2)  ปานกลาง (1.9-2.6)  น้อย (1.9-2.6) และควร
ปรับปรุง (1.0-1.8) โดยใชสู้ตร X = N-1/N  ซ่ึงมีค่า N เท่ากบั 5  การศึกษาน้ีวางสมมติฐานไวว้า่ 
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นักศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ท่ีมีเพศและชั้นปีต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการงานด้านการศึกษาจากเจา้หน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกนั 
โดยตวัแปรเพศวเิคราะห์โดยใชก้ารทดสอบที (t-test) ส่วนตวัแปรชั้นปีวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) 

 
ผลการวจิัย 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษาจากเจา้หน้าท่ีของภาควิชา มี
ผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เป็นนกัศึกษาเพศหญิง จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.59 และเป็นเพศชายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 นักศึกษาเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24 ล าดบัรองลงมาคือ นกัศึกษาปริญญาตรีชั้น
ปีท่ี 2 จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 และ นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.41   ในด้านท่ีขอรับบริการ นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 มีการขอรับบริการมากท่ีสุด 
ตามด้วยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั โดยทุกชั้นปีพบว่านักศึกษาเพศหญิงมี
จ านวนคร้ังของการมาขอรับบริการจากเจา้หนา้ท่ีสูงกวา่เพศชาย และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
นกัศึกษามาขอใช้บริการสอบถามรายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และติดต่อเร่ือง
หอ้งเรียนมากท่ีสุด ขณะท่ีมีการติดต่องานเอกสาร นอ้ยท่ีสุด (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนคร้ังในแต่ด้านท่ีนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มาขอรับบริการจากเจา้หน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ จ าแนก
ตามเพศและระดบัการศึกษา 
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ด้านทีข่อรับบริการ 

ปริญญาตรีช้ัน  
ปีที ่2 

ปริญญาตรีช้ัน  
ปีที ่3 

ปริญญาตรีช้ัน  
ปีที ่4 

รวม 
(คร้ัง) 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 
รายวชิาเลือกท่ีเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 

2 7 4 6 4 8 31 

หอ้งเรียน 2 10 3 5 4 7 31 
การลงทะเบียน 2 7 3 4 4 8 28 
ทุนการศึกษา 2 1 0 0 0 2 5 
งานเอกสาร  0 0 0 0 0 2 2 

รวม 8 25 10 15 12 27 
97 

รวมทั้งหมด 33 25 39 
 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาจากเจ้าหน้าทีข่องภาควชิาพฤกษศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาจาก

เจา้หน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.72,  = 0.48) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ท่ีระดบัดีมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัศึกษาปริญญาตรี 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษา
จากเจา้หนา้ท่ีของภาควชิาพฤกษศาสตร์ ในแต่ละดา้นและโดยภาพรวม 
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ความพงึพอใจในด้านต่าง ๆ       ระดับความพงึพอใจ 

ดา้นพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ 4.86 0.40 ดีมาก 

ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 4.81 0.39 ดีมาก 

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 4.62 0.56 ดีมาก 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.57 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.72 0.48 ดีมาก 
  
 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชบ้ริการงานดา้นการศึกษาเป็นรายขอ้ 
ดงัน้ี 
 1. ดา้นพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
( = 4.86,  = 0.40) โดยมีค่าความพึงพอใจรายขอ้ตามล าดบัดงัน้ี คือ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของ
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และการเอาใจใส่ของผูใ้ห้บริการ ( = 4.88,  = 0.41)   ความซ่ือสัตยสุ์จริต
ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ( = 4.88,  = 0.33)  ความ
กระตือรือร้นของผูใ้ห้บริการ ( = 4.82,  = 0.46) และกิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ( 
= 4.79,  = 0.48) 

2. ดา้นคุณภาพการให้บริการ นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 
4.81,  = 0.39) โดยมีค่าความพึงพอใจรายขอ้ตามล าดบัดงัน้ี คือ ไดรั้บบริการตรงกบัความตอ้งการ 
( = 4.85,  = 0.36)  ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บ ( = 4.82,  = 0.39) และความครบถว้น
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บ ( = 4.76,  = 0.43) 
 3. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก ( = 4.62,  = 0.56) โดยมีค่าความพึงพอใจรายขอ้ตามล าดบัดงัน้ี คือ การให้บริการ
เป็นระบบ ( = 4.74,  = 0.51)  ความรวดเร็วในการให้บริการ ( = 4.71,  = 0.58) และการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการใหบ้ริการ ( = 4.41,  = 0.56) 
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4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 
4.57,  = 0.58) โดยมีค่าความพึงพอใจรายขอ้ตามล าดบัดงัน้ี คือ ความสะดวกของสถานท่ีใน การ
ขอรับบริการ ( = 4.71,  = 0.52) และความชดัเจนของป้ายช่ือผูใ้ห้บริการของภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ( = 4.44,  = 0.61) 

 
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ของภาควิชา
พฤกษศาสตร์ ในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศและช้ันปี 

การเปรียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศต่อความ
พึงพอใจในการไดรั้บบริการงานดา้นการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในดา้นต่าง 
ๆ พบวา่   ทั้งเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมากทุกขอ้ ยกเวน้ในเพศชายท่ีมีความ
พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัดี 
ทั้งน้ีนกัศึกษาเพศชายมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจน้อยกว่าเพศหญิงในทุกดา้น  เม่ือน าขอ้มูลจาก
นกัศึกษาเพศชายและหญิงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ t-test เพื่อหาความแตกต่างของระดบั
ความพึงพอใจ พบวา่ดา้นท่ีพบความแตกต่างคือ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพการ
ใหบ้ริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก อีกทั้งยงัพบวา่นกัศึกษาเพศชายและหญิง มีความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีของภาควชิาพฤกษศาสตร์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับการเปรียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของชั้นปีของนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ความพึงพอใจในการไดรั้บบริการงานด้านการศึกษาจากเจา้หน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ใน
ดา้นต่าง ๆ พบว่าทุกชั้นปีมีคะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั แต่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัดีมากทุกขอ้   ทั้งน้ีเม่ือน าขอ้มูลจากนกัศึกษาทุกชั้นปีมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช ้ F-test 
เพื่อหาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจทั้งในแต่ละดา้นและโดยรวม ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามเพศและชั้นปี
ต่อการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีของภาควชิาพฤกษศาสตร์  

จ าแนกตามเพศ 

ความพงึพอใจในด้านต่าง ๆ 
เพศชาย เพศหญงิ ค่า 

t 
ค่า  

Sig.      
1. ดา้นพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ 4.78 0.24 4.88 0.36 0.94 0.36  
2. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน ในการใหบ้ริการ 4.27 0.64 4.74 0.37 2.69 0.01* 

3. ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 4.40 0.47 4.89 0.23 4.08 0.00* 

4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.15 0.85 4.65 0.38 2.39 0.02* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.40 0.36 4.79 0.29 3.04 0.01* 

จ าแนกตามช้ันปี 

ด้านทีป่ระเมิน 
ความพงึพอใจ 

ระดับช้ันปีที ่
2 

ระดับช้ันปีที ่
3 

ระดับช้ันปีที ่
4 ค่า F ค่า Sig.  

      
1. ดา้นพฤติกรรมของผู ้
ใหบ้ริการ 

4.86 0.31 4.73 0.54 4.95 0.14 1.10 0.35 

2. ดา้นกระบวนการ/
ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 

4.76 0.40 4.40 0.70 4.67 0.33 1.53 0.23 

3. ดา้นคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ 

4.73 0.42 4.77 0.35 4.92 0.20 1.20 0.31 

4. ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

4.73 0.41 4.50 0.75 4.50 0.35 0.73 0.49 

ค่าเฉลีย่รวม 4.77 0.36 4.60 0.53 4.76 0.22 0.67 0.52 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย  
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาจากเจา้หน้าท่ีของภาควิชา
พฤกษศาสตร์ พบวา่ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ
สามารถติดต่อไดส้ะดวก ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและมีความรวดเร็ว ทั้งยงัให้บริการงานไดต้รง
ตามความตอ้งการเน่ืองจากมีความรู้และความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติัท าให้ไดรั้บความน่าเช่ือถือ
และไวว้างใจจากผูใ้ห้บริการ อนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการให้บริการของ วรัชยา ศิริรัตน์ (2547) 
และตรงกับแนวคิดของ สมิต สัชณุการ (2550) ท่ีการให้บริการต้องรวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วน ต้องค านึงและสอดคล้องตรงตามความต้องการของผูรั้บบริการเป็นหลัก  เพื่อให้
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการประเมินผลการให้บริการ ทั้งน้ีการบริการ
ดา้นการศึกษาระดบัปริญญาตรีของเจา้หน้าท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร์ สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการบริหารงานดา้นกิจการนกัศึกษาท่ีมี
ความพอใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดบัดีมากเน่ืองจากกองกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัให้บริการ
นกัศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพียงพอและตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา (ชวนี สุภิรัตน์, 2555) 

นักศึกษาชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษาของเจา้หน้าท่ี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยรวมแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตรงกบัทฤษฎีความ
ตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow, 1970) ท่ีกล่าววา่ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นไปตามล าดบัขั้น
จากขั้นต ่าไปสู่ขั้นสูง และบุคคลท่ีมีพื้นฐานต่างกนั เช่น เพศต่างกัน ก็จะมีระดับความต้องการ
ต่างกนั  ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ี
พบว่าเพศของนักศึกษามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยเพศหญิงมีระดบัความพึงพอใจท่ีสูงกว่าเพศชาย (คณะกรรมการวิจยัสถาบนั
มหาวทิยาลยัรามค าแหงสาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครศรีธรรมราช, 2554) 

นกัศึกษาปริญญาตรีในชั้นปีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานดา้นการศึกษาของ
เจา้หน้าท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี
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อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเท่า เ ทียมต่อนัก ศึกษาทุกคน ซ่ึงสอดคล้องกับค าขว ัญของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “อตฺตาน  อุปม  กเร” (พึงปฏิบัติต่อผูอ่ื้นเหมือนดังปฏิบติัต่อตนเอง)  
นอกจากน้ีภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีบริบทสังคมภายในท่ีอยู่
ร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดและให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเหมือนครอบครัวตั้งแต่แรกเขา้จนกระทัง่จบ
การศึกษา จึงอาจส่งผลใหน้กัศึกษาชั้นปีต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  นอกจากน้ีการท่ีนกัศึกษาอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ย่อมส่งผลต่อความคิด 
ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมของนกัศึกษา ซ่ึงอิทธิพลดงักล่าวส่งผลให้นกัศึกษาไดป้รับตวัให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถาบันการศึกษา จึงท าให้นักศึกษามีทศันะหรือ
ความคิดท่ีคลา้ยกนั (ส าเนาว ์ขจรศิลป์, 2538)      ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา 
ผดุงวงศ์เดช (2547) ท่ีพบวา่นกัศึกษาระดบัชั้นปีต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ
ของศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตไม่แตกต่างกนั   จากการวิจยัน้ี ผูศึ้กษาได้
ทราบขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ต่องานบริการดา้นการศึกษา
เพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงต่อ ดงัน้ีคือ 1) ควรมีตารางก าหนดการให้บริการท่ีเป็นช่วงเวลาให้
ชดัเจนเพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บความสะดวกในส่ิงท่ีตอ้งการมารับบริการให้มากท่ีสุด และ 2) ควรมี
ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาท่ีมาติดต่อขอรับ
บริการ  โดยข้อเสนอแนะดงักล่าวจะถูกน าไปพฒันาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป เพื่อให้
นกัศึกษาไดรั้บความสะดวกและไดรั้บบริการท่ีดีอย่างทัว่ถึงกนั อนัจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความ
ประทบัใจ มีเจตคติท่ีดีและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากยิ่งข้ึน (Millett, 1940)  ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะดงักล่าวและน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ ซ่ึงจะน ามาสู่นโยบายการ
บริหารจดัการการให้บริการดา้นการศึกษาต่อนกัศึกษาของภาควิชาฯ ดงัน้ี 1) การก าหนดเวลาท่ี
ชดัเจนซ่ึงให้นกัศึกษาสามารถมาติดต่อไดต้ามเวลาท่ีก าหนด และ 2) เตรียมการของบประมาณเพื่อ
จดัซ้ือครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีสามารถอ านวยสะดวกแก่นกัศึกษาในการมาติดต่องาน    อยา่งไรก็ตาม
การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนต่อการให้บริการซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองต่อการให้บริการแก่
นกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นแนวทางการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาวา่ช่วงเวลาใดท่ีจะส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเขา้มารับบริการมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบริหารจดัการ
เชิงนโยบายท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษามากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวจิัย  
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการงานดา้นการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีของภาควชิาฯ โดยรวมอยูใ่นระดบั
ดีมาก  โดยนกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการศึกษาแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ   แต่นกัศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปีต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้น
การศึกษาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีนกัศึกษาเสนอให้มีตารางก าหนดการ
ให้บริการเป็นช่วงเวลาท่ีชดัเจน และมีครุภณัฑ์และอุปกรณ์ อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนกัศึกษาท่ีมาติดต่อขอรับบริการ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (2) ระดบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ (3) เปรียบเทียบการจดัการทรัพยากรมนุษย์จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (4) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ (5) ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 362 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของส่วนงาน ดว้ย
วธีิการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ี
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  และดา้นความมัน่คงในงาน (2) การจดัการทรัพยากรมนุษย์
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อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการธ ารงรักษา
และป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์(3) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (4) แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง 
(r=0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางถึง
ระดบัสูง และ (5) แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน (X4) ดา้นความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ (X2) ดา้นความมัน่คงในงาน (X1) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) ตามล าดบั โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.67 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.44 สามารถ
ท านายการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้้อยละ 44.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.31 และมีค่าคงท่ี
ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.62 ดังนั้ น องค์การควรพิจารณาวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อก าหนดอตัราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่าง  ๆให้จูงใจและดึงดูดผูป้ฏิบติังาน
ผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงมาปฏิบติังานกบัองคก์าร และธ ารงรักษาผูป้ฏิบติังานไว ้รวมทั้งจดัสวสัดิการต่างๆ โดย
ค านึงถึงการด ารงชีวิตในสังคมอย่างภาคภูมิใจ และควรมีการเล่ือนเงินเดือนให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถตามผลการปฏิบติังาน และผลกัดนัใหผู้ป้ฏิบติังานมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพในระดบัสูงข้ึน 
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บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

115 
 
 

ABSTRAC 
     The purposes of this research were (1) to study the level of work motivation, (2) to study the 
level of human resource management, (3) to compare human resource management classified by 
personal factors, (4) to study the relationship between work motivation and human resource management 
and (5) to study work motivation influencing human resource management. The sample group consisted 
of 362 people of support workers in Mahidol University. The sample size was determined by Taro Yamane 
formula with the error value of 0.05. Stratified Random Sampling method was used to select the sample. 
The research instrument was a questionnaire with the reliability of 0.94. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s product-moment 
correlation, stepwise multiple regression analysis with a given statistical significance level of 0.05. 
 The results of the research showed that (1) work motivation was at a high level. When considering each 
aspect, it was found that all aspects were at a high level, with the average order from highest to lowest as 
follows: Job characteristics, respectability, career advancement and job security. (2) Human resource 
management was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high 
level, with the average order from highest to lowest as follows: Human resource management, human resource 
development, human resource preservation and protection and the awarding of human resources. (3) The 
workers with different gender had no different opinions on human resource management. As for workers with 
different ages, educational levels, working periods and types of workers had different opinions on human 
resource management with statistical significance at the level of 0.05. (4) The motivation in the work was 
positively correlated with human resource management with statistical significance at the level of 0.05, with a 
high level of relationship. (r = 0.65). When considering each aspect, it was found that the motivation in the 
work was positively correlated with human resource management with statistical significance at the level of 
0.05, with the relationship level between the medium to high and (5) work motivation had a significant 
influence on human resource management at the level of 0.05, able to predict predictive variables well, 
including job characteristics (X4), career advancement (X2), work security (X1) and recognition (X3) 
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respectively, with multiple correlation coefficients (R) of 0.67, predictive efficiency (R2) of 0.44, can predict 
human resource management by percentage 44.00 and the error of forecasting of ± 0.31, and the predictive 
constant in the raw score was 0.62. Therefore, the organization should consider the budget expenditure plan in 
order to determine the salary rate, position money, various compensation, to motivate and attract high-
performance workers to work with the organization and maintain the workers as well as provide various 
welfare by taking into account the life of the society proudly and the salary should be adjusted to suit the 
knowledge and ability according to the results of work practices, and pushing the workers for more advanced 
career advancement. 
 

Keywords: Work motivation, Human resource management, Mahidol University   
 

บทน า 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมืองอนัเกิดจากกระแสโลกาภิวฒัน์และ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและเสถียรภาพของประเทศไทยใน
หลายมิติ ทั้งภยัคุกคามภายนอก ไดแ้ก่ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
ภูมิภาคต่าง  ๆของโลก ความขดัแยง้ดา้นอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย และ
ภยัคุกคามภายในประเทศ ไดแ้ก่ สถาบนัหลกัของชาติไดรั้บผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จึงให้ความส าคญัต่อการฟ้ืนฟูพื้นฐานดา้นความมัน่คงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติของผูมี้ความเห็นต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข และการเตรียมการรับมือกบัภยัคุกคามขา้มชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2559) ดงันั้น องคก์ารควรสร้างแรงจูงใจให้กบัผูป้ฏิบติังานเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีความมัน่คง
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และกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน เกิดการยอมรับนบัถือจากผูป้ฏิบติังานรอบขา้ง และองคก์ารควรมีการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองคก์ารเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกของผูป้ฏิบติังาน โดยการแสดงออกนั้น
มีสาเหตุเสมอและส่ิงท่ีเป็นสาเหตุ คือ แรงจูงใจหรือความอยากเป็นตวัช้ีน าพฤติกรรม ผูบ้ริหารจึงตอ้งมี
ความสามารถในการจูงใจเพื่อช้ีน า สั่งการให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานให้กบัองคก์ารอยา่งเต็มใจ และอยาก
ประสบความส าเร็จในงานเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย (ธงชยั สันติวงษ,์ 2542) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ผลการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานถูกก าหนดโดยแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังาน ความสามารถท่ี
จะปฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ ขอ้มูลท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงเม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสามารถใหก้ารฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนได ้แต่ถา้มีปัญหาแรงจูงใจ 
ผูบ้ริหารอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ไดว้่าท าไมผูป้ฏิบติังานจึงไม่ถูกจูงใจ ซ่ึงผลการปฏิบติังานจะข้ึนอยู่
กบัความสามารถ สภาพแวดลอ้ม และแรงจูงใจ ดงันั้น หากผูป้ฏิบติังานไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร และถูกจูงใจอยา่งเพียงพอแลว้ ผลการปฏิบติังานก็จะบรรลุเป้าหมายได ้แต่ในทางกลบักนัหาก
ปัจจยัอย่างใดอย่างหน่ึงขาดหายไป อาจท าให้การปฏิบติังานมีปัญหาเกิดข้ึนได ้(สมยศ นาวีการ, 2549) การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานในองคก์ารอยา่งเป็นระบบและเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน
ด้านทรัพยากรบุคคลตอ้งร่วมกันใช้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท่ีจะใช้ทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์การให้เกิดประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย วางแผนอตัรา
ก าลงัคน การสรรหา การคดัเลือก และบรรจุผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาปฏิบติังานในองค์การ 
การบริหารค่าตอบแทน การจดัสวสัดิการ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนต าแหน่ง การ
โยกยา้ยการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังาน และการให้พน้
จากงาน ตลอดจนการดูแลผูป้ฏิบติังานในองคก์ารใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี รวมถึงการเสริมสร้างหลกัประกนัให้แก่
สมาชิกท่ีตอ้งพน้จากการร่วมงานกบัองคก์ารให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขในอนาคต และ
นอกจากน้ีองค์การตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เหมาะสมกบักาลเวลาและ
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา (สฤญธรณ์ พลูสวสัด์ิ, 2556)  
 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัมหิดล 
จึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังาน
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ต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงผลการศึกษาจะสามารถน ามาปรับปรุงการจดัการทรัพยากร
มนุษยส์ าหรับผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดลใหเ้หมาะสมและเป็นประโยชน์
แก่มหาวทิยาลยัในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. เพื่อเปรียบเทียบการจดัการทรัพยากรมนุษย ์จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 5. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิกร์ก (Herzberg 
and Snyderman, 1959) และการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องมอนด้ีและโน (Mondy and Noe, 2005) มาเป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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        ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล  

สมมุติฐานการวจิัย 
 1. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 3. แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขตการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวทิยาลยั (ช่ือส่วนงาน) และพนกังานวทิยาลยั จ านวน 3,756 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562) 
และ 2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 362 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใชว้ิธีค  านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือก
กลุ่มตวัอยา่ง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของส่วนงาน ดว้ย
วิธีการสุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอย่างท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ใน
ประชากรออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 

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

 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์
2. ดา้นการใหร้างวลัทรัพยากรมนุษย ์
3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
4. ดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์
 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. ดา้นความมัน่คงในงาน 3. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
2. ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 4. ดา้นลกัษณะงาน 
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 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ระดบัการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์ เปรียบเทียบการจดัการทรัพยากรมนุษยจ์  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย 1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประเภทของผูป้ฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ
ด้านลกัษณะงาน และ 2) ตวัแปรตาม คือ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการใหร้างวลัทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการ
ธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 2 เดือน ตั้งแต่มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ระดบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ผลการเปรียบเทียบการ
จดัการทรัพยากรมนุษยจ์  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์
 2. ผูบ้ริหารสามารถน าข้อมูลจากการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผน และ
แก้ปัญหาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 1) ความหมายของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) ไดส้รุปความหมายของการ
จดัการทรัพยากรมนุษยว์า่ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์ารไดผู้ป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เขา้มาปฏิบติังานเพื่อสร้างความเจริญเติบโตกา้วหนา้ให้แก่องคก์ารและพร้อมจะรองรับการเปล่ียนแปลงของ
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โลกธุรกิจยคุปัจจุบนัได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากขอบข่ายของการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์กวา้ง ครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ในองค์การและเก่ียวข้องผูกพนัทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อสรรหา
ผูป้ฏิบติังานขา้มาปฏิบติังาน การดูแลบ ารุงรักษา จนกระทัง่ผูป้ฏิบติังานพน้ไปจากการปฏิบติังาน ซ่ึงงานแต่
ละหน้าท่ีจะต้องเก่ียวข้องกบัผูป้ฏิบติังานในองค์การ คือ ก่อนปฏิบติังาน ขณะปฏิบติังาน และหลังการ
ปฏิบติังาน ส่วนอนิวชั แกว้จ านงค ์(2554) กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานในองค์การ โดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผน สรรหา คดัเลือก จดัวางใน
ต าแหน่ง การดูแลธ ารงรักษา และการออกจากต าแหน่งงานเพื่อให้องค์การบรรจุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์ส่วนมอนด้ี และใน (Mondy and Noe, 2005) กล่าววา่ การจดัการการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ สรุปได้ว่า การจดัการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานในองค์การอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานดา้นทรัพยากกรบุคคลตอ้งร่วมกนัใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท่ีจะ
ใชท้รัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 
วางแผนอตัราก าลงั การสรรหา การคดัเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาปฏิบติังานใน
องค์การ การบริหารค่าตอบแทน การจดัสวสัดิการ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือน
ต าแหน่ง การโยกยา้ยการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานขององค์การให้มีความพร้อมใน
การปฏิบติังาน และการให้พน้จากงาน ตลอดจนการดูแลผูป้ฏิบติังานในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
 2) วตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์พยอม วงศส์ารศรี (2544) ไดก้ล่าวถึง
วตัถุประสงคใ์นการจดัการทรัพยากรมนุษยว์า่ 1) เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางสังคม 2) ตระหนกัถึงความ
คาดหวงัทางด้านการบริหารหรือการจัดการ และ 3) เพื่อสนองความต้องการของผู ้ปฏิบัติงาน ซ่ึง
วตัถุประสงค์ของการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการด าเนินการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานใน
องค์การเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานในองค์การ
ตั้งแต่การวเิคราะห์งาน จดัหาผูป้ฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบังาน ประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันา การจ่าย
ค่าตอบแทน และการให้พน้จากงาน สรุปไดว้า่ การจดัการทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัต่อองคก์ารในการ
เป็นส่ือกลางให้การประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ เกิดความคล่องตวั และเป็นวิธีการด าเนินการให้ได้
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ผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาปฏิบติังานในองค์การ สร้างความจงรักภกัดีต่อองค์การ ท าให้
องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้
 3) กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ธงชยั สันติวงษ ์(2542) ไดส้รุปหนา้ท่ีทางการจดัการทรัพยากร
มนุษยว์า่จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัครบถว้นทุกดา้น และไดส้รุป
กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ เป็นการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพื่อจดัแบ่งต าแหน่งงาน การ
วางแผนก าลงัคน การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การปฐมนิเทศบรรจุผูป้ฏิบติังานและการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การอบรมและการพฒันา การจ่ายค่าตอบแทน การทะนุบ ารุงรักษาทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 
และแรงงานสัมพนัธ์ และการใชว้นิยัและการควบคุมตลอดจนการประเมินผล 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จ 
จ  าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถ ความรับผิดชอบ และความร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร ปัจจยัจูง
ใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารองค์การตอ้งให้ความส าคญัเพราะเป็นส่ิงกระตุน้ให้
ผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารดว้ยความเตม็ใจ 
 1. ความหมายของแรงจูงใจ ตุลา มหาพสุธานนท ์(2545) กล่าววา่ แรงจูงใจ เป็นพลงัหรือแรงผลกัดนัทั้ง
ภายในและภายนอกในตวัผูป้ฏิบติังานซ่ึงระหวา่งความตอ้งการ (Need) แรงขบั (Driver) และรางวลัอนัเป็นส่ิง
ล่อใจ (Incentives) รวมทั้งเป็นแรงกระตุน้ท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานรักษาพฤติกรรมเหล่านั้นไว ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป พฤติกรรมท่ี
เลือกแสดงน้ีจะเป็นผลมาจากลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ส่วนอนิวชั 
แกว้จ านงค ์(2550) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ เป็นการสร้างแรงขบัหรือแรงผลกัดนั เพื่อกระตุน้หรือชกัจูง
ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังาน ทั้งในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหรือไม่ใช่หนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบใหเ้ป็นผลส าเร็จ สรุปไดว้า่ แรงจูงใจหมายถึงส่ิงท่ีเป็นแรงขบัหรือแรงผลกัดนัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังาน
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหป้ระสบความส าเร็จ 
 2. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzbrg’s Theory) (กลัยา ยศค าลือ, 2553 อา้งอิงจาก Herzberg and 
Snyderman. 1959) อธิบายวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจในงานจะถูกแยกและท าให้แตกต่างออกไป
จาก ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความไม่พอใจในงาน การวิจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzbeg) และคณะ น ามาวิเคราะห์
และจดัเรียงล าดบั โดยแบ่งเป็น ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน คือ 1) ปัจจยัจูงใจจะน าไปสู่ทศันคติท่ีเป็น
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ทางบวก เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน (Achievement) เป็นการท่ีผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานตามความสามารถและสติปัญญาท่ีตนมีอยู่
ไดอ้ย่างอิสระ จนไดรั้บความส าเร็จและเกิดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน (2) การยอมรับนบัถือ 
(Recognition) เป็นการได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอค าปรึกษา หรือจาก
ผูป้ฏิบติังานในส่วนงานในรูปแบบของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการ
ยอมรับในความสามารถ (3) ลักษณะของงาน (Work Itself) เป็นงานท่ีน่าสนใจ ท้าทาย ต้องอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์หรือเป็นงานท่ีสามารถท าได้โดยล าพงัเพียงผูเ้ดียว (4) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) เป็นความพึงพอใจท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบท่ีมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่าง
เต็มท่ี (5) ความก้าวหน้า (Advancement) เป็นผลหรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงในสถานภาพของ
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีปฏิบติังาน เช่น การได้รับการเล่ือนต าแหน่งและการมีโอกาสได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม และ (6) โอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญรุ่งเรือง (Possibility of Growth) เป็นโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งและประสบความส าเร็จ และ 2) ปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย (1) นโยบาย
และการบริหารงาน (Company Policy and Administration) เป็นการจดัการการบริหารงานขององคก์ารซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายขององค์การนั้น (2) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) เป็น
ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหาร (3) ความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations Supervision) เป็นการติดต่อระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา
ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถปฏิบติังานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (4) สภาพการ
ปฏิบัติงาน (Working Conditions) เป็นสภาพทางกายภาพของงาน เช่น เสียง อากาศ ชั่วโมงการ
ปฏิบติังาน รวมถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ (5) เงินเดือน (Salary) 
เป็นรายได ้ค่าจา้งประจ าเดือนท่ีเป็นธรรมซ่ึงผูป้ฏิบติังานไดรั้บอนัเป็นผลตอบแทนจากการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังานนั้น หากผูป้ฏิบติังานไดรั้บเงินเดือนท่ีเป็นธรรมจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต มีความพึง
พอใจในงานท่ีท า และมีผลต่อความภกัดีกบัองคก์าร (6) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relations Peers) เป็นการติดต่อระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั สามารถปฏิบติังานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (7) ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) เป็น
ความรู้ท่ีดีหรือไม่ดีในชีวิตส่วนตวั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันกับการปฏิบติังาน (8) ความสัมพนัธ์กับ
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations Subordinates) การท่ีผูป้ฏิบติังานต่างระดบัหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบติังานร่วมกันได้ และมีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั (9) สถานภาพของอาชีพ (Status) อาชีพนั้นเป็นท่ี
ยอมรับนบัถือของสังคม มีเกียรติ และมีศกัด์ิศรี และ (10) ความมัน่คง ปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Job 
Security) ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อความมัน่คงในงาน ความย ัง่ยืนในอาชีพ หรือความมัน่คงของ
องคก์าร สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความไม่พอใจในงานท่ีปฏิบติั 
 3. ความส าคญัของแรงจูงใจ สมยศ นาวีการ (2549) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจวา่โดยทัว่ไป
แลว้ ผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานถูกก าหนดโดยแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังาน 
และความสามารถท่ีจะปฏิบติังาน ส่วนสภาพแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและขอ้มูลท่ีจะตอ้งใช้
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังานแล้ว ผูบ้ริหารสามารถให้การฝึกอบรมเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ แต่ถ้ามีปัญหาแรงจูงใจ ผู ้บริหารอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าท าไม
ผูป้ฏิบติังานจึงไม่ถูกจูงใจ ซ่ึงผลการปฏิบติังานจะข้ึนอยู่กับ ความสามารถ สภาพแวดล้อม และ
แรงจูงใจ ดงันั้น หากผูป้ฏิบติังานไดรั้บการสนบัสนุนด้วยสภาพแวดลอ้มขององค์การ และถูกจูงใจ
อย่างเพียงพอแลว้ ผลการปฏิบติังานของพวกเขาก็จะบรรลุเป้าหมายได ้แต่ในทางกลบักนัหากปัจจยั
อยา่งใดอย่างหน่ึงขาดหายไป อาจท าให้การปฏิบติังานมีปัญหาเกิดข้ึนได ้ส่วนทองใบ สุดชารี (2544) 
ได้ให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานว่า เป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดข้ึนจาก 1) การจูงใจในการ
ปฏิบติังาน เป็นความปรารถนาท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งการจะปฏิบติังาน 2) ความสามารถในการปฏิบติังาน 
เป็นความสามารถท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ และ 3) สภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จของตนเอง และการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างยิ่ง เม่ือใดท่ีองค์การเกิดปัญหาผูป้ฏิบัติงานขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานแลว้ ย่อมเป็นปัญหาของผูบ้ริหารในการท่ีจะหาแนวทางในการกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
แรงจูงใจในการท่ีปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารอยา่งทุ่มเท มุ่งใหอ้งคก์ารสัมฤทธ์ิไดต้ามวตัถุประสงค ์
 3. ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 120 ปี เร่ิมตั้งแต่โรงศิริราชพยาบาล มาสู่มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบท่ีมีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่ง
รวบรวมปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงเพื่อให้การด าเนินชีวิตและสังคมมนุษยไ์ด้ประโยชน์สูงสุด ดัง่
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ปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีมีความหมายลึกซ้ึงและยิ่งใหญ่ปัญญาของแผ่นดิน บทบาทหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัมหิดลถือเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ซ่ึงไม่ใช่เพียงความรู้ใน
ต ารา แต่รวมถึงการสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องโลกปัจจุบนั เพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนัไม่เพียงรู้แจง้
หรือรู้ลึกในศาสตร์ หรืออาชีพของตนเท่านั้น แต่ตอ้งรู้กวา้งในทกัษะการใชชี้วิตและการปฏิบติังาน คือ การ
คิดวเิคราะห์ การแยกแยะส่ิงใดถูกหรือผดิ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ ปรับตวัไดดี้พร้อม
รับการเปล่ียนแปลง ส่ือสารไดดี้มีประสิทธิภาพ หมัน่พฒันาตนเอง และเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาทุกระดบั 
หรือคุณสมบติั global professional เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติอยา่งเตม็ท่ี มหาวทิยาลยัมหิดล ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจึงมุ่งผลิตบณัฑิตท่ี
พึงประสงคอ์อกไปเป็น Global Citizen ภายใตพ้ระราชด ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก “True success is not in 
the learning but in its application to the benefit of mankind” ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ (มหาวทิยาลยัมหิดล, 2561) 
 มหาวิทยาลยัมหิดลมีเป้าหมายกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก (World Class University) และเป็น
ปัญญาของแผ่นดิน อย่างแทจ้ริงดว้ยแนวทางการด าเนินการหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การตั้งเป้าหมายอย่าง
ชดัเจนและมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ 2) การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ พร้อม
ปลูกฝัง Innovation Culture 3) การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ โดยน าแนวคิดจินตปัญญาศึกษามาใช้ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพภายในของตนเอง และ 4) การสร้างวินัยองค์การท่ีเข้มแข็งด้วยวฒันธรรมองค์การ การ
ปฏิบติังานเป็นทีม และการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้แบบบูรณาการ จากแนวทางส าคญัขา้งตน้ กอปรกบัความ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลายดา้นศาสตร์และศิลป์ของนกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิ และผูป้ฏิบติังานผูม้ากประสบการณ์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลพร้อมเป็นท่ีพึ่งพิงทางปัญญา ท่ีสร้างคุณูปการใหแ้ก่สังคม และประเทศชาติสมดงัปณิธาน
ปัญญาของแผ่นดิน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่มภารกิจในสังกัด 1 
ประกอบดว้ย ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตกาญจนบุรี บณัฑิตวิทยาลยั หอสมุด
และคลงัความรู้ คณะ 16 คณะ สถาบนั 7 สถาบนั วิทยาลยั 6 วิทยาลยั ศูนย ์10 ศูนย ์กองงานในส านกังาน
อธิการบดี 12 กองงานและโครงการจดัตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากน้ียงัมีสถาบนัสมทบอีก 17 แห่ง และ
สถาบนัร่วม 1 แห่ง ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงท่ีตั้งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัมหิดลนั้น อยู่ใน
พื้นท่ีท่ีหลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการก าหนดช่ือของท่ีตั้งมหาวิทยาลยัมหิดลในพื้นท่ี
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ต่าง  ๆ1) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา มีท่ีตั้งศูนยก์ลางอยู ่ณ ท่ีดินพระราชทาน 2 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ีประมาณ 1,240 ไร่ 2) มหาวิทยาลยัมหิดล บางกอกนอ้ย ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 2 ถนน
พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ีประมาณ 123 ไร่ 3) มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี เป็นท่ีตั้งของวทิยาเขตกาญจนบุรี โดยมีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 199 หมู่ 
9 หมู่บา้นไตรรัตน์ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 4) มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค ์
เป็นท่ีตั้งของโครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์ มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู ่ณ ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการก่อสร้างจึงมีส านกังานชัว่คราวอยู ่ณ 
ท่ีตั้งเดิมต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์5) มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ เป็นท่ีตั้ง
ของโครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู ่ณ ต าบลบุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ านาจเจริญ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินก่อสร้างโครงการดงักล่าว และ 6) มหาวิทยาลยัมหิดล ส่วนงาน
ต่าง  ๆในพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีเขตพญาไท เป็นตน้ 
 4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กลัยา ยศค าลือ (2553) ไดท้  าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานมหาวิทยาลยั
ราชภฎัเลย ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั โดยมีระดบัแรงจูงใจเฉล่ียจาก
สูงไปหาต ่า ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นฐานะและความมัน่คงในอาชีพ 
ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้น
รายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตามล าดบั 
 ถนดัชยั ธนะสูตร (2553) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูป้ฏิบติังานสถานีอนามยัจังหวดัเลย ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล ส่วนแรงจูงใจทั้งปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลในทางบวก 
 อลิสา เลขะวฒันะ (2553) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุน
ในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานส านักงานสหกรณ์จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผล
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การศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัปัจจยัเก้ือหนุนในการ
ปฏิบติังาน โดยผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา
ตามขนาดของจงัหวดัท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั จะมีปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 อิศเรศร์ ไชยะ (2553) ไดท้  าการศึกษาถึงการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อการจดัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประเภทบุคลากร และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์
แตกต่างกนั เม่ือไดศึ้กษาความพึงพอใจเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จ และความเจริญกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน ด้านการยอมรับนับถือ และความมัน่คงในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์ในการ
ปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน และดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บในการปฏิบติังาน 
พบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ส่วนด้านลกัษณะของงาน 
และสภาพท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยก์บัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ 
มีความสัมพนัธ์ทุกดา้น 
 สุชีวา ล้ีวิทยา (2554) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาผูป้ฏิบติังาน โดยศึกษา
เฉพาะกรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า การธ ารงรักษาผูป้ฏิบติังาน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีผลการธ ารงรักษาผูป้ฏิบติังาน ดา้นหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดา้นส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพ และดา้นการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และด้านผลตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลาง 
และมีขอ้เสนอแนะวา่หากองคก์ารตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถคงอยูก่บัองค์การ
ใหน้าน ควรใหค้วามส าคญักบัผูป้ฏิบติังานในเร่ืองของสวสัดิการต่างๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังานเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 
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 สฤญธรณ์ พูลสวสัด์ิ (2556) ไดท้  าการศึกษาการจดัการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับผูป้ฏิบติังานใน
จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในการด าเนินงานการจดัการทรัพยากร
มนุษยอ์ยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ระดบัการจดัการทรัพยากรมนุษยจ์  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั เม่ือวเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์พบวา่ การจดัการทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง โดยความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 สรนนัท ์บางแสง (2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก และ
พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเงินเดือน ต าแหน่ง และระยะเวลาปฏิบติังานแตกต่างกนั มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกนัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ (2557) ไดท้  าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภษสนบัสนุน มหาวิทยาลยัทกัษิณ ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภษสนบัสนุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผุป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงจูงใจในการปฏิบติังาน สรุป
ได้ว่า การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นความเห็นของผูป้ฏิบติังานในองค์การเป็นรายด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการ
จดัหาทรัพยากรมนุษยค์วรด าเนินการให้กระบวนการสรรหาและคดัเลือกเป็นไปดว้ยความยุติธรรม และ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดจ้ากการคดัเลือกตอ้งมีความสามารถเหมาะสมกบังาน ดา้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์
เป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน และเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ี
จะต้องก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างให้เหมาะสม ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
ส่ิงจ าเป็นเม่ือผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานไประยะหน่ึงแล้ว ต้องมีการประเมินความจ าเป็นในการพฒันา 
เพิ่มพูนความรู้ในงานให้เพิ่มข้ึนเพื่อให้ทนักับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใช้วิธีการประเมิน
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สมรรถนะในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงองค์การจะตอ้งก าหนดเคร่ืองมือในการประเมินให้มี
คุณภาพ และควรมีคู่มือการปฏิบติังานท่ีบอกความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีชดัเจน และการธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์ องค์การควรสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้ฏิบติังานในเร่ืองความมัน่คงในการ
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การให้การดูแลสุขภาพและความปลอดภยั และการท่ีจะให้
ผูป้ฏิบติังานพน้จากงาน ควรมีการตรวจสอบอยา่งเป็นธรรม และด าเนินการใหย้ติุธรรมท่ีสุด 

 

วธิีการวจิัย 
 การวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา 
รวบรวมขอ้มูล จากหนังสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ี
เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานกับการจดัการทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูว้จิยัของเสนอรายละเอียดการด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล (วิทยา
เขตศาลายา) ประกอบด้วย ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนักงานมหาวิทยาลยั (ช่ือส่วนงาน) และ
พนกังานวทิยาลยั จ านวน 3,756 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562)  
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 362 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใชว้ิธีค  านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือก
กลุ่มตวัอย่าง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของส่วนงาน 
ดว้ยวธีิการสุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ 
ในประชากรออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1. ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามเพื่อท าการวิจยั  น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพหาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC  :  Index of item objective congruence) ไดค้่าความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 0.95 อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงวา่มีความตรงใช้ไดดี้ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั และน าแบบสอบถามไปท า try-out กบัผูป้ฏิบติังานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้น าผลท่ีไดม้าตรวจสอบความเช่ือถือได ้(reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.94 
 2. ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และ
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 ผูว้จิยัก าหนดเกณฑใ์นการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยใชว้ธีิการอิงเกณฑใ์นการแปรความออกเป็น 5 ระดบั โดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง เกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptor (อา้งในผอ่ง
พรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2542) ดงัน้ี 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.70 หรือสูงกวา่ หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.50 – 0.69  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
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  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.30 – 0.49  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.10 – 0.29  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01 – 0.09  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) 
 2. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงภาควชิา/งานต่าง  ๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ Try Out จ านวน 30 ชุด 
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงส่วนงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 
(วทิยาเขตศาลายา) พร้อมแนบแบบสอบถาม เพื่อจ่ายแจกใหก้บัผูป้ระสานงานในส่วนงานต่าง  ๆตามจ านวนท่ี
สุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนับสนุนมหาวิทยาลยัมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) ตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ร ะยะเวลาในการ เก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้า
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกต้องของขอ้มูล โดยได้แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และ
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ  านวน 362 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วธีิการประมวลผลขอ้มูล ภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ
ความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลครบถ้วน จนได้แบบสอบถามทั้งหมด 362 ชุด จากนั้นผูว้ิจยัได้น า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที (t-Test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation) และวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์โดยใชก้ารถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และส าเสนอผลการวจิยัในรูปของการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.14) มีอายุเฉล่ีย 35.93 ปี 
อายนุอ้ยสุด 23 ปี อายมุากสุด 54 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 61.33) มีระยะเวลาปฏิบติังาน
เฉล่ีย 8.52 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานต ่าสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานสูงสุด 23 ปี และเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั (ร้อยละ 57.18) 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  และดา้นความมัน่คงในงาน (ค่าเฉล่ีย 4.11, 4.03, 3.93 และ 
3.63 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ดา้นความมัน่คงในงาน 3.63 0.67 มาก 
2. ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  
 

3.93 0.42 มาก 
3. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

4.03 0.40 มาก 
4. ดา้นลกัษณะงาน 
 

4.11 0.44 มาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.92 0.35 มาก 

 3. การจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์และด้านการให้
รางวลัทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.93, 3.85, 3.77 และ 3.74 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3.93 0.39 มาก 
2. ดา้นการใหร้างวลัทรัพยากรมนุษย ์ 3.74 0.46 มาก 
3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.85 0.51 มาก 
4. ดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์ 3.77 0.56 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.82 0.41 มาก 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 1) เพศ พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษยด์า้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการธ ารงรักษาและ
ป้องกนัทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่างกนั แต่มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
 2) อาย ุพบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยทุ์กดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการ
ให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากร
มนุษยแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3) ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษยแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยด์า้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์และ
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่างกนั แต่มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการธ ารงรักษา
และป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์
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 4) ระยะเวลาปฏิบติังาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 5) ประเภทของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษยด์า้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่างกนั แต่มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้น
การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test)  และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบตังิาน 
ป.ผู้ปฏิบตังิาน 

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

1. ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ -3.71 2.48 5.10 5.21 0.52 
 0.00** 0.00** 0.01** 0.00** 0.60 
2. ดา้นการใหร้างวลัทรัพยากรมนุษย ์ 0.43 1.93 0.28 6.26 4.73 
 0.67 0.00** 0.76 0.00** 0.01** 
3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ -1.52 3.93 1.20 6.36 2.87 
 0.13 0.00** 0.30 0.00** 0.06 
4. ดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์
 

1.24 3.02 6.17 5.36 3.30 
 0.22 0.00** 0.00** 0.00** 0.04* 

โดยรวม -0.81 2.07 3.23 6.92 3.63 
0.42 0.00** 0.04* 0.00** 0.03* 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.65) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปางกลางถึง
ระดบัสูง คือ (1) แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในงาน (X1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
จดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง (r=0.51) (2) 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ (X2) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.48) 
(3) แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ
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ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง (r=0.43) 
และ (4) แรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านลกัษณะงาน (X4) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง (r=0.52) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี     4   แสดงการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ทดสอบสมมติฐานของการวจิยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และค่า Sig 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 MXtt Y1 Y2 Y3 Y4 MYtt 
X1 Correlation Coefficient 1 0.31** 0.30** 0.506** 0.81** 0.37** 0.45** 0.34** 0.57** 0.51** 
 Sig. (2-tailed) . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X2 Correlation Coefficient 0.31** 1 0.33** 0.30** 0.59** 0.45** 0.43** 0.44** 0.37** 0.48** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X3 Correlation Coefficient 0.30** 0.33** 1 0.48** 0.65** 0.36** 0.33** 0.31** 0.42** 0.43** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X4 Correlation Coefficient 0.56** 0.30** 0.48** 1 0.80** 0.43** 0.46** 0.38** 0.51** 0.52** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MXtt Correlation Coefficient 0.81** 0.59** 0.65** 0.80** 1 0.51** 0.54** 0.48** 0.66** 0.65** 

 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y1 Correlation Coefficient 0.37** 0.45** 0.36** 0.43** 0.51** 1 0.70** 0.65** 0.53** 0.82** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 

Y2 Correlation Coefficient 0.45** 0.43** 0.33** 0.46** 0.54** 0.70** 1 0.60** 0.58** 0.81** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 

Y3 Correlation Coefficient 0.34** 0.44** 0.31** 0.38** 0.48** 0.65** 0.60** 1 0.74** 0.89** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 

Y4 Correlation Coefficient 0.57** 0.37** 0.42** 0.51** 0.66** 0.53** 0.58** 0.74** 1 0.86** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 

MYt
t 

Correlation Coefficient 0.51** 0.48** 0.43** 0.52** 0.65** 0.82** 0.81** 0.89** 0.86** 1 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 6. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ผูว้ิจยัน าตวัแปรมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการตามล าดบัความส าคญั การ
สร้างสมการพยากรณ์องคป์ระกอบของแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
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เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดีท่ีสุดแล้ว จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการถดถอย โดยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยู่ในรูปคะแนนดิบ (B) และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ 0.05 ทั้ ง 4 ด้าน สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ได้ดี ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน (X4) ด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (X2) ด้านความมัน่คงในงาน (X1) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (X3) 
ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.67 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 
0.44 สามารถท านายการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดร้้อยละ 44.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.31 
และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.62 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และ
คะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y/  = 0.62 + 0.22 (X4) + 0.30 (X2) + 0.15 (X1) + 0.14 (X3)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.23 (X4) + 0.31 (X2) + 0.24 (X1) + 0.14 (X3) 

  

จากผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.44 เน่ืองจากการวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิง
สังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนทั้งตวัของขอ้ค าถามและตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม และมีอีกหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ยงัไม่ไดส้อบถามในการวจิยัใน
คร้ังน้ี รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน  )Stepwise Multiple regression 
Analysis( ของตวัแปรดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
ตวัแปรทีไ่ด้รับการคดัเลอืก 
ตามล าดบัการเข้าสมการ 

คะแนนดบิ คะแนนมาตรฐาน t Sig. 
B Std. Error Beta   

ค่าคงท่ี (Constant) 0.62 0.21 - 3.00** 0.00 
ดา้นลกัษณะงาน (X4) 0.22 0.05 0.23 4.56** 0.00 
ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (X2) 0.30 0.04 0.31 7.20** 0.00 
ดา้นความมัน่คงในงาน (X1) 0.15 0.03 0.24 5.04** 0.00 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) 0.14 0.05 0.14 3.00** 0.00 

R = 0.67    R2 = 0.44    Adjusted R2 = 0.44   Std. Error = 0.31  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05             ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อ
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเม่ือเพิ่มปัจจยัทีละตวั คือ 
1) ถา้ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน (X4) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.23 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มี
ค่าคงท่ี 2) ถา้ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (X2) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
จะท าใหแ้รงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.31 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดย
ให้ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี 3) ถา้ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) มี
หน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้แรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.24 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี และ 4) ถา้ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความ
มัน่คงในงาน (X1) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้แรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.14 หน่วย มีทิศทาง
เดียวกนักบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี ดงันั้น แรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
อิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 7. แนวทางการพฒันา แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ จากผลการวิจยั
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
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ประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา เก่ียวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นการน าเอาองค์ประกอบ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นท่ีสามารถพยากรณ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวม มา
ร่างเพื่อหาแนวทางการพฒันา ซ่ึงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอ านาจพยากรณ์
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน (X4) ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (X2) ดา้น
ความมัน่คงในงาน (X1) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (X3) ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวม มี 2 ดา้น คือ ดา้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์และดา้น
การธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้ าผลการวิเคราะห์ไปหาแนวทางในการพฒันาต่อไป 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ ดา้นความกา้วหน้าในสายอาชีพ และดา้นความมัน่คงในงาน เน่ืองจากแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็น
ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติังานโดยตรง เป็นส่ิงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ซ่ึง
การท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินประสบความส าเร็จ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ เก่ียวกบั
การปฏิบติังาน และรู้จกัป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึน การได้รับการยอมรับนับถือจากผูป้ฏิบติังานภายใน
องคก์ารหรือผูป้ฏิบติังานอ่ืน  ๆท่ีมาขอรับการปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปของการยกยอ่งชมเชย การให้
ก าลงัใจ การแสดงความยนิดี การแสดงออกท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ดงันั้น แรงผลกัดนั
หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกตวัผูป้ฏิบติังานท่ีกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
ทิศทางในการกระท า ความเขม้ขน้และระยะเวลาในการกระท า แรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิด
จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในหลายๆ ปัจจยัท่ีช่วยให้
เขา้ใจพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในการปฏิบติังานว่าท าไมผูป้ฏิบติังานจึงขยนั มานะ พากเพียร และ
ปฏิบติังานไดดี้ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัสามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรม
ของผูป้ฏิบติังานได ้และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เขา้ใจวา่ท าไมผูป้ฏิบติังานถึงมีพฤติกรรมเช่นน้ี อะไรเป็น
ส่ิงท่ีจูงใจท าให้ผูป้ฏิบติังานมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น นอกจากน้ีแรงจูงใจยงัช่วยอธิบายถึงความ
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มานะพากเพียรในการกระท าพฤติกรรมและท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมนั้นอย่างกระตือรือร้นเต็มก าลงั
ความสามารถ การทราบถึงส่ิงจูงใจหรือแรงผลกัดนัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของพฤติกรรมท่ีผูป้ฏิบติังานแสดงออก
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการบริหารจดัการในการเสาะแสวงหาวิธีการท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานมี
พฤติกรรมท่ีตอ้งการ และช่วยอธิบายความแตกต่างระหวา่งผูป้ฏิบติังาน ดงันั้น การจูงใจจึงมีความส าคญั
ในการท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานกระท าพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีพึงประสงคด์้ วยความเตม็ใจและพอใจ เช่น 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจใชว้ธีิการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ชส่ิ้งแวดลอ้มและพลงังานต่างๆ  ใน ส่วนงานของตน
อยา่งคุม้ค่าและไม่ส้ินเปลือง โดยอาจอาศยัแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจดว้ยความเป็นธรรมและความคาดหวงัมา
ใช ้โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับรู้วา่ส่วนท่ีตนเองช่วยประหยดัในการใชส่ิ้งแวดลอ้มและพลงังานในส่วนงาน
ของตนนั้น จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาเป็นเงินบางส่วนท่ีจะร่วมแบ่งปันกนั ถา้ผูผู้ป้ฏิบติังานร่วมมือ
กนัประหยดัการใช้พลังงานให้มาก ก็ยิ่งได้ผลตอบแทนกลบัคืนมามากตามด้วย ในท านองเดียวกัน
ผูบ้งัคบับญัชาอาจใชก้ารจูงใจโดยการก าหนดเป้าหมาย ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ี
เฉพาะร่วมกนัในการน าวสัดุบางอยา่งหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ โดยเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นเป้าหมายท่ีไม่
ยากหรือง่ายเกินไป เม่ือผูป้ฏิบติังานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนัได ้ ผูป้ฏิบติังานต่างรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถในการท าพฤติกรรม ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานมีความเพียรพยายามท่ีจะ
กระท าพฤติกรรมน้ีต่อไป  
 สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของถนัดชัย ธนะสูตร (2553) ท่ีได้ท  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูป้ฏิบติังานสถานีอนามยัจงัหวดัเลย ผลการศึกษา
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ
สรนนัท์ บางแสง (2556) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อ
องค์การของผูป้ฏิบติังานบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ (2557) ท่ีได้
ท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภษสนบัสนุน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภษสนบัสนุนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
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 2. การจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการให้รางวลัทรัพยากร
มนุษย ์เน่ืองจาก การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารอยา่ง
เป็นระบบและเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันใช้ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการใชท้รัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารให้เกิดประโยชน์ บรรลุ
ตามเป้าหมายขององคก์าร ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางวางแผนอตัราก าลงั การสรรหา การคดัเลือก 
และการบรรจุผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาปฏิบติังานภายในองคก์าร การบริหารค่าตอบแทน 
การจดัสวสัดิการ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง การ
โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานให้มีความพร้อมในการปฏิบติังาน และการพน้จากการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนการดูแลผูป้ฏิบติังานภายในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เหมาะสมกบักาลเวลาและสถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดการยอมรับนบัถือในองคก์าร  
 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสฤญธรณ์ พูลสวสัด์ิ (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการธรรมรงรักษาและป้องกนั
ทรัพยากรมนุษยมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการจดัหาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และดา้นการใหร้างวลัทรัพยากรมนุษยต์ามล าดบั  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั ผลการท าสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นและมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยส์อดคลอ้งกนั จึงเกิดความคิดเห็นท่ีตรงกนั โดย
จะให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานขององค์การ ทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์การพฒันา
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ทรัพยากรมนุษย ์เกิดความรู้สึกผูกพนัในองค์การ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ และระยะเวลา
ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีอายแุละระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยยงัมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนงานหรือหางานใหม่ไดง่้ายกวา่ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีอายุมากและมีระยะเวลาปฏิบติังานนาน และท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ
น้อยและระยะเวลาปฏิบติังานน้อย แต่ปัจจยัเหล่าน้ียงัคงส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และจะ
เห็นไดว้า่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายมุากจะมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดี ไดป้ริมาณงานตามเป้าหมาย มี
คุณภาพดี เสร็จทนัเวลา ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมี ระดบัการศึกษา และประเภทผูป้ฏิบติังานแตกต่างกนัมี
ระดบัการศึกษา และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์
แตกต่างกนั เน่ืองจากองคก์าร มีภาระงานและการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั มีการศึกษาท่ีต่างกนั และ
ต าแหน่งแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความผกูพนัในองคก์ารแตกต่างกนั  
 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอลิสา เลขะวฒันะ (2553) ท่ีได้ท  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานส านักงานสหกรณ์จงัหวดัในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ภูมิล าเนาตามขนาดของจงัหวดัท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั จะมีปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอิศเรศร์ ไชยะ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบติังานสถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประเภท
บุคลากร และประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษยแ์ตกต่างกนั  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ผลการท าสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง 
(r=0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
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การจดัการทรัพยากรมนุษย ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปาง
กลางถึงระดบัสูง แสดงให้เห็นว่า การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการธ ารงรักษาและป้องกนัทรัพยากรมนุษย ์และ
ดา้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์จะตอ้งมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหน้าในสายอาชีพ และดา้นความมัน่คงในงาน โดยการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทา้ทายให้ตอ้งลงมือปฏิบติั ไดรั้บผิดชอบงานใหม่ๆ 
ได้รับเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 
นโยบายและการบริหารงานท่ีดีขององคก์ารการจดัการเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้ฏิบติังาน รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูป้ฏิบติังาน ให้ความยุติธรรมกับ
ผูป้ฏิบติังานอย่างเท่าเทียมกนั ผูป้ฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกนัเอง
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ความร่วมมือจนสามารถปฏิบติังานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และสร้างความมัน่คงในงานให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีหากไดรั้บการบริหารจดัการท่ี
ดีจะสามารถเป็นแรงสนบัสนุนใหคุ้ณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน  
 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของถนดัชยั ธนะสูตร (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูป้ฏิบติังานสถานีอนามยัจงัหวดัเลย ผลการศึกษา
พบว่า แรงจูงใจทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในทางบวก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอิศเรศร์ ไชยะ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานสถาบนัการพล
ศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสฤญธรณ์ 
พลูสวสัด์ิ (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาการจดัการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัสงขลา ผล
การศึกษาพบวา่ การจดัการทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปาน
กลาง โดยความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ผลการท าสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์
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อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน (X4) 
ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (X2) ดา้นความมัน่คงในงาน (X1) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X3) 
ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.67 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) 
เท่ากบั 0.44 สามารถท านายการจดัการทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 44.00 มีความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ ± 0.31 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.62 เน่ืองจากแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน เป็นแรงขบัหรือแรงผลกัดนัทั้งภายในและภายนอกท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ท่ีบ่งบอกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหป้ระสบความส าเร็จ ระหวา่งความตอ้งการ แรงขบัและ
รางวลัส่ิงล่อใจ เพื่อกระตุน้หรือชักจูงให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังาน ทั้งในหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบหรือไม่ใช่หนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งเป็นแรงกระตุน้ท่ีจะท าให้
ผูป้ฏิบติังานรักษาพฤติกรรมเหล่านั้นไว ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป พฤติกรรมท่ีเลือกแสดงน้ีจะเป็นผลมาจากลกัษณะของ
ผูป้ฏิบติังาน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มขององคก์าร และหากงานท่ีไดรั้บประสบผลส าเร็จ แน่นอนวา่
จะเกิดสัมพนัธภาพท่ีดีทั้งกบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 1. ควรพิจารณาวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรมาใชใ้นการก าหนดอตัราเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้จูงใจ เพื่อดึงดูดผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงมาปฏิบติังาน
กบัองค์การ และรักษาผูป้ฏิบติังานไว ้รวมทั้งจดัสวสัดิการให้แก่ผูป้ฏิบติังานตามความเหมาะสมโดย
ค านึงถึงผูป้ฏิบติังานท่ีด ารงชีวิตในสังคมอย่างภาคภูมิใจ และควรมีการเล่ือนเงินเดือนให้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถตามผลการปฏิบติังาน 
 2. ควรสนบัสนุนส่งเสริมและผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ี
จะต้องก้าวหน้าในสายอาชีพของผู ้ปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภท
สนับสนุนไปเขา้รับการฝึกอบรม น าเสนอผลงานวิชาการในเวลาระดับชาติและนานาชาติ ตีพิมพ์
ผลงานวชิาการในฐานขอ้มูลชั้นน า รวมถึงการขอต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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แนวทางการพฒันา 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความตั้งใจในการปฏิบติังานมากข้ึน เม่ือต าแหน่งของผูป้ฏิบติังานมีเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกติ 
โดยมอบหมายงานท่ีมีความส าคญัเพื่อใหเ้กิดความทา้ทายกบัผูป้ฏิบติังานมากข้ึน 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าในสายอาชีพ องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพ ไดเ้ล่ือนค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนอยา่งเหมาะสมกบัความสามารถ
และพฒันาความรู้ในงานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การศึกษาต่อ ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานกา้วหนา้ในสายอาชีพมากข้ึน 
 3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงาน องค์การควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูป้ฏิบติังานเขา้รับการฝึกอบรมและพฒันาและวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกมี
ความมัน่คงในสายอาชีพ มีความมัน่คงในรายไดผ้ลประโยชน์และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และในการ
ปฏิบติังานควรได้รับการปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาและท าให้ปฏิบติังาน
ราบร่ืนต่อไป 
 4. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่ต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยัเป็นต าแหน่งท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทั้งการยอมรับนบั
ถือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา รู้สึกภาคภูมิใจเม่ือผูบ้งัคบับญัชาชมเชยวา่ท่านปฏิบติังานเหมาะกบั
การเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 
 5. การจดัการทรัพยากรมนุษยด์า้นการให้รางวลัทรัพยากรมนุษย ์องคก์ารควรแจง้ผลการประเมินให้
ผูถู้กประเมินทราบทุกคร้ังเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง มีการก าหนดอตัราเงินเดือนให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ จูง
ใจและเป็นไปตามท่ีรัฐก าหนด มีหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงินท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือนมีความเป็นมาตรฐาน
กลางท่ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกมหาวิทยาลยั และตวัช้ีวดัในการประเมินเหมาะสมกบัต าแหน่งและเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งส่วนงาน 
 6. การจดัการทรัพยากรมนุษย์ด้านการธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ องค์การควรจดั
สภาพแวดลอ้มในท่ีปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานและมีความปลอดภยั มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อทราบปัญหาในการด าเนินงานและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา จดัให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีและส่งเสริมการปฏิบติังานเป็นทีมเพื่อลดความขดัแยง้ในการปฏิบติังานอยา่ง
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เหมาะสม และผูบ้ริหารควรให้ค  าปรึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ ให้ก าลงัใจและใส่ใจต่อปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
นวตักรรมในการปฏิบติังานเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร และศึกษาการบริหารอตัราเงินเดือนอของ
ผูป้ฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีพอยูใ่นสังคมปัจจุบนั รวมถึงความจ าเป็นเก่ียวกบัความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
 2. ควรศึกษาแนวทางและวธีิการพฒันาผูป้ฏิบติังาน และศึกษาปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืน  ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารต่อไป 
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ของผู้ปฏิบัตงิานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 

Potential Development Affecting Work Achievement of the Work Efficiency 
of Supportive Staff of Mahidol University 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ระดบัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน 2) ระดบั
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน (3) เปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
(4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน และ 
(5) ศึกษาการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่าง 
คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 362 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณ
กลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของส่วนงาน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านทกัษะ ดา้นเจตคติ 
ดา้นคุณค่า และดา้นความรู้ (2) ความส าเร็จในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

150 
 
 

พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นการจดัหาและการ
ใชท้รัพยากร (3) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (4) การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปางกลางถึงระดบัสูง และ (5) การพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑไ์ดดี้ ประกอบดว้ย ดา้นเจตคติ (X4) ดา้นทกัษะ (X2) ดา้นคุณค่า (X3) และ
ดา้นความรู้ (X1) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.63 ค่าประสิทธิภาพการ
ท านาย (R2) เท่ากบั 0.40 สามารถท านายความส าเร็จในการปฏิบติังานไดร้้อยละ 39.00 มีความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ ± 0.31 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.26 โดยสามารถสร้าง
สมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y/  = 0.26 + 0.15 (X4) + 0.42 (X2) + 0.19 (X3) + 0.11(X1) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.16 (X4) + 0.29 (X2) + 0.21 (X3) + 0.17 (X1) 
 

ค าส าคญั :  การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน,  ความส าเร็จในการปฏิบติังาน, มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ABSTRACT 
 The aims of this research were to 1) study the level of potential development 2) study the level of 
work achievement 3) compare the work achievement to personal factors 4) study the relationship 
between potential development and work achievement, and 5) study the potential development affecting 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

151 
 
 

work achievement. The sample in this study were 362 supportive staff of Mahidol University. The size of 
the sample was determined using the Taro Yamane formular, and selected the sample using stratified 
random sampling. The data collection tool is the questionnaire with the reliability of 0.97. The data was 
analyzed using frequency, percentage, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s product-moment 
correlation, stepwise multiple regression analysis with a given statistical significance level of 0.05. 
 The results found that 1) The level of potential development is high. When each aspect is 
considered, it is found that the overall potential development is high in all aspects which, from high to 
low, were skills, attitude, quality, and knowledge. 2) The level of work achievement is also high, both 
overall and aspect by aspect. The achievement aspects, ranging from high to low order included reaching 
the goal, organizational satisfaction, work process, and resource procurement and consumption. 3) 
Difference in gender and education did not significantly result in work achievement, while difference in 
age, work period, and type of position significantly affect work achievement at p = 0.05. 4) Potential 
development has shown significant positive relationship with work achievement at p = 0.05, with the 
high level of relationship (r= 0.57). Considering each aspect, it is found that potential development has a 
significant positive relationship with work achievement at p = 0.05, with the medium to high level of 
relationship, and 5) the significant effect of potential development on work achievement can be applied 
and predict using the attitude (X4), skills (X2), quality (X3), and knowledge (X1), respectively with R = 
0.63, R2 = 0.40, prediction accuracy of 39% ± 0.31, and the constant of the predictive equation at 0.26. 
The predictive equations were derived as follows: 
 Raw Score Predictive Equation  Y/  = 0.26 + 0.15 (X4) + 0.42 (X2) + 0.19 (X3) + 0.11(X1) 
 Standard Score Predictive Equation  Z/ = 0.16 (X4) + 0.29 (X2) + 0.21 (X3) + 0.17 (X1) 

Keywords:  Potential Development, Work Achievement, Mahidol University 
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บทน า 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพ
แรงงานไทยก็ยงัต ่า เน่ืองจากความล่าช้าในการพฒันาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจดัการจึงเป็น
ขอ้จ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เม่ือพิจารณาคุณภาพ
ผูป้ฏิบติังานพบวา่ยงัมีปัญหาในแต่ละช่วงวยัและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกนัตลอดช่วงชีวิต การพฒันา
ในระยะต่อไปจึงตอ้งให้ความส าคญักบัการวางรากฐานการพฒันาผูป้ฏิบติังานให้มีความสมบูรณ์ เร่ิม
ตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวยัท่ีตอ้งพฒันาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทกัษะทางสมอง ทกัษะการเรียนรู้ และ
ทกัษะชีวติ เพื่อใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ ควบคู่กบัการพฒันาผูป้ฏิบติังานในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดีมีสุข
ภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทกัษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตวัเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงรอบตวัท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบนัทางสังคม
ท่ีเขม้แขง็ทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา ท่ีร่วมกนัพฒันาทุนมนุษยใ์หมี้คุณภาพสูง อีกทั้งยงัเป็น
ทุนทางสังคมส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. 2559) ดงันั้น องคก์ารจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จต่อการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ศกัยภาพการปฏิบัติงานเป็นการน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ดว้ยความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานมีความพยายาม และมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงคุณภาพงานท่ีดีท่ีสุด พฤติกรรมดา้นความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัของผูป้ฏิบติังาน
จะแสดงออกมาเม่ือได้รับโอกาสให้แสดงศักยภาพของตนเอง ในปัจจุบันการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง (วุฒิภทัร สุขช่วย, 2560) เน่ืองจากการพฒันาทรัพยากร
มนุษยมี์วตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมให้ผูป้ฏิบติังานมีคุณสมบติัและศกัยภาพในการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิภาพ มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มีความคิด และมีศกัยภาพในตนเอง มีความแตกต่างกนั 
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ คุณค่าและเจตคติ มีความสามารถในการปฏิบติังาน (เพ็ญจนัทร์ สังข์แกว้, 2549) 
ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานจึงเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการพฒันาองคก์ารและมีบทบาทในการด าเนินงาน
ขององคก์าร และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน เพราะ
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เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน จะสามารถช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน
และองคก์ารเกิดความมัน่ใจวา่จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมัน่คง มีความรู้สึกดี และมีความพึงพอใจ จน
สามารถพฒันาเป็นความจงรักภกัดีและความผูกพนัต่อองค์การ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2552) ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เป็นความมุ่งมั่นตั้ งใจในการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานอยา่งมีเป้าหมาย และมีการพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นท่ีพึงพอใจ
แก่ผูท่ี้ใชบ้ริการ ตลอดจนผูป้ฏิบติังานรอบขา้งจนเป็นท่ียอมรับ อนัน าไปสู่ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีและ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนเกิดความพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน และเป็นแนวทางในการ
พฒันาตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การจดัหาและการ
ใช้ทรัพยากร กระบวนการปฏิบติังาน และความพึงพอใจของส่วนงาน (สมใจ ลกัษณะ, 2543) ดงันั้น 
การท่ีผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังาน ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานท่ี
ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์การ แต่ผลการปฏิบติังานนั้นจะ
บรรลุเป้าหมายไดต้อ้งอาศยัการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นกระบวนการประเมินการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองต่อไป (อลงกรณ์ 
มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2544) 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ี
ส่ งผล ต่อความส า เ ร็ จในการปฏิบัติ ง านของผู ้ป ฏิบั ติ ง านต าแหน่ งประ เภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อทดสอบวา่การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จใน
การปฏิบติังานหรือไม่อยา่งไร และการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัมหิดล ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจยัสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุนให้มีศกัยภาพมากข้ึน และสามารถ
ใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังานต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบติังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 5. เพื่อศึกษาการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของวุฒิภทัร สุขช่วย (2560) 
ชยันรินทร์ วีระสถาวณิชย ์(2548) และ Ganesh, Shermon และ Partner (2004) และประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดความส าเร็จในการปฏิบติังานของสมใจ ลกัษณะ (2543) พงษศ์กัด์ิ แกว้มีสี (2552) และดรุณวรรณ 
แมดจ๋อง (2552) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  
2. การจดัหาและการใชท้รัพยากร  
3. กระบวนการปฏิบติังาน 
4. ความพึงพอใจของทุกส่วนงาน 
 

การพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
1. ความรู้   2. ทกัษะ 3. คุณค่า 4. เจตคติ 
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สมมุติฐานการวจิัย 
 1. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 3. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน 

ขอบเขตการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร  
  1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 
(วิทยาเขตศาลายา) ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานมหาวิทยาลยั (ช่ือส่วนงาน) 
และพนกังานวทิยาลยั จ านวน 3,756 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562)  
  2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 362 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใช้วิธีค  านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของส่วนงาน ดว้ยวิธีการ
สุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่าง  ๆในประชากร
ออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะระดบัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน ระดบั
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน เปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน และศึกษาการ
พฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน  
  1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลา
ปฏิบติังาน ประเภทของผูป้ฏิบติังาน และการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ 
คุณค่า และเจตคติ  
  2) ตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การ
จดัหาและการใชท้รัพยากร กระบวนการปฏิบติังาน และความพึงพอใจของทุกส่วนงาน 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 2 เดือน ตั้งแต่มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงาน ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผลการ
เปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
พฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน และผลการศึกษาการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้ในการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน สามารถก าหนดแนวทางในการสร้างความเขา้ใจและ
เป็นแนวทางในการพฒันาผูป้ฏิบติังานให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางใน
การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังานจนเกิดความส าเร็จในการปฏิบติังาน 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกีย่วกบัศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 1) ความหมายของศกัยภาพการปฏิบติังาน นภลดา อินภูษา, (2554) ให้ความหมายวา่ ศกัยภาพการปฏิบติังาน 
เป็น คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบติังานในด้านพฤติกรรมท่ีเป็นผลงานจากความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ท่ีส่งผลต่อความสามารถใน
การปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส่วน Ganesh, Shermon และ Partner (2004) กล่าวว่า 
ศกัยภาพการปฏิบติังาน เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ในขอบเขตงานท่ีตนรับผดิชอบหรือคุณสมบติัท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีเพื่อสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า ศกัยภาพการปฏิบติังาน เป็นพลงัความสามารถในด้าน
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและสามารถวดัผล 
เปรียบเทียบการเป็นท่ียอมรับและพิจารณาการกา้วเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 2) ความส าคญัของศกัยภาพการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานทุกส่ิงให้ลุล่วง
ส าเร็จไดด้งัท่ีตั้งความหวงัไว ้แต่จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัวา่มีความรู้ ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 
มีความพยายาม มุ่งมัน่ท่ีจะท ามากนอ้ยเพียงใด และมีการน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายออกมาใช้



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

157 
 
 

ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ความสามารถท่ีซ่อนเร้นในร่างกายน้ี คือ ศกัยภาพท่ีมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบติังานในยุคปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีขอ้มูลข่าวสารและส่ือต่าง  ๆผูป้ฏิบติังาน จึงตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองอยูเ่สมอ และหากไดรั้บการพฒันาศกัยภาพแลว้ การน าเอาความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่ิงท่ี
ตามมาก็คือ งานท่ีปฏิบติัก็จะประสบความส าเร็จตามไปดว้ย (วฒิุภทัร สุขช่วย, 2560) 
 3) คุณลกัษณะของศกัยภาพการปฏิบติังาน ลกัษณะของศกัยภาพการปฏิบติังาน เป็นคุณลกัษณะ
เฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีซ่อนเร้น (Underlying Characteristics) ซ่ึงสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผล (Casually Related) 
กบัประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีใช้อา้งอิง (Criterion-Referenced) หรือผลการปฏิบติังานท่ีสูงกว่าในงานหรือ
สถานการณ์หน่ึง ซ่ึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีซ่อนเร้น (Underlying Characteristics) เน่ืองจาก
ศกัยภาพในการปฏิบติังานเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีซ่อนเร้นและบ่งช้ีถึงแนวทางการประพฤติ 
หรือความคิดท่ีมีต่อสถานการณ์และเหตุผลนั้นมีความคงอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึง ประกอบดว้ย แรงจูงใจ 
(Motives) ลกัษณะเฉพาะบุคคล (Traits) แนวคิดส่วนตวั (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ 
(Skill) (วฒิุภทัร สุขช่วย, 2560) จากท่ีกล่าวสรุปไดว้า่ ลกัษณะของศกัยภาพการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อ
การกระท า และพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน โดยมีความเช่ือมโยงและสามารถท านายได้ถึงผลของการ
ปฏิบติังานของแต่ละบุคคลนั้น ซ่ึงต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวดั
ประเมินไดว้า่ ศกัยภาพการปฏิบติังานนั้นๆ ส่งผลอย่างมีความแตกต่างต่อการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง ซ่ึง
ลกัษณะของศกัยภาพการปฏิบติังานจะตอ้งเกิดจากความปรารถนาหรือความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้
เกิดประสิทธิผล และความสามารถนั้นสามารถถ่ายโอนจากงานหน่ึงสู่อีกงานหน่ึงได ้
 4) องคป์ระกอบของศกัยภาพการปฏิบติังาน ศกัยภาพการปฏิบติังาน มีองคป์ระกอบหลายอยา่งเป็น
แนวทางในการน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) คุณค่า (Professional Values) จรรยาบรรณ (Ethics) และทศันคติ (Attitudes) (ชยันรินทร์ วีระสถาวณิชย,์ 
2548) 
 5) การพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงาน เป็นคุณสมบัติของผูป้ฏิบัติหน้าท่ีท่ีจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการฏิบติังานท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อให้ได้รับความส าเร็จในอนาคตการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีศักยภาพจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ เป็นการน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
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กระบวนการ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี (ชยันรินทร์ วีระสถาวณิชย,์ 2548) (1) ความรู้ (Knowledge) เป็นความเขา้ใจ
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ี ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม ความรู้ดา้นการคิด ถาม เขียน ความรู้ท่ีเก่ียวกบั
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงน ามาสู่การเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี
ส่วนในการสร้างจดัเก็บและรับส่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ความรู้น้ีมกัจะไดจ้ากการศึกษา อบรม สัมมนา รวม
ไปถึงการแลกเปล่ียนความรู้กบัผูมี้ความรู้ในดา้นนั้น  ๆความรู้จึงจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี ถา้ไม่มีความรู้
ผูป้ฏิบติังานก็ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรู้โดย
พฒันาระบบจากขอ้มูลไปสู่สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดความรู้ (2) ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถประเภทต่าง  ๆ
ท่ีจ  าเป็นต่อการน าความรู้ทางวิชาชีพ ค่านิยมจรรยาบรรณและทศันคติไปปฏิบติัอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพภายใตส้ภาพแวดล้อมต่างๆ มีการคิดอย่างมีเหตุผลในเชิงวิเคราะห์และละเอียดรอบคอบ 
สามารถระบุและแก้ไขปัญหาท่ีไม่เป็นระบบในสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย มีความรู้ด้านการค านวณการ
จ าลองการตดัสินใจ การวดัมูลค่า การวเิคราะห์ความเส่ียง การรายงาน การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความสามารถ
ในการใช้ระบบขอ้มูล มีความเป็นผูน้ า การเขา้ไปรับผิดชอบอย่างเต็มก าลงัสติปัญญาในภาระงาน หรือ
ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตรงตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อเป็นการพฒันาและเพิ่มทกัษะในการ
ปฏิบติังาน (3) คุณค่า (Professional Values) เป็นลกัษณะของการปฏิบติังานท่ีพึงปรารถนา งานท่ีปฏิบติัแลว้ 
ท าให้เกิดความพึงพอใจและพึงประสงค์เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความปรารถนาและความตอ้งการได ้ท าให้
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกมีความภาคภูมิใจกบัหน้าท่ี และส่ิงท่ีไดป้ฏิบติังาน ความตั้งใจในการปฏิบติังานอย่างมี
คุณธรรม ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความส านึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ความสังวร
เก่ียวกับประโยชน์ของสาธารณชน ความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในแต่ละประเทศอาจมีความ
แตกต่างกนัทั้งระบบการศึกษา ระดบัความพร้อมและบทบาทของวิชาชีพ จึงสามารถปรับแนวทางปฏิบติั
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในประเทศได ้และ (4) เจตคติ (Attitudes) เป็นการแสดงออกทางความรู้สึก 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจเปล่ียนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบ และสามารถสร้างและ
เปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงหากเปล่ียนแปลงไปในทางบวก จะแสดงออกในลกัษณะความชอบ ความพึงพอใจ ความ
สนใจ เห็นด้วยอยากปฏิบัติ อยากได้ และอยากใกล้ชิดส่ิงนั้ น แต่หากเปล่ียนแปลงไปในทางลบจะ
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แสดงออกในลกัษณะความเกลียด ไม่พึงพอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย อาจท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายหรือ
ตอ้งการหนีห่างจากส่ิงเหล่านั้น (มุจรินทร์ แกว้หยอ่ง, 2548)  
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน เป็นการน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้น
ภายในร่างกายน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการ ดว้ยความรู้ ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน
ท่ีมีความพยายาม และมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ดีท่ีสุด ทั้งน้ี การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) คุณค่า (Professional Values) และเจตคติ (Attitudes) (ชยั
นรินทร์ วรีะสถาวณิชย,์ 2548) 
 2. แนวคิดเกีย่วกบัความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 1) ความหมายของความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดรุณวรรณ แมดจ๋อง (2552) กล่าววา่ ความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน เป็นการประเมินตนเองในแง่ของความส าเร็จในการปฏิบติังาน ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบติังาน ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และความพอใจจากผูท่ี้ปฏิบติังานร่วมกนั ส่วนพงษศ์กัด์ิ แกว้
มีสี (2552) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน เป็นประสิทธิผลของการปฏิบติังานท่ีลง
มือกระท าการใดๆ ท่ีทุ่มแรงกายแรงใจ โดยตั้งใจและท าให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
สรุปว่า ความส าเร็จในการปฏิบติังานเป็นความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานอย่างมี
เป้าหมาย และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู ้ท่ีใช้บริการ ตลอดจน
ผูป้ฏิบติังานรอบขา้งจนเป็นท่ียอมรับ อนัน าไปสู่ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีและไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
เกิดความพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน 
 2) ความส าคญัของความส าเร็จในการปฏิบติังาน เป็นผลเน่ืองมาจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
องคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549) ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอยู่ท่ีการเพิ่มมูลค่าท่ีผูป้ฏิบติังานหรือผูป้ฏิบติังานนั้นบวกเพิ่มเขา้ไป ผูป้ฏิบติังานแต่ละคน
ปฏิบติังานไดดี้ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ การท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานได้ดีนั้น เน่ืองมาจากการ
ไดรั้บความรู้ทกัษะใหม่ๆ เขา้มาใช้อย่างต่อเน่ือง ความรู้และทกัษะเหล่านั้น เป็นพลงัเพิ่มให้องค์การเกิด
การเปล่ียนแปลงและเจริญเติบโตจะเห็นไดว้่าความส าเร็จในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลจะมีความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จแตกต่างกนัไป โดยผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงนั้น จะ
มีความพยายามปฏิบติังานให้ดีข้ึนเร่ือยๆ มีความอดทนต่ออุปสรรค ์ตอ้งการให้งานประสบผลส าเร็จดว้ย
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ความสามารถของตนเอง ผูป้ฏิบติังานเหล่าน้ีจึงชอบงานท่ีมีความทา้ทายไม่ชอบงานง่ายๆ ชอบงานท่ีมี
โอกาสส าเร็จ (นฤมล สุ่นสวสัด์ิ, 2549) จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ความส าเร็จในการปฏิบติังานมีความส าคญั
มากส าหรับผูป้ฏิบติังาน เพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นวา่ผูป้ฏิบติังานนั้นสามารถท่ีจะปฏิบติังานในส่ิงท่ีตนเองมี
ความปรารถนาและงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จได ้อีกทั้งเพิ่มพนูคุณค่า ทกัษะ สร้างความน่าเช่ือถือในการ
ปฏิบติังาน เอาชนะอุปสรรค และแกปั้ญหาต่าง  ๆท่ีเกิดข้ึนได ้ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในองคก์ารและ
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 3) ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน ได้แก่ ทฤษฎีปัจจยัค ้ าจุน 
(Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงานท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ หาก
ผูป้ฏิบติังานไม่ไดรั้บการตอบสนองในปัจจยัเหล่าน้ีอย่างเพียงพอแลว้ จะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังานได ้Herzberg ยงัเสนอใหห้น่วยงานกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานพึงพอใจในงาน เพราะจะท าให้องคก์าร
ประสบความส าเร็จ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การจ่ายค่าจา้งตอบแทน ความส าคญัของตนต่อองค์การ การยอมรับนบัถือ ความยุติธรรม 
ความรับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน ความกา้วหน้าในต าแหน่ง ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน 
 4) การประเมินความส าเร็จในการปฏิบติังาน การประเมินความส าเร็จในการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการของการตดัสินใจในการวนิิจฉยั การตีราคาส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งเป็นระบบและมีหลกัเกณฑ์ โดย
อาศยัความยุติธรรม (Value Judgment) ความไม่ล าเอียงหรืออคติของผูป้ระเมิน (บรรยงค์ โตจินดา, 2539) 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งใหค้วามส าคญัของการประเมินความส าเร็จในการปฏิบติังานเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานหวงัท่ี
ประสบความเจริญกา้วหน้าและองค์การทั้งหลายปรารถนาท่ีจะท าให้การลงทุนเกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด 
และจากท่ีกล่าวมาสรุปไวแ้ลว้นั้น กรอบการประเมินความส าเร็จในการปฏิบติังานจึงสามารถจ าแนกได ้4 
ดา้น ดงัน้ี (สมใจ ลกัษณะ, 2543) คือ (1) การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) คือ การ
พิจารณาผลผลิต (Output) ขององคก์ารว่าตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการเพียงใด ในการประเมินความส าเร็จนั้น
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กาญจนา อินทรักษ ์(2545) ท่ีไดก้  าหนดกรอบการประเมินผลดา้นความส าเร็จในการ
วางแผน (Planning) ความส าเร็จในการจดัตั้งองคก์าร (Organizing) ความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล (Staffing) 
ความส าเร็จในการอ านวยการ (Directing) และความส าเร็จในการควบคุม (Controlling) (2) การจดัหาและการใช้
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ทรัพยากร (Provision and Resource Using) เป็นการวางแผนในการจดัหาทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
มีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม ไม่เกิดการสูญเปล่า กรอบของการระดมทรัพยากรและการลงทุน ซ่ึงมี
แนวทางการปฏิบติั ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานทราบรายการสินทรัพย์ เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกบัผูป้ฏิบติังานและส่วนงานสนับสนุนให้
ผูป้ฏิบติังานร่วมมือกนัใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์ การระดมทรัพยากรมีแนวทางการปฏิบติั คือ ศึกษา
วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจงาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง และแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีมีความจ าเป็น เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
ส ารวจขอ้มูลท่ีมีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน โดยตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกพร้อมกบัให้มีการจดัท า
ขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั ศึกษา วเิคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงานองคก์ารท่ีมีศกัยภาพให้
การสนบัสนุนความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม จดัท าแผนการระดมทรัพยากรโดยก าหนดวิธีการแหล่งการ
สนบัสนุนเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินงานและผูรั้บผิดชอบ การเก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใชต้าม
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบ (ธีระ รุญเจริญ, 2546) (3) 
กระบวนการปฏิบติังาน (Operational Process) คือ การปฏิบติังานของตนเองซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามบทบาทของผูป้ฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและไดง้านครบถว้น ใชเ้วลานอ้ย ตน้ทุนนอ้ย มีการ
ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยช่ีวยในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ ไม่มีสภาพคนลน้
งานหรืองานลน้คน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานและระหวา่งส่วนงานมีความราบร่ืนไม่มีขอ้ขดัแยง้ 
ส่ิงส าคญัของการปฏิบติังานนั้นตอ้งมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย (กาญจนา อินทรักษ,์ 2545) และ (4) 
ความพึงพอใจของทุกส่วนงาน (Participant Satisfaction) คือ ความส าเร็จของการปฏิบัติงานและ
กระบวนการปฏิบติังานท่ีน ามาใช้ไดรั้บการยอมรับจากทุกส่วนงาน กลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีสมควรพิจารณา 
ระดบัความพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจและทศันคติท่ีผูป้ฏิบติังานมีต่อส่ิงนั้นๆ Good (1973) ความ
พอใจเป็นสภาวะท่ีจิตปราศจากความเครียด ทั้งน้ี เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการถา้ความ
ตอ้งการนั้นไดรั้บตอบสนองทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพอใจก็จะเกิดข้ึน 
และในทางกลบักนัถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจก็จะเกิดข้ึน 
(จีรวฒัน์ กิตติมงคลมา, 2543) 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน (Job Sucess) หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานอย่างมีเป้าหมาย และมีการพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นท่ีพึงพอใจ
แก่ผูท่ี้ใช้บริการ ตลอดจนผูป้ฏิบติังานรอบขา้งจนเป็นท่ียอมรับ อนัน าไปสู่ความกา้วหน้าในหน้าท่ีและ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน เกิดความพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย การบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) การจดัหาและการใช้ทรัพยากร (Provision and Resource 
Using) กระบวนการปฏิบติังาน (Operational Process) และความพึงพอใจของทุกส่วนงาน (Participant 
Satisfaction) (สมใจ ลกัษณะ, 2543)  
 3. ประวตัิมหาวทิยาลยัมหิดล  
 กวา่ 120 ปี เร่ิมตั้งแต่โรงศิริราชพยาบาล มาสู่มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบท่ีมีความ
หลายหลากของสาขาวชิาการทั้งดา้นศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวมปัญญาท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง
เพื่อให้การด าเนินชีวิตและสังคมมนุษยไ์ดป้ระโยชน์สูงสุด ดัง่ปณิธานของมหาวิทยาลยัท่ีมีความหมาย
ลึกซ้ึงและยิ่งใหญ่ปัญญาของแผ่นดิน บทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัมหิดลถือเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ 
สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ซ่ึงไม่ใช่เพียงความรู้ในต ารา แต่รวมถึงการสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของโลกปัจจุบนั เพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนัไม่เพียงรู้แจง้หรือรู้ลึกในศาสตร์ หรืออาชีพของตนเท่านั้น 
แต่ตอ้งรู้กวา้งในทกัษะการใชชี้วิตและการปฏิบติังาน คือ การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะส่ิงใดถูกหรือผิด มี
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ปรับตวัได้ดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่ือสารได้ดีมี
ประสิทธิภาพ หมัน่พฒันาตนเอง และเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาทุกระดบั หรือคุณสมบติั global professional 
เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเต็มท่ี 
มหาวิทยาลยัมหิดล ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจึงมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ออกไป
เป็น Global Citizen ภายใตพ้ระราชด ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก “True success is not in the learning but in 
its application to the benefit of mankind” ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่การน าความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อประโยชน์สุข
แก่มวลมนุษยชาติ (มหาวทิยาลยัมหิดล, 2561)  
 มหาวิทยาลยัมหิดลมีเป้าหมายกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก (World Class University) และ
เป็นปัญญาของแผ่นดิน อยา่งแทจ้ริงดว้ยแนวทางการด าเนินการหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ การตั้งเป้าหมาย
อยา่งชดัเจนและมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
พร้อมปลูกฝัง Innovation Culture การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ โดยน าแนวคิดจินตปัญญาศึกษามาใช ้
เพื่อพฒันาศกัยภาพภายในของตนเอง และการสร้างวินยัองค์การท่ีเขม้แข็งด้วยวฒันธรรมองค์การ การ
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ปฏิบติังานเป็นทีม และการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้แบบบูรณาการ จากแนวทางส าคญัขา้งตน้ กอปรกบัความ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลายด้านศาสตร์และศิลป์ของนักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิ  และผูป้ฏิบติังานผูม้าก
ประสบการณ์ มหาวิทยาลยัมหิดลพร้อมเป็นท่ีพึ่ งพิงทางปัญญา ท่ีสร้างคุณูปการให้แก่สังคม และ
ประเทศชาติสมดงัปณิธานปัญญาของแผน่ดิน ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมหิดล มีส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่ม
ภารกิจในสังกดั ประกอบดว้ย ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตกาญจนบุรี 
บณัฑิตวทิยาลยั หอสมุดและคลงัความรู้ คณะ 16 คณะ สถาบนั 7 สถาบนั วทิยาลยั 6 วทิยาลยั ศูนย ์10 ศูนย ์
กองงานในส านกังานอธิการบดี 12 กองงานและโครงการจดัตั้งวทิยาเขต 2 โครงการ นอกจากน้ียงัมีสถาบนั
สมทบอีก 17 แห่ง และสถาบนัร่วม 1 แห่ง ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงท่ีตั้งส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัมหิดลนั้น อยูใ่นพื้นท่ีท่ีหลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการก าหนดช่ือของ
ท่ีตั้งมหาวิทยาลยัมหิดลในพื้นท่ีต่างๆ (1) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีท่ีตั้ งศูนย์กลางอยู่ ณ ท่ีดิน
พระราชทาน 2 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ีประมาณ 1,240 ไร่ (2) 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย ตั้ งอยู่ ณ เลขท่ี 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ีประมาณ 123 ไร่ (3) มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นท่ีตั้งของวิทยา
เขตกาญจนบุรี โดยมีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 199 หมู่ 9 หมู่บา้นไตรรัตน์ ต าบลลุ่ม
สุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี (4) มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค ์เป็นท่ีตั้งของโครงการ
จดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จงัหวดันครสวรรค์ ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการก่อสร้างจึงมีส านกังานชัว่คราวอยู่ ณ ท่ีตั้งเดิม
ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์(5) มหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ เป็นท่ีตั้งของ
โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู ่ณ ต าบลบุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ านาจเจริญ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินก่อสร้างโครงการดงักล่าว และ (6) มหาวิทยาลยัมหิดล ส่วน
งานต่าง  ๆในพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีเขตพญาไท เป็นตน้ 
 4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ไพประพนัธ์ วะชุม (2552) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของความสามารถในการปฏิบติังานท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษี มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีความสามารถในการ
ปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จริง รู้สึก รู้กวา่ และผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ภาษี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
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ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
บญัชีท่ีมีอายุ ระดบัต าแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการ
มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงาน
ส าเร็จทนัเวลาและดา้นผลงานไดม้าตรฐานแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และผลกระทบพบว่า 
ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการรู้จริง รู้ลึก รู้กวา้ง ดา้นการปฏิบติังานวางแผนได ้ดา้นการอธิบายช้ีแจง
ได ้มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการปฏิบติังานตอ้ง
เช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน  
 อติภา พลเรืองทอง (2551) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางปฏิบติังานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานบญัชีธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการ
สาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานบญัชีธุรกิจ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความสามารถ
ทางการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
วางแผน ดา้นการประสานงาน ดา้นการประเมินผล ดา้นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังาน
ตอ้งเช่ือถือได้ ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบพบว่า 1) ความสามารถทางการปฏิบติังาน ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลา 
และด้านผลงานไดม้าตรฐาน 2) ความสามารถทางการปฏิบติังานด้านการประสานงาน มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือไดด้า้นงานส าเร็จทนัเวลา 
และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน 3) ความสามารถทางดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการประเมินผล มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลา
และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน และ 4) ความสามารถทางการปฏิบติังาน ดา้นมนุษยสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลา 
และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน 
 วุฒิภทัร สุขช่วย และคณะ (2560) ไดท้  าการศึกษาศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
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เขตสุรินทร์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นคุณค่า และดา้นเจตคติ และมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพึงพอใจ
ของทุกส่วนงาน ผูป้ฏิบติังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั และผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน หน่วยงานท่ีสังกดั และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
มีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความพึงพอใจของทุก
ส่วนงานแตกต่างกนั และผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั 
หน่วยงานท่ีสังกดัและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการปฏิบติังาน
โดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบวา่ การพฒันาศกัยภาพ
การปฏิบติังานดา้นทกัษะ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวม 
ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้น
ความพึงพอใจของทุกส่วนงาน โดยสรุป การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานควรให้ความส าคญักบัการพฒันาทางศกัยภาพใน
การปฏิบติังาน เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังานขององคก์ารต่อไป 

วธิีการวจิัย 
 การวิจยัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา รวบรวมขอ้มูล 
จากหนังสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่าง  ๆการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีเก่ียวกับการพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน และเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้ผูว้จิยัของเสนอรายละเอียดการด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล (วิทยา
เขตศาลายา) ประกอบด้วย ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนักงานมหาวิทยาลยั (ช่ือส่วนงาน) และ
พนกังานวทิยาลยั จ านวน 3,756 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562)  
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหิดล 
จ านวน 362 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใช้วิธีค  านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของส่วนงาน ดว้ยวิธีการ
สุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่าง  ๆในประชากร
ออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1. ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน และความส าเร็จในการปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและด าเนินการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อท าการวิจยั  น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถาม (IOC  :  Index of item objective congruence) ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.93 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตั้ งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน า
แบบสอบถามไปท า try-out กับผู ้ปฏิบัติ งานต าแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลท่ีได้มาตรวจสอบความเช่ือถือได ้
(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.97 
 2. ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล การพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพฒันาศักยภาพการ
ปฏิบติังาน และความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 ผูว้จิยัก าหนดเกณฑใ์นการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยใชว้ธีิการอิงเกณฑใ์นการแปรความออกเป็น 5 ระดบั โดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง เกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
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 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptor (อา้งในผอ่ง
พรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2542) ดงัน้ี 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.70 หรือสูงกวา่ หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.50 – 0.69  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.30 – 0.49  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.10 – 0.29  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01 – 0.09  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) 
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าหนังสือถึงภาควิชา/งานต่างๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ Try Out จ านวน 
30 ชุด 
 3. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าหนังสือถึ งส่วนงานต่างๆ  ภายใน
มหาวทิยาลยัมหิดล (วทิยาเขตศาลายา) พร้อมแนบแบบสอบถาม เพื่อจ่ายแจกใหก้บัผูป้ระสานงานในส่วน
งานต่างๆ ตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุนมหาวิทยาลยัมหิดล 
(วทิยาเขตศาลายา) ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ร ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดม้า
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ  านวน 362 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการประมวลผลขอ้มูล ภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ
ความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จนได้แบบสอบถามทั้ งหมด 362 ชุด จากนั้ นผูว้ิจ ัยได้น า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที (t-Test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation) และวิเคราะห์การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีส่งผลความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน โดยใชก้ารถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป และส าเสนอผลการวจิยัในรูปของการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.32) มีอายุเฉล่ีย 37.32 ปี 
อายนุอ้ยสุด 23 ปี อายมุากสุด 53 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 56.35) มีระยะเวลาปฏิบติังาน
เฉล่ีย 9.27 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานต ่าสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบัติงานสูงสุด 26 ปี และเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั (ร้อยละ 57.18) 
 2. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99 คะแนน) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นทกัษะ ดา้น
เจตคติ ดา้นคุณค่า และดา้นความรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.20, 4.18, 3.91 และ 3.65 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน 
การพฒันาศักยภาพการปฏบิัตงิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ดา้นความรู้  3.65 0.59 มาก 
2. ดา้นทกัษะ  4.20 0.57 มาก 
3. ดา้นคุณค่า  3.91 0.42 มาก 
4. ดา้นเจตคติ 4.18 0.41 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.99 0.33 มาก 

 3. ความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นการจดัหาและการใช้
ทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 4.18, 3.98, 3.78 และ 3.45 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
ความส าเร็จในการปฏิบัตงิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 4.18 0.37 มาก 
2. ดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร 3.45 0.66 มาก 
3. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 3.78 0.44 มาก 
4. ดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน 3.98 0.50 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.84 0.40 มาก 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 1) เพศ พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานทุก
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการจดัหาและการใช้ทรัพยากร ด้านกระบวนการ
ปฏิบติังาน ดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน ไม่แตกต่างกนั 
 2) อาย ุพบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุต่างกนั มี
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ความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุก
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร ด้าน
กระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน  
 3) ระดบัการศึกษา พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร และดา้นความพึงพอใจของทุกส่วน
งาน ไม่แตกต่างกนั แต่มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน  
 4) ระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการ
จดัหาและการใชท้รัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน 
 5) ประเภทของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกันในด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ และด้านกระบวนการปฏิบติังาน แต่มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการจดัหาและการใช้
ทรัพยากร และดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติทดสอบค่าที (t-test)  และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ความส าเร็จในการปฏบิัตงิาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบตังิาน 
ป.ผู้ปฏิบตังิาน 

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

1. ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 0.39 2.07 16.16 5.40 1.30 
 0.70 0.00** 0.00** 0.00** 0.27 
2. ดา้นการจดัหาและการใชท้รัพยากร 0.10 3.44 1.74 4.43 3.73 
 0.27 0.00** 0.18 0.00** 0.01** 
3. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน -0.56 3.10 4.30 6.13 0.96 
 0.58 0.00** 0.01** 0.00** 0.41 
4. ดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงาน 0.95 2.84 2.82 4.38 4.38 

 0.34 0.00** 0.06 0.00** 0.00** 
โดยรวม 0.64 3.03 2.26 6.17 2.59 

 0.53 0.00** 0.11 0.00** 0.05* 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
(r=0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความส าเร็จในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง
ถึงระดบัสูง ดงัน้ี 
 1) การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานด้านความรู้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.38) 
 2) การพฒันาศกัยภาพการปฏิบัติงานด้านทกัษะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.52) 
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 3) การพฒันาศกัยภาพการปฏิบัติงานด้านคุณค่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.44) 
 4) การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานด้านเจตคติ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.50) รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี     4   แสดงการทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน  ทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
และค่า Sig 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 MXtt Y1 Y2 Y3 Y4 MYtt 
X1 Correlation Coefficient 1 0.25** 0.37** 0.53** 0.77** 0.32** 0.29** 0.43** 0.26** 0.38** 
 Sig. (2-tailed) . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X2 Correlation Coefficient 0.25** 1 0.45** 0.55** 0.64** 0.44** 0.30** 0.49** 0.49** 0.52** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X3 Correlation Coefficient 0.37** 0.45** 1 0.51** 0.74** 0.44** 0.35** 0.38** 0.27** 0.44** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X4 Correlation Coefficient 0.53** 0.55** 0.51** 1 0.85** 0.47** 0.25** 0.51** 0.48** 0.50** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MXtt Correlation Coefficient 0.77** 0.64** 0.74** 0.85** 1 0.54** 0.37** 0.56** 0.46** 0.57** 

 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 
Y1 Correlation Coefficient 0.32** 0.44** 0.44** 0.47** 0.54** 1 0.50** 0.56** 0.44** 00.74** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 

Y2 Correlation Coefficient 0.29** 0.30** 0.35** 0.25** 0.37** 0.50** 1 0.44** 0.53** 0.84** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 

Y3 Correlation Coefficient 0.43** 0.49** 0.38** 0.51** 0.56** 0.56** 0.44** 1 0.46** 0.72** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 

Y4 Correlation Coefficient 0.26** 0.49** 0.27** 0.48** 0.46** 0.44** 0.53** 0.46** 1 0.78** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 

MYt
t 

Correlation 
Coefficient 

0.38** 0.52** 0.44** 0.50** 0.57** 0.74** 0.84** 0.72** 0.78** 1 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 6. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน ผูว้ิจยัน าตวัแปรมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) ก าหนดระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการตามล าดับ
ความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบของการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดีท่ีสุดแลว้ จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการ
ถดถอย โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบ (B) และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Bata) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 4 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย 
ดา้นเจตคติ (X4) ดา้นทกัษะ (X2) ดา้นคุณค่า (X3) และดา้นความรู้ (X1) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.63 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.40 สามารถท านายความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานได้ร้อยละ 39.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.31 และมีค่าคงท่ีของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.26 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้
ดงัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y/  = 0.26 + 0.15 (X4) + 0.42 (X2) + 0.19 (X3) + 0.11(X1) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.16 (X4) + 0.29 (X2) + 0.21 (X3) + 0.17 (X1) 

 จากผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.63 เน่ืองจากการวิจยัดงักล่าวเป็นการ
วิจยัเชิงสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน 
มหาวทิยาลยัมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนทั้งตวัของขอ้ค าถามและตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม และมีอีกหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ียงัไม่ไดส้อบถามในการวิจยั
ในคร้ังน้ี รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple 
regression Analysis) ของตวัแปรการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน 

ตวัแปรทีไ่ด้รับการคดัเลอืก 
ตามล าดบัการเข้าสมการ 

คะแนนดบิ คะแนนมาตรฐาน t Sig. 
B Std. Error Beta   

ค่าคงท่ี (Constant) 0.26 0.26 - 1.01 0.31 
เจตคติ (X4) 0.15 0.06 0.16 2.74** 0.01 
ดา้นทกัษะ (X2) 0.42 0.08 0.29 5.56** 0.00 
ดา้นคุณค่า (X3) 0.19 0.05 0.21 4.11** 0.00 
ดา้นความรู้ (X1) 0.11 0.03 0.17 3.47** 0.00 

R = 0.63    R2 = 0.40    Adjusted R2 = 0.39   Std. Error = 0.31  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05             ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนระหว่างการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเม่ือเพิ่ม
ปัจจยัทีละตวั คือ 1) ถา้ตวัแปรดา้นเจตคติ (X4) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้การพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.16 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มี
ค่าคงท่ี 2) ถา้ตวัแปรดา้นทกัษะ (X2) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน
เพิ่มข้ึน 0.29 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี 3) ถา้
ตวัแปรดา้นคุณค่า (X3) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.21 
หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี และ 4) ถา้ตวัแปร
ดา้นความรู้ (X1) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.17 หน่วย มี
ทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี ดงันั้น การพฒันาศกัยภาพ
การปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
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 7. แนวทางการพฒันา การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน และความส าเร็จในการปฏิบติังาน จาก
ผลการวจิยัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนบัสนุน มหาวทิยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา 
เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน และความส าเร็จในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการน าเอาองค์ประกอบ 
การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน ด้านท่ีสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการปฏิบติังาน และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวม มาร่างเพื่อหาแนวทางการพฒันา ซ่ึงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบการพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีอ านาจพยากรณ์ความส าเร็จในการปฏิบติังาน จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นเจตคติ ดา้น
ทกัษะ ดา้นคุณค่า และดา้นความรู้ ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียโดยรวม มี 2 ด้าน คือ ด้านการจดัหาและการใช้ทรัพยากร และด้านกระบวนการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้ าผลการวเิคราะห์ไปหาแนวทางในการพฒันาต่อไป 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้น
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคติ ดา้นคุณค่า 
และดา้นความรู้ เน่ืองจากการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
ประเภทสนบัสนุน ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั และสอดคลอ้ง
ต่อการเปล่ียนแปลงของการแข่งขันในปัจจุบัน และตรงกับความต้องการของผูท่ี้เก่ียวข้อง และการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุ
ตามเป้าหมายเพื่อน าไปสู่ควมส าเร็จในองค์การ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานท่ีจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการฏิบติังาน เพื่อให้ได้รับความส าเร็จในอนาคต การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ศกัยภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ เป็นการน าเอา
ความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ ดงันั้น การพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังาน จึงเป็นการน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
อยา่งมีกระบวนการ ดว้ยความรู้ ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีมีความพยายาม และมีความมุ่งมัน่ในการ
ปฏิบติังานใหดี้ท่ีสุด ทั้งน้ี การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ คุณค่า และเจตคติ 
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 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ไพประพนัธ์ วะชุม (2552) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของความสามารถใน
การปฏิบติังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษีมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมี
ความสามารถในการปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรู้จริง รู้สึก รู้กว่า 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอติภา พลเรืองทอง (2551) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทาง
ปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานบญัชีธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมี
ความสามารถทางการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดา้นการวางแผน ดา้นการประสานงาน ดา้นการประเมินผล ดา้นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และ
ด้านมนุษยสัมพนัธ์ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวุฒิภัทร สุขช่วย และคณะ (2560) ท่ีได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการมีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะ ดา้นคุณค่า และดา้นเจตคติ  
 2. ความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นความ
พึงพอใจของทุกส่วนงาน ด้านกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นการจดัหาและการใช้ทรัพยากร เน่ืองจาก
เป้าหมายความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้การปฏิบติังาน
ภายในองค์การเป็นไปตามวตัถุปรสงค์ท่ีก าหนดไวก่้อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานภายในองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวต้ามกระบวนการและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้มาตรฐานเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริหาร ดังนั้ น ความส าเร็จในการปฏิบัติงานจึงมี
ความส าคญัส าหรับผูป้ฏิบติังาน ท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานอยา่งมีเป้าหมาย 
มีการพฒันาการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูท่ี้ใช้บริการ ตลอดจนผูป้ฏิบติังานรอบขา้ง
ยอมรับ เพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นวา่ผูป้ฏิบติังานสามารถท่ีจะปฏิบติังานในส่ิงท่ีตนเองมีความปรารถนาและ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

177 
 
 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จและเพิ่มพูนคุณค่า ทกัษะ สร้างความน่าเช่ือถือในการปฏิบติังาน เอาชนะ
อุปสรรค และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นองคก์ารและสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข อนั
น าไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีและได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน เกิดความพอใจและมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน 
  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพประพนัธ์ วะชุม (2552) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของความสามารถ
ในการปฏิบติังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้
ดา้นงานส าเร็จทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอติภา พลเรืองทอง (2551) 
ท่ีได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏิบติังานบญัชีธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบวา่ นกั
บญัชีธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีความสามารถทางการปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการ
ประเมินผล ด้านการปฏิบติังานร่วมกับผูอ่ื้น และด้านมนุษยสัมพนัธ์และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมี
ประสิทธิภาพโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จ
ทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวุฒิภทัร สุขช่วย และคณะ (2560) ท่ี
ได้ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการ
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จดา้นการจดัหา และการใชท้รัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความ
พึงพอใจของทุกส่วนงาน  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมี 
อายุ ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการ
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ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานเพศ และระดบัการศึกษา
ศึกษาต่างกันสามารถปฏิบติังานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไวต้ามกระบวนการและระยะเวลาท่ีก าหนดได้
มาตรฐานเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริหาร มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานอย่างมีเป้าหมาย มีการพฒันาการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูท่ี้ใช้บริการ ตลอดจนผูป้ฏิบติังานรอบขา้งจนเป็นท่ียอมรับ 
ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายแุละระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยยงัมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนงานหรือหางาน
ใหม่ไดง่้ายกวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายมุากและมีระยะเวลาปฏิบติังานนาน และท าใหมี้ความคิดเห็นแตกต่างจาก
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุนอ้ยและระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ย ดงันั้น องคก์ารควรเนน้ให้ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุมาก
ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และให้ค  าปรึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุน้อย ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีอาย ุ
ระยะเวลาปฏิบัติงานนานสามารถปฏิบัติงานออกมามีคุณภาพและเสร็จทนัเวลา องค์การควรเน้นให้
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานมานานเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ย 
ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทผูป้ฏิบติังานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์ารมีภาระงานและมีการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพประพนัธ์ วะชุม (2552) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของความสามารถใน
การปฏิบติังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบบญัชีท่ีมีอายุ ระดบัต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลาและดา้นผลงาน
ได้มาตรฐานแตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของวุฒิภทัร สุขช่วย และคณะ (2560) ท่ีได้ศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกัน และ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
หน่วยงานท่ีสังกดั และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีการพฒันาศกัยภาพการ
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ปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความพึงพอใจของทุกส่วนงานแตกต่างกนั 
และผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนในปัจจุบนั หน่วยงานท่ีสังกดัและ
ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวม และรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความส าเร็จในการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
(r=0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความส าเร็จในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปางกลาง
ถึงระดบัสูง เน่ืองจากการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน เป็นการน าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดว้ยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานมีความพยายามและมุ่งมัน่
ในการปฏิบติังาน เพื่อให้ได้มาซ่ึงคุณภาพงานท่ีดีท่ีสุด พฤติกรรมด้านความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวของ
ผูป้ฏิบติังานจะแสดงออกมาเม่ือไดรั้บโอกาสให้แสดงศกัยภาพของตนเอง ในปัจจุบนัการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ความรู้ 
ทกัษะ คุณค่า และเจตคตินั้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหิดล 
ควรมีการด าเนินการเก่ียวกบันโยบายการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานเพื่อยกระดบัให้ระดบัสูงข้ึน เพราะการ
พฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานยงัส่งผลต่อความส าเร็จหรือเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ การพฒันาตนเองนั้นถือ
เป็นการแข่งขนักบัตวัเองเพื่อเป็นบนัไดไปสู่ความกา้วหนา้ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการท่ี
จะตอ้งแข่งขนักบัผูป้ฏิบติังานอ่ืน  
 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอติภา พลเรืองทอง (2551) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถทางปฏิบติังานกับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานบญัชีธุรกิจท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความสามารถทางการปฏิบติังานดา้น
การประสานงาน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติังาน
ตอ้งเช่ือถือไดด้า้นงานส าเร็จทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน 2) ความสามารถทางดา้นการปฏิบติังาน 
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ด้านการประเมินผล มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ด้านการ
ปฏิบติังานตอ้งเช่ือถือได ้ดา้นงานส าเร็จทนัเวลาและดา้นผลงานไดม้าตรฐาน และ 3) ความสามารถทางการ
ปฏิบติังาน ดา้นมนุษยสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้น
การปฏิบติังานต้องเช่ือถือได้ ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของวุฒิภทัร สุขช่วย และคณะ (2560) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานดา้นทษัะ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและการ
ใช้ทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบติังาน และด้านความพึงพอใจของทุกส่วนงาน โดยสรุป การพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน  
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ทั้ ง 4 ด้าน สามารถร่วมพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้ดี 
ประกอบดว้ย ดา้นเจตคติ (X4) ดา้นทกัษะ (X2) ดา้นคุณค่า (X3) และดา้นความรู้ (X1) ตามล าดบั โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.63 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.40 สามารถ
ท านายความส าเร็จในการปฏิบติังานได้ร้อยละ 39.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.31 และมี
ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.26 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานจดัวา่เป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ี
ส าคญัต่อการพฒันาองค์การ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานขององค์การ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ผูป้ฏิบติังานตอ้งได้รับการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน เพราะเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การพฒันาศกัยภาพ
การปฏิบติังาน จึงเป็นคุณสมบติัของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการฏิบติังานท่ีตน
รับผิดชอบ เพื่อให้ไดรั้บความส าเร็จในอนาคตและการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานมีศกัยภาพ และน าเอา
ความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ ดงันั้น ศกัยภาพการ
ปฏิบติังาน จึงเป็นความสามารถของแต่ละบุคคล หรือคุณสมบติัท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีเพื่อสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นพลงัความสามารถในดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
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มีผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 1. ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานด้านทกัษะ และความรู้ เน่ืองจากการ
พฒันาดงักล่าวจะเป็นการพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมและสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่จะประสบผลส าเร็จใน
การปฏิบติังาน 
 2. ควรให้ความส าคญักบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน เน่ืองจากความส าเร็จในการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์าร และให้ความส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานจากการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพฒันา 
 1. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานด้านเจตคติ ผูป้ฏิบติังานควรมีทศันคติท่ีดีและยอมรับการ
ปฏิบติังานทั้งความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานตลอดจนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความคิด
เชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และส่งเสริมศกัยภาพปฏิบติังานและการด าเนินงานขององค์การ โดยมัน่ใจว่า
งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัเป็นงานท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญั มีความกา้วหนา้และโอกาสในการปฏิบติังาน
ส าหรับความมัน่คงในชีวติ และควรมีความขยนัอดทนและความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
 2. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานดา้นทกัษะ ผูป้ฏิบติังานควรมีความเช่ือมัน่ศรัทธา จริงใจต่อ
องค์การและเพื่อนร่วมงาน มีการส่ือสารท าความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนมีเทคนิคการน าเสนอท่ีดี มี
ความรู้ในต าแหน่งท่ีตนเองปฏิบติั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือถือเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความสัมพนัธ์
ท่ีดี การวางตวัเป็นกลาง การรู้จกักาลเทศะ และการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีการวินิจฉัยและสร้าง
แนวคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและมีแนวทางการวิเคราะห์การปฏิบติังาน มีการระบุปัญหาและการแกไ้ข
ปัญหาท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัโดยน าความช านาญการมาปรับใชก้บัการแกไ้ขปัญหา มีการเลือกและจดัล าดบั
ความส าคญัของการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และด าเนินการจดัสรรไดต้ามก าหนดเวลา 
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 3. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานด้านคุณค่า ผูป้ฏิบติังานควรมีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความเท่ียงธรรมในการปฏิบติังาน มีคุณธรรม ความเป็น
อิสระในการปฏิบติังาน ตั้งใจเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ท าความเข้าใจ และปฏิบติังานตาม
เป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานดา้นความรู้ ผูป้ฏิบติังานควรท าความเขา้ใจในหลกัการจดัการ
และการบริหารงานสมยัใหม่เพื่อประเมินหลกัการบริหารขององคก์ารท่ีดี มีความสามารถดา้นการจดัการ การ
ประเมินผล หรือการออกแบบระบบสารสนเทศ เช่ือมโยงความรู้ สามารถน าระบบสารสนเทศมาปรับใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน และมีความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานตามต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี 
 5. ความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและการใช้ทรัพยากร องค์การควรมีเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ ้มค่าและทนัสมัย มีการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัหางบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอ โดยจดัสรรทรัพยากรท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็นท าใหส้ามารถปฏิบติังาน และใชก้ลไกการติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณให้
เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานท่ีก าหนด  
 6. ความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควรก าหนดขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ี และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีกระบวนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนัในแต่ละกลุ่มงาน มีการ
แสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน มีการใชค้วามรู้ ความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ ทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยลดการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซอ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักภาพการปฏิบัติงานกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั และ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (2) เพื่อศึกษา
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร (3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
(4) เพื่อเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และ (6) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ท่ีมี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 252 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของภาควิชา/งาน ดว้ยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านความยากง่ายของงาน ด้าน
นโยบาย กฎ ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความทา้ทายของงาน 
ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการ
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ปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร (2) ความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้น
ความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นผูป้ฏิบติังาน ดา้นการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และดา้นการยอมรับเป้าหมาย/นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ (3) ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
เพศ และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (4) ผูป้ฏิบติังานท่ี
มีเพศ และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ส่วน
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (5) ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูงมาก (r=0.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูงถึง
ระดบัสูงมาก และ (6) ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 จ  านวน 7 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ได้ดี ประกอบด้วย  ด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน (X5) ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน (X8) ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X4) ดา้น
ความยากง่ายของงาน (X3) ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน (X7) ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร (X6) และดา้นความทา้ทายของงาน (X2) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 1.00 
ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 1.00 สามารถท านายความส าเร็จในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ร้อย
ละ 100 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.02 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
เท่ากบั -0.04 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y/  = -0.04 + 0.23 (X5) + 0.09 (X8) + 0.18 (X4) + 0.19 

(X3) + 0.15 (X7) + 0.10 (X6) + 0.06 (X2) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.28 (X5) + 0.16 (X8) + 0.24 (X4) + 0.23 (X3) + 0.20 

(X7) + 0.16 (X6) + 0.07 (X2) 
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ABSTRACT  
 The objectives of this research were (1) to study work motivation factors, (2) to study organizational 
commitment, (3) to compare different level of work motivation classified by personal factors, (4) to compare 
different level of organizational commitment classified by personal factors, (5) to study the relationship between 
work motivation and organizational commitment factors, and (6) to study work motivation factors influencing 
organizational commitment. The sample of this study was 252 workers at Faculty of Science, Mahidol 
University. The sample size was determined by Taro Yamane’s formula with an error of 0.05. The sample 
calculation was based on department/work proportion using Stratified Random Sampling method. The research 
instrument was a questionnaire with a reliability of 0.97. Data were analyzed through statistics including 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s Correlation Coefficient, stepwise 
multiple regression analysis with a given statistical significance level of 0.05.   
 The results of this study indicated that (1) overall work motivation factor was at a high level. When 
individual aspects were considered, all aspects were at a high level. An aspect with the highest mean was work 
difficulty, followed by, policy, rules, regulations, amd work processes, work achievement, work challenge, 
accountablity, emphasis on work, work progress, and management participation, (2) overall organizational 
commitment factor was at a high level.  When individual aspects were considered, all aspects were at a high level. 
An aspect with the highest mean score was membership mainternance, followed by work dedication, 
organizational citizenship, and acceptance of goals/policies of Faculty of Science, (3) the respondents with 
different gender and type of work position had indifferent opinions towards work motivation; the respondents 
with different age, educational level, years of work experience, and marital status had different opinions towards 
work motivation with a statistical significance level of 0.05, (4) the respondents with different gender and type of 
work position had indifferent opinions towards organizational commitment; the respondents with different age, 
educational level, years of work experience, and marital status had different opinions towards organizational 
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commitment with a statistical significance level of 0.05, (5) work motivation factors were positively related to 
organizational commitment with a statistical significance level of 0.05. The relationship was at very high level 
(r=0.97). When individual aspects were considered, all work motivation factors were positively related to 
organizational commitment with a statistical significance level of 0.05. The relationships were in the range of high 
- very high levels, (6) work motivation factors influenced seven organizational commitment factors with a 
statistical significance level of 0.05. These factors could jointly predict criterion variable well. They included 
accountability (X5), emphasis on work (X8), work achivement (X4), work difficulty (X3), policy, rules, regulations, 
and work processes (X7), management participation (X6), and work challenge (X2), respectively. with multiple 
correlation coefficients (R) of 1.00, coefficient of determination (R2) of 1.00. They could predict 100% 
completely of the variation in work achivement with a predictive error of  0.02 and a constant in raw score 
equation of -0.04. The predictive equations were derived as follows: 
 Raw Score Predictive Equation  Y/  = -0.04 + 0.23 (X5) + 0.09 (X8) + 0.18 (X4) + 0.19 (X3) 

+ 0.15 (X7) + 0.10 (X6) + 0.06 (X2) 
 Standard Score Predictive Equation  Z/ = 0.28 (X5) + 0.16 (X8) + 0.24 (X4) + 0.23 (X3) + 0.20 

(X7) + 0.16 (X6) + 0.07 (X2) 

 

Keywords: Work motivation factors, organizational commitment, Faculty of Science, Mahidol University 
 

บทน า 
 ท่ามกลางปัญหาทา้ทายหลากหลายท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาว
ดงักล่าว ก็เป็นท่ีตระหนกัร่วมกนัในทุกภาคส่วนวา่การพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืนในระยะยาวไดน้ั้น ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุก
ดา้นไดแ้ก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันา การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ซ่ึง
ตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการเร่งยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานกลุ่มท่ีก าลงัจะเขา้สู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่
ในตลาดแรงงานในปัจจุบนัให้สอดคลอ้งกบัสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปล่ียนแปลงดา้น
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เทคโนโลยี รวมถึงการพฒันาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวยัท่ีสามารถบริหารจดัการการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทุนมนุษยจ์ากการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ และยกระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงใน
ทุกพื้นท่ี พร้อมทั้งตอ้งส่งเสริมบทบาทสถาบนัทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินยั มีค่านิยมท่ีดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2559) นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากน้ีการพฒันาตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาเชิงพื้นท่ีและเพิ่ม
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่าง  ๆให้สูงข้ึนภายใตก้ารใชม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะการใชท่ี้ดิน
การจดัระเบียบผงัเมืองและความปลอดภยัตามเกณฑ์เมืองน่าอยูท่ี่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทัว่ถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายไดจ้ากพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่มากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลด 
ความเหล่ือมล ้าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัจาก
การพฒันาเมืองใหน่้าอยู ่เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลกั  
 การบริหารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง องค์การ
จ าเป็นตอ้งพฒันาผูป้ฏิบติังานทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานอุทิศตน ทุ่มเท มีความจงรักภกัดีและมีความผกูพนัต่อองคก์าร ความ
ผูกพนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและควรสร้างให้เกิดข้ึนในองค์การ เป็นแนวทางท่ีจะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดและรักษาใหค้งอยูก่บัองคก์าร ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร
จะแสดงออกในรูปของความศรัทธา ยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ารดว้ยความเต็มใจ ตลอดจน
อุทิศตน ทุ่มเท พร้อมท่ีจะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีเพื่อน ามาพฒันางานในหน้าท่ี
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปรารถนาท่ีจะยงัคงเป็นสมาชิกขององค์การ หากผูป้ฏิบติังาน
เกิดความรู้สึกไม่ผกูพนัต่อองคก์ารแลว้ อาจเกิดความสูญเสียต่อองคก์าร ขวญัก าลงัใจและประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานจะลดนอ้ยลง ตลอดจนสูญเสียเวลาในการสรรหาผูป้ฏิบติังานใหม่  (นิดาขวญั ร่มเมือง, 
มปป.) ดังนั้ น ส่ิงท่ีองค์การต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือ องค์การจะสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารไดอ้ยา่งไร ท่ีจะเอ้ือให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
ทุ่มเททั้ งแรงกายแรงใจ และขณะเดียวกันก็พร้อมท่ีจะธ ารงรักษาไว้ซ่ึงผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 
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 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีผูป้ฏิบติังานลาออกจากงาน/
โอนยา้ย เฉล่ีย 15 คนต่อปี สาเหตุเน่ืองจาก การโอนยา้ยไปปฏิบติังานส่วนงานอ่ืนในสังกดัมหาวิทยาลยัมหิดล 
การลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตวั และไดง้านใหม่ท่ีมีความมัน่คง เช่น ไดรั้บบรรจุเป็นขา้ราชการ 
ในขณะเดียวกนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัให้ไดมี้สวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานเป็น
จ านวนมาก และเม่ือเปรียบเทียบสวสัดิการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กบัส่วนงานอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ คณะวิทยาศาสตร์จดัสวสัดิการส าหรับผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุด (ขอ้มูล
การเปรียบเทียบการจดัสวสัดิการภายในคณะวิทยาศาสตร์กบัส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ของ
คณะวทิยาศาสตร์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562) ผูศึ้กษาในฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของผูป้ฏิบติังานทุกคน จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานกับความผูกพนัต่อองค์การ ว่าผูป้ฏิบติังานมีความผูกพนัต่อองค์การและมีปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัใด เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใช้ในการ
วางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบายให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ ลดโอกาสผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตอ้งลาออก และเพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารและสร้างความส าเร็จใหก้บัคณะวิทยาศาสตร์อยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานภายใน
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานภายใน
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของผูป้ฏิบติังานภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 6. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน
ภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. ทราบระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และความผูกพนัต่อองค์การจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองค์การ และผลการศึกษาปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของผูป้ฏิบติังาน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. น าขอ้มูลปัจจยัท่ีสนบัสนุนความผกูพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังาน มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนะต่อผูบ้ริหารเพื่อวางแผนปรับปรุง
นโยบายและเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพต่อองค์การ และ
เป็นแนวทางในการพฒันาและเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานให้มากยิ่งข้ึนเพื่อลด
ปัญหาการลาออกหรือการเปล่ียนสถานท่ีปฏิบติังานใหม่ 
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กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
       ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

สมมุติฐานการวศึิกษา 
 1. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
 2. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
 4. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 5. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ - อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด - ระยะเวลาปฏิบติังาน 
- ประเภทของผูป้ฏิบติังาน - สถานภาพของบุคลากร 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
- ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
- ดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายของคณะวทิยาศาสตร์ 
- ดา้นการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน 
- ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นผูป้ฏิบติังาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ดา้นความทา้ทายของงาน 
- ดา้นความยากง่ายของงาน 
- ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
- ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
- ดา้นความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
- ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
- ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน 
- ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจ หรือ Motivation นกัวิชาการหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความไว ้หมายถึง การผลกัดนัหรือกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
โดยมีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จและแรงจูงใจอาจมีปัจจยัหลายๆ ด้าน เช่น รางวลั 
โบนัส ต าแหน่ง เป็นต้น ซ่ึงท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการต่ืนตวัในการปฏิบติังาน ผลแรงจูงใจท าให้เกิด
ความส าเร็จ เจริญกา้วหน้าในอาชีพและเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร (จารุวรรณ น่ิมนวล, 2551) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
(มาสโลว)์ การจูงใจเป็นไปตามล าดบัของความตอ้งการอย่างมีระเบียบล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการ คือ 
ความตอ้งการเป็นล าดบัจากต ่าไปสูงกวา่ เม่ือความตอ้งการในระดบัต ่ากวา่ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพึง
พอใจของบุคคลแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจและความตอ้งการของคนอยู่ในระดบัใดและตอ้งพยายาม
ตอบสนองความตอ้งการนั้น (ธงชยั สันติวงษ์, 2539) ส่วนพรรณทิพย ์กาลธิยานนัท ์(2543) ไดใ้ห้ความหมาย
แรงจูงใจ หมายถึง ตวัผลกัดนัท่ีก่อให้เกิดการกระตุน้หรือปลุกเร้าให้คนมีพฤติกรรมแสดงออก โดยมีความ
ตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยน าปัจจยัต่างๆ  ท่ีเป็นแรงจูงใจมาผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาอยา่งมีทิศทาง ปัจจยัต่าง  ๆท่ีจะน ามานั้นอาจจะเป็นรางวลั โบนสั ต าแหน่ง และการลงโทษ ซ่ึงก่อให้เกิด
การต่ืนตวัและเกิดความคาดหวงั ดงันั้น แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัต่อการปฏิบติังาน 
 นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามสนใจในการศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และพบวา่ยงัไม่มี
แบบจ าลองใดท่ีช้ีชดัวา่อะไรคือตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร โดยมองว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนัไป ซ่ึง Steers (1977) ไดศึ้กษาปัจจยัเบ้ืองตน้ของความผกูพนัต่อ
องค์การ พบว่า มีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การดงัน้ี 1) ลกัษณะส่วนบุคคล 
หมายถึง ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
ระดบัต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบติังาน สถานภาพสมรส ฯลฯ 2) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หมายถึง สภาพของงานท่ี
แต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบติัอยู่ว่ามีลกัษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการท างาน งานท่ีมีคุณค่า ความ
ประจกัษ์ในงาน ความหลากหลายในงาน งานท่ีมีโอกาสพบปะผูอ่ื้น และ 3) ประสบการณ์ในการท างาน 
หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนว่ามีความรับรู้ต่อการท างานในองค์การท่ีผ่านมาอย่างไร เช่น 
ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์าร การพึ่งพาไดจ้ากองคก์าร ความรู้สึกวา่ตนมีความสาคญัต่อองคก์าร ส่วน Mowday 
et all (1982 อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542) ไดช้ี้ให้เห็นว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัทางดา้นจิตใจ 
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ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล 2) คุณลกัษณะงาน 3) ประสบการณ์การปฏิบติังาน และ 4) 
คุณลกัษณะโครงสร้าง นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์การ
ปฏิบติังานท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่าความตอ้งการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรั้บการตอบสนอง เช่น การ
ไดรั้บความสะดวกสบายภายในองคก์าร ส่วน Hunt,Chonko and Wood (1985 อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั
, 2552) ไดส้ร้างกรอบแนวคิดความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา 
รายได ้ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 2) การลงทุนของตวับุคคลวา่เกิดจากระดบัความคาดหวงัของ
ผูป้ฏิบติังานในผลตอบแทนท่ีได้จากความจงรักภกัดีในองค์การ จากเหตุผลดงักล่าวผูป้ฏิบติังานจึงทุ่มเท
ให้กบัองคก์ารเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีจะได ้(หรือคาดวา่จะได)้ จากองคก์ารในภายภาคหน้า 3) ความ
คาดหวงัต่อปัจจยัทางสังคม หมายถึง ระดบัความคาดหวงัท่ีเกิดจากการท่ีพนักงานเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
องค์การท่ีตนเองท างานอยู่ในปัจจุบนั เพื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในท่ีท างานเดิม ซ่ึงผลจากการ
เปรียบเทียบน้ีมกัจะน าไปสู่ความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานต่อองค์การใหม่และต่อความผูกพนัต่อองค์การ
ตามล าดบั 4) พฤติกรรมการหางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีบุคคลไดใ้ชไ้ปกบัการหางานจ านวนของใบสมคัรท่ีส่ง 
จ  านวนคร้ังของการได้รับการสัมภาษณ์เข้าท างาน จ านวนคร้ังท่ีได้รับการชักชวนให้เข้าท างาน 5) 
ความสัมพนัธ์ในงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงานทีมงาน หัวหน้างาน ตลอดจน
ผูบ้งัคบับญัชาในระดับต่างๆ ท่ีเกิดจากการได้มาท างานร่วมกัน และ 6) คุณลกัษณะของงาน โดยทัว่ไป
คุณลกัษณะของงานจะถูกก าหนดโดยความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาคญัของงาน 
และความมีอิสระในการปฏิบติังาน 
 สรุปไดว้า่ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือ ประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึก
ว่าความตอ้งการทางสภาวะจิตใจของผูป้ฏิบติังานได้รับการตอบสนอง ซ่ึงประกอบด้วย คุณลกัษณะส่วน
บุคคล คุณลกัษณะงาน ประสบการณ์การท างาน  คุณลกัษณะโครงสร้าง ความสัมพนัธ์ในกลุ่มงานกบัหวัหนา้
งานและเพื่อนร่วมงาน คุณลกัษณะขององคก์าร บทบาทในงาน ทศันคติท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางพฤติกรรมของ
บุคคล การลงทุนของตวับุคคลว่าเกิดจากระดบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานในผลตอบแทน และความ
คาดหวงัต่อปัจจยัทางสังคม 
 2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความ
ผกูพนัต่อองคก์าร วา่เป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร ยิ่งบุคคลมีความผกูพนัต่อ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

196 
 
 

องคก์ารสูงข้ึนมากเท่าไร แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์ารไปก็ลดนอ้ยลงไปเท่านั้น โดยมีแนวคิดวา่ความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย 3 มิติ มิติแรก คือ ความผกูพนัดา้นจิตใจ มีมุมมองวา่คนอยูท่  างานกบัองคก์าร
โดยไม่ลาออกไปเพราะความต้องการของเขาเอง (Want) ส่วนมิติท่ีสอง คือความผูกพนัด้านการคงอยู่กับ
องคก์ารนั้น มีมุมมองวา่คนตอ้งอยูก่บัองคก์ารเพราะเขามีความจ าเป็นตอ้งอยูก่บัองคก์ารต่อไป ( Need to) ส่วน
มิติท่ีสามมีมุมมองว่าความผกูพนัหรือรักษาสมาชิกภาพกบัองคก์ารไวเ้พราะเขารู้สึกวา่เขาควรอยู ่(Ought to) 
กบัองค์การต่อไป (ปรัชญา วฒันจงั, 2549) โดยความผูกพนัต่อองค์การ เป็นความรู้สึกและทศันคติท่ีดีท่ี
ผูป้ฏิบติังานภายในองค์การมีความรู้สึกต่อองค์การและไดแ้สดงออกมา สามารถเห็นไดใ้นลกัษณะของการ
ทุ่มเท การปฏิบติังานในองคก์ารอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ มีความรู้สึกเพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตนท างานอยู ่ส่งผลให้องคก์ารสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
(พงศกร เผ่าไพโรจนกร, 2546) ดงันั้น องค์การควรหาวิธีท่ีจะธ ารงรักษาสมาชิกท่ีมีคุณภาพขององค์การให้
ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์าร เพื่อน าองคก์ารไปสู่เป้าหมายดว้ยการท าให้สมาชิกเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร และ
งานท่ีรับผดิชอบ (ปราโมทย ์จิตตไ์พโรจน์, 2548) 
 สรุปไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นความรู้สึกท่ีดีของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร ยินดีจะปฏิบติังานใน
หน้าท่ีของตน และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้องค์การไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงองค์ประกอบของ
ความผูกพนัต่อองค์การประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ การยอมรับเป้าหมายและ
นโยบายการบริหารขององคก์าร การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงขององค์การ ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ และความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกของ
องคก์ารตลอดไป 
 การท่ีผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารจะเกิดความรักและผกูพนัต่อองคก์าร มีความตั้งใจ และเต็มใจในการ
ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ องค์การจ าเป็นตอ้งตอบสนองต่อผูป้ฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
และตระหนกัว่าบุคคลแต่ละคนในองค์การก็จะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความพึงพอใจ และเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในท่ีสุด ผูว้ิจยัไดเ้สนอทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick Herzberg 
(1986 อา้งใน สมยศ นาวกีาร, 2540) เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบั
ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล คือ 1) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู่ เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึง
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พอใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานภายในองค์การให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจยัท่ีสามารถ
สนองตอบความตอ้งการภายในผูป้ฏิบติังานไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ความส าเร็จในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
คือ การท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง  ๆการรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลสาเร็จของงานนั้ นๆ (2) การได้รับการยอมรับนับถือ คือ การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออก
อ่ืนใดท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับ
นบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติังานดว้ย (3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั คือ งานท่ีน่าสนใจ งานท่ี
ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ความทา้ทายให้ตอ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าได้
ตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว (4) ความรับผิดชอบ คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมาย
ใหรั้บผดิชอบงานใหม่  ๆและมีอ านาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด และ 
(5) ความกา้วหนา้ คือ การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษา
เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม และ 2) ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจยัค ้าจุน หรืออาจ
เรียกวา่ ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังานมีอยูต่ลอดเวลา 
ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัผูป้ฏิบติังานในองคก์าร ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบ
งานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ (1) เงินเดือน และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน โดยเป็น
ท่ีพอใจของผูป้ฏิบติังานในการปฏิบติังาน (2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต นอกจากจะหมายถึง
การท่ีบุคคลได้รับการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ
ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย (3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
การติดต่อไม่วา่เป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี (4) สถานะของอาชีพ อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี (5) 
นโยบายและการบริหารงาน การจดัการและการบริหารองคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร (6) สภาพการ
ปฏิบติังาน สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการปฏิบติังาน รวมทั้งลักษณะของ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  อีกดว้ย (7) ความเป็นอยูส่่วนตวั ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี
อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ีของเขาไม่มีความสุข และพอใจกบัการท างานในแห่งใหม่ (8) ความมัน่คง
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ในการปฏิบติังาน ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการปฏิบติังาน ความย ัง่ยืนของอาชีพ หรือความ
มัน่คงขององค์การ และ (9) วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับัญชา ความสามารถของผูบ้ ังคับบัญชาในการ
ด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 ความส าคญัของความผูกพนัต่อองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การสามารถใช้ท านายอตัราการเขา้ออก
จากงานของสมาชิกในองคก์ารไดดี้กวา่การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน คือ 1) ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น
แนวคิดซ่ึงลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานสะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อ
องคก์ารในแง่หน่ึงของงานเท่านั้น 2) ความผูกพนัต่อองคก์ารค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจ
ถึงแมว้า่จะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ๆ  แต่ก็อยูอ่ยา่งมัน่คง และ 3) ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัช้ีวดัถึงความมี
ประสิทธิภาพขององค์การ (Steer, 1977) ซ่ึงจะท าให้องค์การไดม้าซ่ึงผูป้ฏิบติังานท่ีทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ 
ตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองค์การ ท าให้องคก์ารไดรั้บประโยชน์มากมาย ทั้งดา้นอตัราการขาด
งาน อตัราการลาออก หรือเปล่ียนงานและการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ธนนนัท ์ทะสุใจ, 
2547) ส่วนภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท ์(2529) กล่าววา่ ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารจะน าไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กบั
ความมีประสิทธิผลขององคก์าร คือ 1) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ารมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 2) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึก
ผกูพนัอยา่งสูงมกัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป เพื่อท างานขององคก์ารให้บรรลุ
เป้าหมาย 3) เม่ือผูป้ฏิบัติงานมีความผูกพนัต่อองค์การและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ 
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพนัดงักล่าวมกัจะมีความผกูพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นวา่งานคือหนทาง
ซ่ึงตนสามารถท าประโยชน์ให้กบัองคก์ารให้บรรลุถึงเป้าหมายส าเร็จ และ 4) ผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนั
สูงจะเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามมากพอสมควรในการท างานใหก้บัองคก์าร ท าใหผ้ลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
 สรุปไดว้่าความผูกพนัต่อองค์การมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงสามารถใช้ท านาย
อตัราการเขา้ออกจากงานของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารไดดี้กวา่การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน  เพราะท าให้
องคก์ารไดม้าซ่ึงผูป้ฏิบติังานท่ีทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองคก์าร ท าให้
องคก์ารไดรั้บประโยชน์มากมาย ทั้งดา้นอตัราการขาดงาน อตัราการลาออก หรือเปล่ียนงานและการปฏิบติังาน
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อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3. ประวติัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศ
จดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อ
จดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียมประเภทวชิาอ่ืน  ๆข้ึนภายในมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาล
ไดต้ราพระราชบญัญติัยกฐานะข้ึนเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี - โท - เอก ใน
เวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์ไดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ใหใ้ชพ้ระนามาภิไธย มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั และต่อมาไดมี้ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
แบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตร์ จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็น 
คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท 
และวิทยาเขตศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็น
สถานท่ีปฏิบติัการวิจยั ซ่ึง MUSC (Mahidol University, Faculty of Science) เป็นผูน้ าการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอก
ทางสาขาวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิจัยระดับมันสมองให้กับประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญา
ตรี-โท-เอก ออกมาอยา่งต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บใชส้ังคม เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั ทั้งในส่วนกลาง และใน
ส่วนภูมิภาค ผลผลิตจาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
(คณะวิทยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการบริหาร
จดัการมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตาม
ภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษา
คณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร ผูใ้ชบ้ณัฑิต ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประกอบดว้ย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์โครงสร้างส่วนสนบัสนุนองคก์าร ภายใตส้ านกังานคณบดี ประกอบดว้ย 13 
งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน นอกจากน้ียงัมีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวจิยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 12 หน่วย  
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การศึกษาวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กรกช สุขช่วย (2554) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษา
พบวา่ วิศวกรมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่ วิศวกรมีความผูกพนัดา้น
การมีส่วนร่วมในองค์การมากท่ีสุด รองลงมามีความผูกพนัด้านความจงรักภกัดีและด้านการแสดงตัว
ตามล าดบั ส่วนการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพบวา่ วศิวกรอาย ุ34 ปีข้ึนไปผกูพนัองคก์ารมากกวา่ 
วิศวกรอายุไม่ถึง 34 ปี วิศวกรท่ีสมรสแล้ว มีผูอ้ยู่ในความอุปการะ และอายุการท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
จงรักภักดีต่อองค์การมากกว่าวิศวกรโสด ไม่มีผู ้อยู่ในความอุปการะ และอายุการท างานไม่ถึง 10 ปี 
ส่วนวรรณิภา นิลวรรณ (2554) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความผกูพนัต่อ
องคก์ารอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบรรทดัฐานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
ความรู้สึก และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อองค์การในภาพรวม ดา้นการคงอยูก่บัองค์การ และดา้นความรู้สึก
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างกนั และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ลกัษณะขององค์การ และดา้นประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ส่วนขวญัเมือง ไตรนุช 
(2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การ : กรณีศึกษาบริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้น
ลกัษณะงานและปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ ความผูกพนัต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมหรือความต่อเน่ือง ด้าน
ทศันคติหรือความรู้สึก และวฒันธรรมองคก์ารในระดบัมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์การ พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบัความส าคญัของความผูกพนั
องค์การแตกต่างกนัและศิริพรไทยกรณ์ (2554) ได้ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความผูกพนัอยู่ 2 ระดบั โดยมีความผูกพนัระดบัมาก ด้านความ
ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร และดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ส่วนมีความผกูพนั
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการปฏิบติังานเพื่อองค์การ ส่วนปัจจยัเก่ียวกบังานท่ีมีผลต่อ
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ความผกูพนัองคก์ารของพนกังาน พบวา่ โดยรวมพนกังานเห็นดว้ยระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความ
คิดเห็นอยู ่2 ระดบั โดยระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดในปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจยัดา้นโอกาส
กา้วหนา้ และระดบัเห็นดว้ยมากในปัจจยัดา้นบรรยากาศท่ีท างาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
และปัจจยัดา้นงานท่ีรับผิดชอบ ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดในรายดา้นมีความคิดเห็นอยู ่2 ระดบั โดยระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด
ในปัจจยัดา้นสังคม ส่วนระดบัมากเห็นดว้ยในปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจต่อองค์การ พบว่า มีผูท้  าการศึกษา
และพบปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นจ านวนมาก แต่การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ได้ท าการศึกษาตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อความผูกพนัต่อองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การ เพื่อใช้ในการวิจยัส าหรับผูป้ฏิบติังานภายใน
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

วธิีการศึกษา  
 การศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ตามระเบียบวธีิศึกษา ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตการศึกษา 1) ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรท่ีใช้วิศึกษา คือ ผูป้ฏิบติังานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 675 คน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2562) และ 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน  252 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 0.05 
และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของภาควิชา/งานด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดับชั้น (Stratified 
Sampling)  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 8 ดา้น  คือ (1) 
ความท้าทายของงาน (2) ความยากง่ายของงาน (3) ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (4) ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน (5) ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (6) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (7) นโยบาย กฎ ระเบียบ 
และขั้นตอนการปฏิบติังาน และ (8) การเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน และปัจจยัด้านความผูกพนัต่อ
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องคก์าร 4 ดา้น คือ (1) ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร (2) ดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายของคณะ
วิทยาศาสตร์ (3) ดา้นการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน และ (4) ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
ผูป้ฏิบติังาน 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ด าเนินการภายในระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดป้ระยุกตแ์ละปรับโครงสร้าง โดยอาศยัแนวคิด 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg และงานผลการศึกษาจากงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้าง
เคร่ืองมือ ลกัษณะของเคร่ืองมือ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ประเภทของผูป้ฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากร โดยเป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ และค าถามปลายเปิด 2) แบบสอบถามปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ลกัษณะค าถามใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) 3) แบบสอบถามปัจจยัความผกูพนั
ต่อองค์การ ลกัษณะค าถามใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) 
และ 4) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดต้อบอยา่งอิสระ 
 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยใชว้ธีิการอิงเกณฑใ์นการแปรความออกเป็น 5 ระดบั 
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง เกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptor (อา้งใน
ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2542) ดงัน้ี 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.70 หรือสูงกวา่ หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.50 – 0.69  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.30 – 0.49  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.10 – 0.29  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01 – 0.09  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื  
 ผูศึ้กษาไดห้าความเท่ียงของเน้ือหาและความเท่ียงของเคร่ืองมือ มีขั้นตอน คือ 1) การทดสอบความเท่ียง 
(Validity) ผู ้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปตรวจสอบหาความถูกต้องและความเท่ียงเชิงเน้ือหา โดยน า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั และ 2) การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กบัคณะ
เภสัชศาสตร์ เน่ืองจากมีพนัธกิจใกลเ้คียงกนั จ านวน 30 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 17 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่ดา้นปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 0.87 และดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารเท่ากบั 0.91 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั คือ 1) จดัท าหนงัสือถึงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ (Try-out) จ  านวน 30 ชุด 2) จดัท าหนงัสือถึงภาควิชา /
งาน เพื่อขอความร่วมมือและจ่ายแจกแบบสอบถามตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอย่าง และ 3) ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1-30 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ได ้
จ านวน 252 ชุด คิดเป็น 100% และผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

ประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล  
 วิธีการประมวลผลขอ้มูล ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) 
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) 
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทสรุป 
 1.  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.59) มีอายุเฉล่ีย 
36.49 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี อายุมากสุด 54 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 56.74) มีระยะเวลา
ปฏิบติังานเฉล่ีย 9.88 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานมากสุด 23 ปี มีสถานภาพเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 66.27) และเป็นผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน (ร้อยละ 71.83) 
 2. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความยากง่ายของ
งาน ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความทา้ทาย
ของงาน ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านการเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงาน ด้าน
ความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร (ค่าเฉล่ีย 4.20, 4.04, 4.02, 3.92, 3.88, 
3.82, 3.77 และ 3.56 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน (X1) 3.77 0.46 มาก 
2. ดา้นความทา้ทายของงาน (X2) 3.92 0.40 มาก 
3. ดา้นความยากง่ายของงาน (X3) 4.20 0.41 มาก 
4. ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X4) 4.02 0.46 มาก 
5. ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (X5) 3.88 0.43 มาก 
6. ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร (X6) 3.56 0.57 มาก 
7. ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน (X7) 4.04 0.45 มาก 
8. ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน (X8) 3.82 0.60 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม (MXtt) 3.90 0.35 มาก 

 3. ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
ความเป็นผูป้ฏิบติังาน ดา้นการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การ และดา้นการยอมรับเป้าหมาย/นโยบาย (ค่าเฉล่ีย 4.14,  3.96,  3.90 และ 3.82 คะแนน ตามล าดบั) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร  

 
ความผูกพนัต่อองค์การ Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นผูป้ฏิบติังาน (Y1) 4.14 0.38 มาก 
2. ดา้นการยอมรับเป้าหมาย/นโยบาย  (Y2) 3.82 0.47 มาก 

3. ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  (Y3) 3.90 0.41 มาก 

4. ดา้นการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน  (Y4) 3.96 0.46 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม  (MYtt) 3.95 0.35 มาก 

  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และประเภทของ
ผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมี
อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตาม      ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติทดสอบค่าที (t-
test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ร.การศึกษา รว.ปฏิบัติงาน ส.ผู้ปฏิบัติงาน ป.ผู้ปฏิบัติงาน 

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

1. ดา้นความกา้วหนา้ใน 1.2 3.32 15.13 6.60 3.83 -0.72 
การปฏิบติังาน (X1) 0.23 0.00** 0.00** 0.00** 0.02* 0.47 
2. ดา้นความทา้ทาย 1.85 3.86 18.28 7.11 9.96 -3.19 
ของงาน (X2) 0.07 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
3. ดา้นความยากง่าย -3.92 2.08 12.40 3.21 1.34 -1.76 
ของงาน (X3) 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.26 0.08 
4. ดา้นความส าเร็จใน -3.14 2.12 1.90 4.27 7.61 0.29 
การปฏิบติังาน (X4) 0.00** 0.00** 0.15 0.00** 0.00** 0.77 
5. ดา้นความรับผิดชอบ 0.89 2.61 2.85 4.14 7.36 -0.46 
ในการปฏิบติังาน (X5) 0.38 0.00** 0.06 0.00** 0.00** 0.65 
6. ดา้นการมีส่วนร่วม -1.37 3.14 5.07 4.92 8.01 0.44 
ในการบริหาร (X6) 0.17 0.00** 0.01** 0.00** 0.00** 0.66 
7. ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ  -0.53 2.67 3.31 4.78 15.33 -0.36 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (X7) 0.59 0.00** 0.04* 0.00** 0.00** 0.71 
8. ดา้นการเห็นความส าคญั -0.26 2.07 5.08 5.39 10.56 0.12 
ของการปฏิบติังาน (X8) 0.80 0.00** 0.01** 0.00** 0.00** 0.90 

โดยรวม (MXtt) 
-1.00 2.77 10.89 6.39 14.17 -0.87 
0.32 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.39 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และประเภทของ
ผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test)  และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ร.การศึกษา รว.ปฏิบัติงาน ส.ผู้ปฏิบัติงาน ป.ผู้ปฏิบัติงาน 

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

1. ดา้นความปรารถนาท่ีจะคง -2.78 2.47 20.89 3.75 2.49 -2.24 
ความเป็นผูป้ฏิบติังาน (Y1) 0.01** 0.00** 0.00** 0.00** 0.08 0.03* 
2. ดา้นการยอมรับเป้าหมาย -1.49 2.82 0.43 3.39 10.94 0.53 
/นโยบาย (Y3) 0.14 0.00** 0.65 0.00** 0.00** 0.60 
3. ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง -0.75 3.09 6.17 5.52 7.39 -0.52 
ขององคก์าร (Y3) 0.45 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.60 
4. ดา้นการทุ่มเทความพยายาม -0.46 2.23 4.76 5.48 16.07 -0.18 
ในการปฏิบติังาน (Y4) 0.65 0.00** 0.01** 0.00** 0.00** 0.85 

โดยรวม (MYtt) 
-1.74 2.31 8.14 5.18 13.31 -0.69 
0.08 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.49 

 6. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองค์การ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูงมาก 
(r=0.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงถึงระดบัสูง
มาก รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี     5   แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และค่า Sig 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 MXtt Y1 Y2 Y3 Y4 MYtt 
X1 Correlation Coefficient 1 0.52** 0.38** 0.41** 0.45** 0.52** 0.42** 0.44** 0.69** 0.47** 0.39** 0.59** 0.45** 0.57** 
 Sig. (2-tailed) . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X2 Correlation Coefficient 0.52** 1 0.41** 0.39** 0.42** 0.49** 0.38** 0.47** 0.67** 0.62** 0.40** 0.53** 0.45** 0.59** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X3 Correlation Coefficient 0.38** 0.41** 1 0.36** 0.47** 0.44** 0.30** 0.36** 0.60** 0.93** 0.33** 0.60** 0.35** 0.63** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X4 Correlation Coefficient 0.41** 0.39** 0.36** 1 0.47** 0.46** 0.63** 0.61** 0.76** 0.41** 0.86** 0.51** 0.69** 0.78** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X5 Correlation Coefficient 0.45** 0.42** 0.47** 0.47** 1 0.53** 0.46** 0.47** 0.70** 0.49** 0.72** 0.78** 0.51** 0.78** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X6 Correlation Coefficient 0.52** 0.49** 0.44** 0.46** 0.53** 1 0.33** 0.57** 0.75** 0.54** 0.44** 0.88** 0.48** 0.70** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X7 Correlation Coefficient 0.42** 0.38** 0.30** 0.63** 0.46** 0.33** 1 0.63** 0.71** 0.36** 0.62** 0.41** 0.91** 0.74** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X8 Correlation Coefficient 0.44** 0.47** 0.36** 0.61** 0.47** 0.57** 0.63** 1 0.82** 0.45** 0.56** 0.60** 0.88** 0.78** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MXtt Correlation Coefficient 0.69** 0.67** 0.60** 0.76** 0.70** 0.75** 0.71** 0.82** 1 0.70** 0.74** 0.84** 0.83** 0.97** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Y1 Correlation Coefficient 0.47** 0.62** 0.93** 0.41** 0.49** 0.54** 0.36** 0.45** 0.70** 1 0.37** 0.66** 0.42** 0.71** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 

Y2 Correlation Coefficient 0.39** 0.40** 0.33** 0.86** 0.72** 0.44** 0.62** 0.56** 0.74** 0.37** 1 0.52** 0.66** 0.80** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 

Y3 Correlation Coefficient 0.59** 0.53** 0.60** 0.51** 0.78** 0.88** 0.41** 0.60** 0.84** 0.66** 0.52** 1 0.54** 0.82** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 

Y4 Correlation Coefficient 0.45** 0.45** 0.35** 0.69** 0.51** 0.48** 0.91** 0.88** 0.83** 0.42** 0.66** 0.54** 1 0.84** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 

MYtt Correlation Coefficient 0.57** 0.59** 0.63** 0.78** 0.78** 0.70** 0.74** 0.78** 0.97** 0.71** 0.80** 0.82** 0.84** 1 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 7. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าตวัแปรมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการตามล าดบั
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ความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องคป์ระกอบของปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร เม่ือผูศึ้กษาคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดีท่ีสุดแลว้ จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการถดถอย โดย
การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบ (B) และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata) ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 7 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย  ดา้นความรับผิดชอบ
ในการปฏิบติังาน (X5) ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน (X8) ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X4) 
ดา้นความยากง่ายของงาน (X3) ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน (X7) ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร (X6) และดา้นความทา้ทายของงาน (X2) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากบั 1.00 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 1.00 สามารถท านายความส าเร็จในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ร้อยละ 100 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.02 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ เท่ากบั -0.04 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y/  = -0.04 + 0.23 (X5) + 0.09 (X8) + 0.18 (X4) + 0.19 

(X3) + 0.15 (X7) + 0.10 (X6) + 0.06 (X2) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.28 (X5) + 0.16 (X8) + 0.24 (X4) + 0.23 (X3) + 0.20 

(X7) + 0.16 (X6) + 0.07 (X2) 
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รายละเอียดตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์าร ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) ของตวัแปรดา้นปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

ตัวแปรที่ได้รับการคดัเลือกตามล าดับการเข้าสมการ 
คะแนนดบิ คะแนนมาตรฐาน t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) -0.04 0.02 - -2.31 0.00 
1. ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (X5) 0.23 0.00 0.28 57.85 0.00 
2. ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน (X8) 0.09 0.00 0.16 29.20 0.00 
3. ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X4) 0.18 0.00 0.24 48.98 0.00 
4. ดา้นความยากง่ายของงาน (X3) 0.19 0.00 0.23 55.10 0.00 
5. ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน (X7) 0.15 0.00 0.20 37.97 0.00 
6. ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร (X6) 0.10 0.00 0.16 32.18 0.00 
7. ดา้นความทา้ทายของงาน (X2) 0.06 0.00 0.07 15.50 0.00 

R = 1.00    R2 = 1.00    Adjusted R2 = 1.00   Std. Error = 0.02  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                       ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การโดยทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเม่ือเพิ่ม
ปัจจยัทีละตวั คือ  
 1) ถา้ตวัแปรด้านความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (X5) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.28 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองค์การ โดยให้ตวัแปร
อ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 2) ถา้ตวัแปรดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน (X8) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.16 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองค์การ โดยให้ตวัแปร
อ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 3) ถา้ตวัแปรดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X4) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.24 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองค์การ โดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มี
ค่าคงท่ี 
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 4) ถา้ตวัแปรดา้นความยากง่ายของงาน (X3) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.23 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 5) ถา้ตวัแปรดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน (X7) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท า
ให้ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.20 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองคก์าร โดยให้
ตวัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี  
 6) ถา้ตวัแปรดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร (X6) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยัแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.16 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 7) ถา้ตวัแปรดา้นความทา้ทายของงาน (X2) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ปัจจยัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 0.07 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 ดงันั้น ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 
 8. แนวทางการพฒันา ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร จากผลการศึกษา
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี ขอเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา เก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงเป็นการน าเอาองคป์ระกอบ ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียโดยรวม มาร่างเพื่อหาแนว
ทางการพฒันา ซ่ึงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอ านาจพยากรณ์ความ
ผกูพนัต่อองคก์าร จ านวน 7 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ดา้นการเห็นความส าคญัของ
การปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความยากง่ายของงาน ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร และดา้นความทา้ทายของงาน ตามล าดบั และผล
การวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียโดยรวม มี 2 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย/นโยบาย และดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดน้ าผลการวิเคราะห์ไปหา
แนวทางในการพฒันาต่อไป 
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บทอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นความยากง่ายของงาน ดา้น
นโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความทา้ทายของงาน 
ดา้นความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร เน่ืองจากปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นประสบการณ์
การปฏิบติังานท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกวา่มีความตอ้งการทางสภาวะจิตใจและไดรั้บการตอบสนอง 
ประกอบดว้ย คุณลกัษณะส่วนบุคคล คุณลกัษณะงาน ความทา้ทายของงาน ความยากง่ายของงาน นโยบาย กฎ 
ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน ประสบการณ์การปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 
คุณลกัษณะโครงสร้าง ความสัมพนัธ์ในกลุ่มงานกบัหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ความส าเร็จในการปฏิบติังาน และเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน เพื่อความก้าวหน้าในการ
ปฏิบติังาน คุณลกัษณะขององคก์าร บทบาทในงาน ทศันคติท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 
การลงทุนของตวับุคคลวา่เกิดจากระดบัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานในผลตอบแทน และความคาดหวงัต่อ
ปัจจยัทางสังคมท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานและปฏิบติังานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของขวญัเมือง ไตรนุช (2554) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ในองคก์าร : กรณีศึกษาบริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานให้ระดบั
ความส าคญัในระดบัมากเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ ความผกูพนั
ต่อองค์การ ดา้นพฤติกรรมหรือความต่อเน่ือง ดา้นทศันคติหรือความรู้สึก และวฒันธรรมองค์การในระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริพรไทยกรณ์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัเก่ียวกบังานท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ โดยรวมผูป้ฏิบติังานเห็นดว้ยระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
มีความคิดเห็นอยู ่2 ระดบั โดยระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดในปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจยัดา้น
โอกาสก้าวหน้า และระดบัเห็นดว้ยมากในปัจจยัดา้นบรรยากาศท่ีปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน และปัจจยัดา้นงานท่ีรับผดิชอบ  
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 2. ผลการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
ผูป้ฏิบติังาน ดา้นการทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และดา้น
การยอมรับเป้าหมาย/นโยบายขององคก์าร เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกท่ีดีของผูป้ฏิบติังาน
ในองคก์าร ยนิดีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้องคก์ารไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงองคป์ระกอบของความผูกพนัต่อองค์การประกอบไปดว้ย ความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
การยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององคก์าร การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อองคก์าร 
ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ความห่วงใยในอนาคตขององคก์าร และความตอ้งการท่ีจะด ารง
ความเป็นสมาชิกขององคก์ารตลอดไป และความผกูพนัต่อองคก์ารมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อผูป้ฏิบติังาน
และองคก์าร สามารถท านายอตัราการเขา้ออกจากงานของผูป้ฏิบติังานในองค์การได ้ท าให้องค์การไดม้าซ่ึง
ผูป้ฏิบติังานท่ีทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ตั้งใจและเตม็ใจท่ีกบัการปฏิบติังานใหก้บัองคก์าร ท าให้องคก์ารไดรั้บ
ประโยชน์มากมาย ทั้งด้านอตัราการขาดงาน อตัราการลาออก หรือเปล่ียนงานและการปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรกช สุขช่วย (2554) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของวิศวกร การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า วิศวกรมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้น
พบวา่ วศิวกรมีความผกูพนัดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ารมากท่ีสุด รองลงมามีความผกูพนัดา้นความจงรักภกัดี
และดา้นการแสดงตวัตามล าดบั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรรณิภา นิลวรรณ (2554) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนั
ต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานทางการศึกษาในวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังาน
ทางการศึกษามีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรทดัฐานมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึก และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และจากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อองคก์ารในภาพรวม ดา้นการคงอยู่
กบัองคก์าร และดา้นความรู้สึกแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริพรไทยกรณ์ (2554) ไดศึ้กษา
ความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความผกูพนัอยู่ 2 ระดบั 
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โดยมีความผกูพนัระดบัมาก ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร และดา้นการยอมรับเป้าหมาย
ขององคก์าร ส่วนมีความผกูพนัระดบัปานกลาง คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการปฏิบติังานเพื่อองคก์าร 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
และมีทศันคติท่ีดีต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกนั จึงเกิดความคิดเห็นท่ีตรงกนั โดยให้
ความร่วมมือในการปฏิบติังานขององค์การเป็นอย่างดี ส าหรับประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนันั้น อาจเป็นเพราะผูป้ฏิบติังานประเภทขา้ราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยั หรือพนกังานมหาวิทยาลยั (ช่ือส่วนงาน) มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั โดยเห็นว่า
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความส าคญัมากต่อการปฏิบติังาน เกิดความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และน า
องคก์ารสู่ความส าเร็จ ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของ
บุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีอายแุละระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยยงัมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนงานหรือหางานใหม่ไดง่้ายกวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
อายุมากและมีระยะเวลาปฏิบติังานนาน และท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุนอ้ยและ
ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ย แต่ปัจจยัเหล่าน้ียงัคงส่งผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และจะเห็นไดว้่า
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุมากจะมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดี ไดป้ริมาณงานตามเป้าหมาย มีคุณภาพดี 
เสร็จทนัเวลา ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษา และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เน่ืองจากองค์การ มีภาระงานและการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีแตกต่าง
กนั มีการศึกษาท่ีต่างกนั และต าแหน่งแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความผกูพนัในองคก์ารแตกต่างกนั 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นและมีทศันคติท่ีดี
ต่อความผูกพนัต่อองค์การสอดคล้องกัน จึงเกิดความคิดเห็นท่ีตรงกัน โดยจะให้ความร่วมมือในการ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

215 
 
 

ปฏิบติังานขององคก์าร เกิดความรู้สึกผกูพนัในองคก์าร รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร เต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การโดยให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานของ
องค์การเป็นอย่างดี ส าหรับประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การไม่
แตกต่างกันนั้น อาจเป็นเพราะผูป้ฏิบัติงานประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
มหาวทิยาลยั (ช่ือส่วนงาน) มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั โดยผูป้ฏิบติังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร โดยจะ
แสดงออกในรูปของความศรัทธา ยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ารดว้ยความเต็มใจ ตลอดจนอุทิศตน 
ทุ่มเท พร้อมท่ีจะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีเพื่อน ามาพฒันางานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปรารถนาท่ีจะยงัคงเป็นสมาชิกขององค์การ ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุและระยะเวลาปฏิบติังานน้อย ยงัมีโอกาสท่ีจะไปหา
ประสบการณ์ท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายมุากและมีระยะเวลาปฏิบติังานนาน และท าให้มีความคิดเห็น
แตกต่างจากผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุน้อยและระยะเวลาปฏิบติังานน้อย ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษา 
และสถานภาพของบุคลากรต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั เน่ืองจากในการ
ปฏิบติังานในภาควิชา/งานแตกต่างกนั มีหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต่างกนั มีการศึกษาท่ีต่างกนั และต าแหน่ง
แตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความผกูพนัในองคก์ารแตกต่างกนั 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก (r=0.97) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงถึงระดบัสูงมาก 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานจะต้องมีความผูกพนัต่อองค์การท่ีประกอบด้วยความ
ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นผูป้ฏิบติังาน การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังาน ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์าร และการยอมรับเป้าหมาย/นโยบายขององคก์าร เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองค์การ ยิ่งบุคคลมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารสูงข้ึนมากเท่าไร แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์ารไปก็ลดนอ้ยลงไปเท่านั้น โดยมี
แนวคิดวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย ความผกูพนัดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 
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และความผูกพนัหรือรักษาสมาชิกภาพกบัองค์การไวเ้พราะเขารู้สึกวา่เขาควรอยูก่บัองคก์าร โดยความผกูพนั
ต่อองคก์าร เป็นความรู้สึกและทศันคติท่ีดีท่ีผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารมีความรู้สึกต่อองคก์ารและไดแ้สดง
ออกมา สามารถเห็นไดใ้นลกัษณะของการทุ่มเท การปฏิบติังานในองค์การอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มี
ความรู้สึกเพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีตนปฏิบติังานอยู่ ส่งผลให้
องค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงันั้น องค์การควรหาวิธีท่ีจะธ ารงรักษาสมาชิกท่ีมี
คุณภาพขององคก์ารใหป้ฏิบติังานอยูใ่นองคก์าร เพื่อน าองคก์ารไปสู่เป้าหมายดว้ยการท าให้สมาชิกเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์าร และงานท่ีรับผดิชอบ 
 6. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 7 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย  
ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (X5) ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน (X8) ดา้นความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน (X4) ดา้นความยากง่ายของงาน (X3) ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน 
(X7) ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร (X6) และดา้นความทา้ทายของงาน (X2) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 1.00 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 1.00 สามารถท านายความส าเร็จใน
การปฏิบติังานไดอ้ย่างสมบูรณ์ร้อยละ 100 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.02 และมีค่าคงท่ีของ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั -0.04  เน่ืองจากปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นการผลกัดนั
หรือกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ
และแรงจูงใจอาจมีปัจจยัหลาย  ๆดา้น เช่น รางวลั โบนสั ต าแหน่ง เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการต่ืนตวั
ในการปฏิบติังาน ผลแรงจูงใจท าให้เกิดความส าเร็จ เจริญกา้วหนา้ในอาชีพและเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร ท า
ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การและจะน าไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิผลของ
องคก์าร โดยผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมีแนวโนม้ท่ี
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งสูงมกัมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงอยู่กบัองค์การต่อไป เพื่อปฏิบติังานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย และเม่ือ
ผูป้ฏิบติังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององคก์าร ผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีความรู้สึก
ผกูพนัดงักล่าวมกัจะมีความผูกพนัอย่างมากต่องาน เพราะเห็นวา่งานคือหนทางซ่ึงตนสามารถท าประโยชน์
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ให้กับองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายส าเร็จ และผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพนัสูงจะเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามมากพอสมควรในการท างานใหก้บัองคก์าร ท าใหผ้ลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบประเด็นปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร หวัขอ้ ในท่ีประชุม ท่านมกัจะแสดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และขั้นตอนในการปฏิบติังาน หวัขอ้ คณะวิทยาศาสตร์ มีการช้ีแจงนโยบายการปฏิบติังาน/ปัญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใด 
องค์การขาดการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้กลุ่มตวัอยา่งไม่เขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั ไม่สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได ้ดงันั้น การ
พฒันาให้งานประสบผลส าเร็จ ควรปฏิบติังานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการประชุมเพื่อท าความเขา้ใจ 
รูปแบบการด าเนินกิจกรรม และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยน าสรุปผลจากการด าเนินงานคร้ังก่อน มาใช้เป็น
ขอ้มูลพื้นฐานวางแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื   
 2. จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบประเด็นความผูกพนัต่อองค์การดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล หัวขอ้ ท่านไม่คิดจะลาออกจากองค์การ แมจ้ะมี
โอกาสไปปฏิบติังานท่ีมีต าแหน่งท่ีดีกวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง องคก์ารควรสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร โดย
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ยอมรับในเป้าหมาย นโยบาย การทุ่มเทความพยายาม
ในการปฏิบติังาน ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นผูป้ฏิบติังานมากกว่าความรู้สึกเป็นนายจา้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ปัจจยัท่ีสนับสนุนความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงองค์การตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล การ
ประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในการสร้างขวญัก าลงัใจ เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
ธรรมและทัว่ถึง การมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ และการกระจายอ านาจการ
ปฏิบติังานโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการปฏิบติังานและสร้างความผูกพนัต่อ
องคก์ารใหก้บัผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร 
 3. ผูบ้ริหารควรสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและความรู้สึกท่ีดีกบัผูป้ฏิบติังาน สร้างความรู้สึกท่ีเป็นมิตร 
เป็นพี่เป็นนอ้ง มากกวา่เป็นนายจา้งลูกจา้ง เพื่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เกิดความยุติธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผูลู้กน้อง ให้ผูป้ฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพิ่มข้ึน โดยไวว้างใจเม่ือ
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มอบหมายงานให้ และตกัเตือนผูป้ฏิบติังานท่ีท าผิดโดยตรงเพื่อแกไ้ข รวมทั้งให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การ และให้ความส าคญักบัระบบการพิจารณาความดี ความชอบ 
ระบบการให้รางวลั ตลอดจนสวสัดิการ ผลตอบแทนต่าง  ๆเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อการปฏิบติังานและ
เป็นการสร้างความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารใหก้บัผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร 
 4. องคก์ารควรมุ่งเนน้ปัจจยัต่าง  ๆเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานท่ีจะส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีความ
ผูกพนัต่อองค์การในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ท าให้กลุ่มตวัอย่างคิดว่างานท่ีตนเองปฏิบติัมีความมัน่คง มีการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน มีมาตรการป้องกนั ตรวจสอบความผิดพลาดในการปฏิบติังาน และมีการวาง
แผนการปฏิบติังานร่วมกัน เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน รวมถึงการช้ีให้กลุ่มตวัอย่างได้เห็นถึง
เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพใน
ระดบัสูงข้ึน และส าหรับการก าหนดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขั้นตอนต่าง  ๆในการปฏิบติังาน ควร
เปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร 

แนวทางการพฒันา 
 1. ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควรให้ความส าคญักบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
รวมถึงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อใชค้วามรู้ ความช านาญหลายดา้นประกอบกนั และองคก์ารควร
ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบังานท่ีผูป้ฏิบติังานรับผิดชอบ เปิดโอกาสได้ใช้ความคิด
ตดัสินใจกบังานท่ีมีความส าคญั และชดัเจนต่อองคก์าร 
 2. ดา้นการเห็นความส าคญัของการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควรให้ความส าคญักบังานท่ีปฏิบติัอยู่
เพราะเป็นส่ิงส าคญัยิ่งต่อองค์การและตวัของผูป้ฏิบติังาน และเม่ือมีปัญหาหรือเกิดขอ้ผิดพลาดในงาน
ผูป้ฏิบติังานควรรีบหาทางแกไ้ข 
 3. ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควรปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า
โดยไดผ้ลงานเป็นท่ีน่าพอใจ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ทั้งปฏิบติังานคนเดียวหรือท างานเป็นทีม 
 4. ดา้นความยากง่ายของงาน ในการปฏิบติังานเม่ือประสบปัญหาในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควร
ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อขอค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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 5. ดา้นนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังาน องคก์ารควรมีการช้ีแจงกฎ ระเบียบ นโยบาย
การปฏิบติังานหรือปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบถึงนโยบายและปัญหา
ต่าง  ๆและค านึงถึงผูป้ฏิบติังานมากกวา่มุ่งเนน้งาน 
 6. ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร ผูป้ฏิบติังานควรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในงานท่ี
ปฏิบติัทั้งในท่ีประชุมและในการปฏิบติังาน เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จต่อองคก์าร 
 7. ด้านความทา้ทายของงาน ผูป้ฏิบติังานควรมีความกระตือรือร้น อยากท่ีจะปฏิบติังานอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาในงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีขั้นตอนการปฏิบติังานงานท่ีชดัเจน 
 8. ดา้นการยอมรับเป้าหมาย/นโยบายขององคก์าร ผูป้ฏิบติังานควรปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 
เป้าหมายต่าง  ๆขององคก์าร ยอมรับวฒันธรรมองคก์าร ปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะส าหรับ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี และยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่  ๆภายในภายในองคก์าร 
 9. ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ผูป้ฏิบติังานควรภาคภูมิใจท่ีจะช้ีแจงให้ผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจถึง
องคก์ารอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และภูมิใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารตลอดไป 
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แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการในงานด้านบริหารงานทั่วไป  
ของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการดา้นบริหารงานทัว่ไป       

2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการดา้นบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ      
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
วจิยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวชิาการ  และผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน สังกดัภาควิชา
เคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 60 คน เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) และ
ทดสอบค่า (F-test)  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพการให้บริการด้านบริหารงานทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้น
บุคลากร ดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการเบิกจ่าย และดา้นการให้ขอ้มูลและการ
ประสานงาน  2) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นงานบริหารงานทัว่ไปไม่แตกต่างกนั และ 3) แนวทางการพฒันา ควรมี
การพฒันาประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานในดา้นบริหารงานทัว่ไป จ านวน 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) พฒันาทกัษะ
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ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และ 3) พฒันาทกัษะตามวิชาชีพ โดยการส่ง
บุคคลกรเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมในดา้นต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และฝึกพฒันางานโดยการ
สอนงานหรือการเรียนรู้งานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ การให้บริการ, ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

Abstract 
The Purpose of this Research were to 1) Study the capability of administrative service 

section 2) Compare the capability of administrative service section according to personal factors 
and 3) Suggest the development and the improvement approach of service capability. The 
populations was 60 people working as an Academic Staff and a Supporting Staff in the 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University. The research equipment was a 
questionnaire. Data was analyzed in terms of :  frequency, percentage, average, standard 
derivation, t-test, and F-test. 
 The Research found  that 1) The capability Administrative in general service  is on the 
high-performance level. Capability in each apart in descending order is communication, 
Information and Technology, Disbursement, and coordination. 2) Gender, position, and working 
period have no correlation with  The Administrative service 3) The development approach is to 
develop the staff capability in three fields, i.e. Information and Technology skill, English skill, 
and professional skill by sending staffs to participate in various internal and external training 
activities and practice development by exchanging work experience in a systematic manner    
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Keyword  : Capability, Service, Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol 
University. 

 
บทน า 

เป็นท่ียอมรับกนัว่า ในโลกยุคปัจจุบนัเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การบริหารงาน
ขององคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งปรับเปล่ียน เพื่อรองรับต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 
และกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นองคก์รจากภาครัฐ เอกชน  สถาบนัการเงิน ผูใ้ห้บริการ
ดา้นการบิน โรงพยาบาล หรือแมก้ระทัง่สถาบนัการศึกษาก็ตาม ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้นคุณภาพของการ
ใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีสูงสุด 
ดงันั้นการมุ่งเน้นไปท่ีการให้บริการ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าพาองค์กรให้กา้วไปสู่ความส าเร็จ และ
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนๆได ้
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะวทิยาศาสตร์ มีพนัธกิจท่ีตอ้งรับผิดชอบดา้นการเรียนการสอน การวิจยั งานบริการวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงภาระหนา้ท่ีดงักล่าว ตอบสนองยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ดา้นของมหาวทิยาลยัมหิดล ปัจจุบนัภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มีผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งวชิาการ 
จ านวน 41 คน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลคุณภาพท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการเรียนการสอน และ
การท างานวจิยัเพื่อพฒันาประเทศ นอกจากน้ีมีผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการ หลายท่านยงัไดรั้บรางวลัเชิด
ชูเกียรติทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ อยา่งต่อเน่ืองในทุกๆปี และภาควิชาเคมี มีผูป้ฏิบติังานในต าแหน่ง
สนบัสนุน จ านวน 19 คน มีอายุแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาการปฏิบติังาน ซ่ึงถือไดว้า่ผูป้ฏิบติังานใน
ต าแหน่งสนบัสนุนและผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนท าให้องคก์รขบัเคล่ือน
ไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่มีนโยบายของมหาวทิยาลยัหลายๆอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อ
พฒันาให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานใหท้นัสมยัมากข้ึน รวมไปถึงการส่ือสารในองคก์รผา่นส่ือต่าง  ๆ 

ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งสนบัสนุนจึงมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และพฒันาคุณภาพของการ
ปฏิบติังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทั้งบุคลากรต าแหน่งวิชาการ และของมหาวิทยาลยั เพื่อ
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ลดขอ้ผดิพลาดในดา้นต่าง  ๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากการสังเกตุพบวา่ ผูท่ี้ปฏิบติังานมาเป็นระยะเวลานานยงัไม่
สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และไม่สามารถตอบสนองต่อการขอรับบริการจากผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งวิชาการ ไดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจนการให้บริการยงัมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ซ่ึงภาควิชาเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์ ยงัไม่เคยส ารวจความพึงพอใจในดา้นการให้บริการเลย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงประสิทธิภาพการให้บริการในด้านงานบริหารทัว่ไป เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปพฒันาปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการต่อไปในอนาคต ให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบติังานทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ หากไม่มีการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีจะเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน
ดา้นบริหารงานทัว่ไปในระยะยาว 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นบริหารงานทัว่ไป ของภาควชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นบริหาร 
งานทัว่ไป 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู ้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการในงานด้านบริหารงานทั่วไป ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ดงักรอบแนวคิดการวิจยัแผนภาพท่ี 1 
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     ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

แผนภาพที่ 1   แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการใน     
งานดา้นบริหารงานทัว่ไป ของภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

สมมติฐานในการวจิัย  
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้น

บริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
วชิาการ  และผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ของ
ภาควชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  จ  านวน 60 คน 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการในงานด้านบริหารงานทั่วไป ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล จ านวน 2 
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 
ด้านบริหารงานทัว่ไป  

1. เพศ 
2. ต าแหน่งงาน 
3. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

1. ดา้นการใหข้อ้มูลและการประสานงาน  
2. ดา้นการเบิกจ่าย  
3. ดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ดา้นบุคลากร 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1. ทราบระดบัประสิทธิภาพการให้บริการด้านบริหารงานทัว่ไป ของภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. ทราบผลเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้นบริหารงานทัว่ไป จ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการให้บริการให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
4. น าขอ้มูลจากการวิจยัเสนอต่อกรรมการบริหารของภาควิชาเคมี เพื่อวางแผนปรับปรุง

การใหบ้ริการในอนาคต 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการในงานดา้นบริหารงานทัว่ไป 

ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผูว้ิจยัได้ศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิด และ
สมมติฐานในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน 
2. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป 
3. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการท างาน 

ค าวา่ ประสิทธิภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 
(2538) ไดใ้หค้วามหมายวา่ “ประสิทธิภาพ” เป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการท างาน  Peterson 
and Plowman (อา้งถึงใน มณฑป ผลาสินธ์ุ 2552)ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ประสิทธิภาพไวว้า่ ใน
ความหมายอยา่งแคบหมายถึงการลดตน้ทุนการผลิต และให้ความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึงคุณภาพ
และความสามารถในการผลิตและการด าเนินงาน ก็เพื่อท่ีจะสามารถ ผลิตสินคา้ หรือบริการ ใน
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ปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการท่ีเหมาะสมและมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ประสิทธิภาพจึงมีองคป์ระกอบอยู ่
5 ประการ คือ ตน้ทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และวธีิการ (Method) 

นฤมล สุ่นสวสัด์ิ (2549) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ คือ การใชค้นนอ้ยกวา่งาน แต่สามารถท างานให้
ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวตัถุประสงค์ก็
แลว้แต่ผลงานท่ีส าเร็จไดใ้ชค้นและทุนพอดีกบังาน และยิ่งผลงานท่ีส าเร็จไดใ้ชค้นและทุนต ่ามากเท่าใด 
ยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น   สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัคุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  

สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวว่า การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นตอ้งมีองค์ประกอบ 2 
ส่วนหลกัคือ ผูท่ี้ท  างานกบัโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเร่ืองของคนท างานจะตอ้งมีแนวคิดการปฏิบติั
ตวัในการท างานและการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ดงันั้นคนท างานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี  

1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรั้บบริการยอ่มตอ้งการความรวดเร็ว 
ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

2) ความถูกตอ้งแม่นย  า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย  าในกฎระเบียบ ขอ้มูล 
ตวัเลข หรือสถิติต่าง  ๆไม่เลินเล่อจนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร 

3) ความรู้ หมายถึง การมีองคค์วามรู้ในงานดี รู้จกัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีท าอยูต่ลอด เวลา 
คนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องคก์ร ผูอ่ื้น อินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้ และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 

4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบดา้น จากการไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ไดล้งมือปฏิบติั
บ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ดา้นวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานสูง จะท างาน
ผดิพลาดนอ้ย สมควรท่ีองคก์รจะตอ้งรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด เพราะคนเหล่าน้ีจะ
ท าใหอ้งคก์รพฒันาไดเ้ร็ว 

5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ
ใหบ้ริการท่ีลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นตน้คนท่ีมี
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ประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปขา้งหนา้ตลอดเวลา ไม่ใช่คนท่ีชอบท างาน
ตามค าสั่ง และจะตอ้งไม่ท างานประจ าวนัเหมือนกบัหุ่นยนต ์

พรทิพย ์เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทศัน์ (2556) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพไว ้5 ขอ้ ไดแ้ก่ การท าตวัให้เป็นคนงานท่ีดี การรักษามารยาทและระเบียบในท่ีท างาน 
การสร้างบรรยากาศสดใสในท่ีท างาน การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และการส่ือสารในองค์กรหรือใน
การท างาน โดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารภายในองค์กรนั้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึงในการตดัสิน
ความส าเร็จหรือการลม้เหลวของการท างานร่วมกนัของบุคลากร ทั้งการส่ือสารภายในองค์กรและ
นอกองค์กร ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรภายในองค์กรจ าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัส่ือสารเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานทัว่ไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าววา่ การบริหารทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบ
บริหารองค์การให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยมีบทบาทหลักในการบริหารงานส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 
ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของบุคคลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัขั้นพื้นฐาน (2547) กล่าวว่า งานการบริหารทัว่ไป หมายถึง 
งานการบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการบริหารวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป หมายถึง การบริหารงานอ่ืนๆ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณและ การ
บริหารงานบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย 

สมพงษ์ เกษมสิน (2550)  กล่าวว่า การบริหารจดัการท่ีดีในองคก์รทุกองค์กรนั้น มีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญอยู่ท่ีการปฏิบัติงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
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ประสิทธิผล ตลอดจนการพฒันาองคก์ารใหก้า้วหนา้ทนัตามกระแสโลกาภิวตัน์อยูเ่สมอ ทรัพยากรพื้นฐาน
ของการบริหารจดัการองคก์รท่ีส าคญั คือ ทรัพยากรมนุษย ์งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และวธีิการจดัการ แต่
ในขณะเดียวกนับรรดาปัจจยัเหล่าน้ี ทรัพยากรมนุษยน์บัวา่มีความส าคญัท่ีสุดส าหรับการพฒันาองคก์ร 

นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์(2544) ใหค้วามหมายวา่ การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีบุคคล ตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปร่วมมือกนัด าเนินงานอยา่งเป็นระเบียบ เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  
 ฮาร์โรลด ์ดี คูนซ์ (Harold D. Koontz) ไดก้ าหนดกระบวนการบริหารไวเ้ป็น 5 ประการ คือ การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การเจา้หนา้ท่ี (Staffing) การอ านวยการ  (Directing) และ
การควบคุมงาน (Controlling) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ นโยบาย 
โครงสร้าง และวิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลในอนาคต ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการ
พยากรณ์เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งตอ้งมีการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดมา
ปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  าในการคาดคะเนผลท่ีจะไดรั้บ ใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 2) การจดัองคก์ร (Organizing) เป็นการก าหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กร  จดัระบบ ระเบียบ
การท างานขององคก์ร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการมอบหมายงาน หรือการสั่งการ มีการก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 
 3) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) การจดัคนเขา้ท างาน หรือการบริหารงานบุคคล เป็นการจดัการ
เก่ียวกบับุคคล นบัตั้งแต่การสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังาน การดูแลบ ารุงรักษา การแต่งตั้ง โยกยา้ย 
การพฒันา จนกระทัง่พน้ไปจากการปฏิบติังาน นบัวา่เป็นกระบวนการบริหารจดัการทั้งหมดเก่ียวกบัคน 
หรือ บุคลากร ท่ีจะสามารถปฏิบติังานใหก้บัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4) การอ านวยการ (Directing) การอ านวยการ หรือการสั่งการ เป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการ
ใชค้วามสามารถชกัจูงบุคลากรให ้ปฏิบติังานและมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้เพื่อใหอ้งคก์รสามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีภาวะผูน้ า  มี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และใชศิ้ลปะในการบงัคบับญัชา 
 5) การควบคุม (Controlling) การควบคุม เป็นการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานของบุคคล
ในองค์กรเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือ
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หน้าท่ีท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การท างานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดหรือไม่ มีขอ้บกพร่อง
อย่างไรเพื่อน าไปสู่การท าการแกไ้ข การควบคุมอาจตรวจสอบจากการใช้งบประมาณ การตรวจงาน  
การรายงานผลการปฏิบติังาน หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน 

กล่าวโดยสรุปคือ งานบริหารทัว่ไป เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการและงาน
สารบรรณ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน  งานพสัดุ การ
ส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ท่ีด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดของหน่วยงาน 

 
ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

วิชยั ธิโวนา (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ให้บริการของส านกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการ ให้บริการ
ของส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใหบ้ริการของส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาล นครเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มี
จ านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากรให้บริการ ปัจจยัดา้นผูรั้บบริการ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการบริการ และปัจจยัดา้นกิจกรรม/กระบวนการให้บริการ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 5 ดา้นน้ี 
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ ความพึงพอใจในการให้บริการของส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ไดร้้อยละ 63.80 ส่วน ปัจจยัท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ ปัจจยั
ดา้นทรัพยากรในการบริการ ปัจจยัดา้นช่องทางให้บริการ และปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ยงคย์าน มัน่ค  าศรี (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานโรงแรม อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานพนกังานมีความคิดเห็นว่าปัจจยัพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงกว่าดา้นสภาวะแวดลอ้มในการท างานพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีส าคญัคือความสามารถในการ
เรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุผลการปฏิบติังาน และความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมตรงกบังาน
น าไปสู่การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานตลอดจนการมีแรงจูงใจในการท างานท่ีเหมาะสม 
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ด้านสภาวะแวดล้อมท่ีส าคญัคือความเขา้ใจและสามารถจดัล าดับความส าคญัของงานตลอดจนการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร ความพร้อมของสภาพแวดล้อมในการท างานทั้งทรัพยากรและ
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานท่ีเหมาะสมเพียงพอพร้อมทั้งเสริมแรงดว้ยการส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสม 

วัลลภ สงวนศักด์ิ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช ตามการรับรู้ของนักศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับคุณภาพการ
ให้บริการงานทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามการรับรู้ของนกัศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และรายดา้นพบว่า นกัศึกษารับรู้คุณภาพการให้บริการทุกด้านในระดบัมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ และดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 2) เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ
งานทะเบียนและวดัผล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราชตามการรับรู้ของนกัศึกษา โดยรวมและรายดา้น
ทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามภูมิล าเนา อาชีพ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และประเภทของ
บริการดงัน้ี 1) จ  าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2) 
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
3) จ านวนตามอาชีพ จ าแนกตามอาย ุและจ าแนกตามระดบัการศึกษาไม่พบความแตกต่าง 
 พชัรี ภูบุญอ่ิม (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบั
การบริการของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการวิจยั
พบว่า 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทั้ งหมด โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การให้บริการอย่างเสมอภาค การ
ให้บริการอยา่งกา้วหนา้ การให้บริการดา้นเทคโนโลยีดว้ยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) การ
ให้บริการอยา่งเพียงพอ การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 2) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการ
ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ าแนกตาม เพศ พบวา่ มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ส่วนจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 พิชญา วฒันรังสรรค์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาวย่านสยามสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
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พนักงานโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 1) ควรมีการ
มอบอ านาจการตดัสินใจ ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดวิธีการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองความผดิพลาดในการท างานอยา่งเป็นระบบ 2) ควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานให้
มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยงัพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม และ 3) ควรปรับปรุง
วธีิการท างานใหพ้นกังานแต่ละต าแหน่งสามารถท างานทดแทนกนัได ้ 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
บริหารงานทัว่ไป  เพื่อเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการให้บริการดา้นบริหารงานทัว่ไป จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ดา้นบริหารงานทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้วิธีด าเนินการวิจยัจะ
ไดน้ าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 

 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ  และผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนับสนุน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของภาควิชาเคมี  คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  จ านวน 60 คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  ต าแหน่ง  ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้นต่างๆ แบ่งเป็น 4 ดา้น 

ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูลและการประสานงาน ด้านการเบิกจ่าย ด้านการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดา้นบุคลากร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีการก าหนดค่าน ้ าหนกั
ของการประเมิน 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s, 1932 อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549, 
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หน้า 141) และเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 
1981, p. 82) ดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายความวา่     ระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 คะแนน หมายความวา่    ระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายความวา่    ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายความวา่    ระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายความวา่    ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการในงานดา้นบริหารงานทัว่ไป ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นค าถาม
ปลายเปิดใหผู้ต้อบไดต้อบค าถามอยา่งอิสระ 

2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยท าการศึกษา
คน้ควา้จากเอกสาร หนังสือ  บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาสร้างข้อ
ค าถาม โดยก าหนดประเด็นและสร้างกรอบค าถามให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั ร่าง
โครงสร้างแบบสอบถามและขอ้ค าถาม 

 จากนั้นไดส่้งเคร่ืองมือใหก้รรมการบริหารภาควิชาเคมี ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์
จ านวน 4 ท่าน พจิารณาความเหมาะสมของขอ้ค าถาม ภายหลงัจากให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้ ด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและน าแบบสอบถามไปใช ้

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 หลงัจากท่ีไดป้รับแกแ้บบสอบถามจนไดฉ้บบัสมบูรณ์แล้ว ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขอ IRB จากส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลางมหาวิทยาลยัมหิดล 
(MU Central-IRB) ไดร้หสัโครงการ MU-CIRB 2019/071.0503 
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2. ท าจดหมายขออนุญาตหวัหนา้ภาควิชาเคมี ในการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการและผูป้ฏิบติังาน
ต าแหน่งประเภทสนบัสนุน จ่ายแจกตามประชากรและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาภายใน 7 วนั 

3. ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาซ่ึงเป็นฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 60 ชุด แลว้น าไปวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมทางสถิติต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บมาไดบ้นัทึกลงในแบบลงรหสั จดั
ระเบียบขอ้มูล น าขอ้มูลมาประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ด าเนินวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
โดยใชว้ธีิหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปออกมาเป็น จ านวน ร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2  ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการให้บริการดา้นงานบริหารงานทัว่ไป
ของภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดว้ยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ทดสอบค่าที (t-test) และเอฟ F-test (One-Way ANOVA)  ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1-2 
 ตอนท่ี 3  ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิด เป็นขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
ของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ  และผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน แลว้สรุป
ออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 

 
ผลการวจิัย   
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการในงานด้านบริหารงาน
ทัว่ไปของภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ีจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วจิยัในรูปแบบการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล          

ปัจจัยส่วนบุคคล (N=60) จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 

 
19 

 
31.67 

   หญิง 
2. ต าแหน่ง 
   สายวชิาการ 
   สายสนบัสนุน 
3. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
   นอ้ยกวา่ 5 ปี 
   5-10 ปี 
   10-20 ปี 
   มากกวา่ 20 ปี 

41 
 
41 
19 
 
11 
13 
18 
18 

68.33 
 

68.33 
31.67 

 
18.33 
21.67 
30.00 
30.00 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.33 
รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 31.67  มีต าแหน่งเป็นสายวิชาการ ร้อยละ 68.33 รองลงมาคือต าแหน่ง
สายสนบัสนุน ร้อยละ 31.67 มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่ ปฏิบติังานมาแลว้ มากกว่า 20 ปี และ
ปฏิบติังานมาแลว้ 10-20 ปี มีจ  านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ปฏิบติังานมาแลว้ 5-10  ปี 
ร้อยละ 21.67 และปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี  ร้อยละ 18.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการใหบ้ริการจ าแนกเป็นราย
ดา้น                               (N=60) 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเห็น 

 (µ)  () แปลผล 

1.  ดา้นการใหข้อ้มูลและการประสานงาน 4.04 0.67 มาก 
2.  ดา้นการเบิกจ่าย      4.07 0.67 มาก 
3.  ดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4.20 0.71 มาก 
4.  ดา้นบุคลากร 4.25 0.70 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.14 0.69 มาก 

จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14 คะแนน) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นบุคลากร 
ดา้นการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการเบิกจ่าย และดา้นการให้ขอ้มูลและการ
ประสานงาน (ค่าเฉล่ีย 4.25 4.20 4.07  และ 4.04 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
ตารางที ่3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการใหข้อ้มูล

และการประสานงาน                  (N=60) 

ด้านการให้ข้อมูลและการประสานงาน         
ระดับความคิดเห็น 

 (µ)  () แปลผล 

 1. การประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา 4.22 0.67 มาก 
 2. ใหค้  าปรึกษาแนะน าท่ีชดัเจนถูกตอ้ง 4.10 0.66 มาก 
 3. มีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 3.92 0.67 มาก 
 4. มีการติดตามงาน และสามารถท างานแทนกนัได ้ 3.90 0.66 มาก 
 5. แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 4.07 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.04 0.67 มาก 
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จากตารางที่  3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการให้ขอ้มูลและการประสานงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.04 คะแนน)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี การประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา  ให้ค  าปรึกษาแนะน าท่ีชดัเจน
ถูกตอ้ง แจง้ขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง มีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน มีการติดตามงาน และสามารถท างานแทนกนัได ้(ค่าเฉล่ีย 4.22 4.10 4.07 3.92 และ 3.90 คะแนน 
ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการเบิกจ่าย       

                           (N=60) 

ด้านการเบิกจ่าย         
ระดับความคิดเห็น 
 (µ)  () แปลผล 

1. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการใหบ้ริการ   
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยา่งถูกตอ้ง 

4.10 0.71 มาก 

2. จดัท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 4.20 0.68 มาก 
3. ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และไดรั้บการแกปั้ญหาตรงความตอ้งการ 4.02 0.60 มาก 
4. ความสะดวก รวดเร็ว ของการใหบ้ริการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3.95 0.67 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม    4.07 0.67 มาก 

 
จากตารางที่  4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการเบิกจ่าย  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07 คะแนน)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี จดัท า
เอกสารการเบิกจ่ายเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอน
ในการให้บริการ  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยา่งถูกตอ้ง ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และไดรั้บการ
แกปั้ญหาตรงความตอ้งการ และความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20 4.10 4.02  และ 3.95 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                                        (N=60) 

ด้านการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

 (µ)  () แปลผล 

1. เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูล 4.10 0.73 มาก 
2. เก็บขอ้มูล วเิคราะห์และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.98 0.70 มาก 
3. ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรู้ปแบบของส่ือได ้ 4.17 0.72 มาก 
4. การจองหอ้งออนไลน์มีความสะดวกและง่ายต่อการใชบ้ริการ 
5. การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นอีเมล ์เฟสบุค๊ หรือไลน์กลุ่ม 

4.43 
4.32 

0.70 
0.70 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.20 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.20 คะแนน)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี การจองห้องออนไลน์มีความสะดวกและง่ายต่อการใชบ้ริการ การแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นอีเมล์ เฟสบุ๊ค หรือไลน์กลุ่ม ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรู้ปแบบของส่ือ
ได ้ เจา้หน้าท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูล  และเก็บขอ้มูล 
วิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.43 4.32 4.17 4.10  และ 3.98 
คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางที ่6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นบุคลากร (N=60) 

ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

 (µ)  () แปลผล 

1. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นเตม็ใจใหบ้ริการ 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

2. ตอบขอ้สงสยัไดต้รงประเดน็ ให้ค  าแนะน าและช่วยแกปั้ญหาได ้เหมาะสม 4.30 0.67 มาก 
3. มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถน าความรู้มาพฒันางานท่ีรับผดิชอบได้ 4.08 0.81 มาก 
4. มีความเอาใจใส่ ติดตามงาน และมีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 4.18 0.70 มาก 
5. สามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.15 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.25 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25 คะแนน)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.55 คะแนน) ส่วนหัวขอ้ตอบขอ้สงสัยไดต้รงประเด็น ให้ค  าแนะน าและช่วยแกปั้ญหาได้
เหมาะสม มีความเอาใจใส่ ติดตามงาน และมีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน สามารถแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถน าความรู้มาพฒันางานท่ีรับผิดชอบ
ได ้อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30 4.18 4.15 และ 4.08  คะแนน ตามล าดบั)  รายละเอียดตามตารางท่ี 6 
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ตารางที ่7  แสดงค่าสถิติค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)  ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการดา้นบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

ประสิทธิภาพการให้บริการ 
ในงานด้านบริหารงานทัว่ไป 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ ต าแหน่ง 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

t t F 
Sig. Sig. Sig. 

1. ดา้นการใหข้อ้มูลและการประสานงาน         0.87 -0.20 1.26 
0.39 0.85 0.30 

2. ดา้นการเบิกจ่าย         0.60 0.33 0.68 
0.55 0.75 0.57 

3. ดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ -0.10 0.96 0.48 
0.92 0.35 0.70 

4. ดา้นบุคลากร 0.54 0.70 1.64 
0.59 0.49 0.19 

รวม 0.54 0.48 1.01 

0.59 0.64 0.39 

 
จากตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์ การทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการใหบ้ริการดา้นงานบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ 
ต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้น
บริหารงานทัว่ไปไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่8  แสดงค่าความถ่ีของการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิดเป็นขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆจากผูต้อบแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 
  ล าดับที ่                                   ข้อเสนอแนะ ความถี่   

1. ควรมีการพฒันาตนเอง โดยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน หรือผา่นการ 
            ฝึกอบรมในดา้นต่างๆ เช่นดา้นภาษาองักฤษ  

8   

2.  ควรพฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากข้ึน                6   
 
จากตารางที ่8 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัใน

เร่ืองการพฒันาตนเอง โดยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานหรือผา่นการฝึกอบรมในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้น
การใชภ้าษาองักฤษและการใชเ้ทคโนโลยดีา้นสารสนเทศ รองลงมาคือดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการด้านบริหารงาน
ทัว่ไป 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการดา้นบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาวิจัยคือ ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทวิชาการ และผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
สนบัสนุน สังกดัภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 60 คน เคร่ืองมือในการ
วจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.33 เพศชาย ร้อยละ 
31.67 แบ่งเป็นสายวิชาการ ร้อยละ 68.33 สายสนบัสนุนร้อยละ 31.67 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  ส่วน
ใหญ่ปฏิบติังานมาแล้ว มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 30 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านบริหารงานทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.14 คะแนน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25 4.20 4.07  และ 4.04 คะแนน 
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ตามล าดบั) โดยด้านการให้ขอ้มูลและการประสานงานมีระดับความคิดเห็นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 คะแนน  
 สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจกัรวาล สุขไมตร (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองเทคนิคการ
ประสานงานในองค์การ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาในการประสานงานท่ีแท้จริงมีสาเหตุมาจากคนใน
องค์การทั้ งส้ินโดยคนทุกคนในองค์การมีพื้นฐานท่ีมาแตกต่างไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานทางครอบครัว
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ความเช่ือ วฒันธรรม และมีพื้นฐานในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นผลท่ีท าให้
คนในองคก์ารมีทศันคติ การประพฤติปฏิบติัแตกต่างกนั   ดงันั้นเทคนิคการประสานงานในองคก์าร ตอ้ง
แกท่ี้คนในองคก์าร เพื่อท่ีจะพฒันาปรับปรุงใหก้ารประสานงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารนั้นประสบ
ความส าเร็จ  

ดา้นการให้ขอ้มูลและการประสานงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านการให้ข้อมูลและการประสานงาน  ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04 คะแนน)  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ทนั
ตามก าหนดเวลา  ใหค้  าปรึกษาแนะน าท่ีชดัเจนถูกตอ้ง แจง้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง มี
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีการติดตามงาน และสามารถท างานแทนกนั
ได ้  (ค่าเฉล่ีย 4.22 4.10 4.07 3.92 และ 3.90 คะแนน ตามล าดบั) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของดรุณี               
คงสุวรรณ์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของส านกับริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านขอ้มูลข่าวสาร ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านเจา้หน้าท่ีผู ้
ให้บริการดา้นการเบิกจ่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการ
เบิกจ่าย  ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07 
คะแนน)  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยดงัน้ี จดัท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ความชดัเจนในการอธิบายช้ีแจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกตอ้ง ความรอบรู้ในกฎ 
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ระเบียบ และไดรั้บการแกปั้ญหาตรงความตอ้งการ และความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.20 4.10 4.02  และ 3.95 คะแนน ตามล าดบั) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของทศันาภรณ์ จิรารักษ์ สุเทพ การุณยล์ญัจกร และเกษร ขาวสีจาน (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันา
ประสิทธิภาพการให้บริการงานการเงินและบญัชีเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผูรั้บบริการใน
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหลงัการพฒันา
ดา้นบริการงานการเงินและบญัชี ผูรั้บบริการในส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสกลนคร โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน คือ ด้านเอกสาร เบิกจ่ายเงิน ด้าน
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดา้นขอ้มูลทางการเงิน และดา้นบุคลากร 

ดา้นการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ของภาควิชาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20 คะแนน)  เม่ือพิจารณาจากปัจจยั
รายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การจองห้องออนไลน์มี
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านอีเมล์ เฟสบุ๊ค หรือไลน์กลุ่ม 
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของส่ือได ้ เจา้หน้าท่ีมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน้ขอ้มูล และเก็บขอ้มูล วิเคราะห์และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.43 4.32 4.17 4.10  และ 3.98 คะแนน ตามล าดบั) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของสัญชยั ครบอุดม และสุธาทิพย ์สาทพลกรัง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีมีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีต่อระบบสารสนเทศและการ
ใหบ้ริการสารสนเทศ (ICT) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการดา้นบุคลากร   
ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25 คะแนน)  
เม่ือพิจารณาจากปัจจยัรายขอ้พบว่า เจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55 คะแนน) ส่วนหวัขอ้ตอบขอ้สงสัยไดต้รงประเด็น ให้ค  าแนะน าและช่วยแกปั้ญหา
ไดเ้หมาะสม มีความเอาใจใส่ ติดตามงาน และมีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน สามารถแกไ้ข
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ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถน าความรู้มาพฒันา
งานท่ีรับผิดชอบได้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30 4.18 4.15 และ 4.08  คะแนน ตามล าดบั) สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของพชัรี ภูบุญอ่ิม (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา
เก่ียวกับการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ในด้านเพศ 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านงาน
บริหารงานทัว่ไปไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  มณฑกานต์ ฉิมเกิด และสุธรรม พงศ์
ส าราญ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลจากการศึกษาพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วราพร พนัธ์โภคา และสุวิมล โพธ์ิกล่ิน (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
ศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราพร พนัธ์โภคา และสุวิมล โพธ์ิ
กล่ิน (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของขา้ราชการครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการครูท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆจากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองการพฒันาตนเอง โดยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานหรือผ่านการฝึกอบรม
ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการใชภ้าษาองักฤษและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นสารสนเทศ เน่ืองจากทั้ง 2 
ดา้นน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์ร ซ่ึงถือไดว้า่โลกยคุปัจจุบนัน้ี เป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิทยาการต่างๆ ให้เกิดการแข่งขนั
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กนัในระหวา่งประเทศ และสถาบนัการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ในเร่ืองข่าวสาร ขอ้มูล ตลอดจนสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการในงานด้านบริหารงานทัว่ไปทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการเบิกจ่าย มีค่าเฉล่ียในระดบัใกลเ้คียงกนั แต่ดา้นการให้ขอ้มูลและการ
ประสานงานมีระดับท่ีน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ อาจจะเป็นเพราะผู ้ปฏิบัติงานด้านการให้ข้อมูลและ
ประสานงานมีเพียงคนเดียวและยงัใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้ขอ้มูลโดยทางอีเมล์เพียงดา้น
เดียว ซ่ึงอาจจะเกิดความล่าช้า ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารขอ้มูลใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น น าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยกุตใ์ช ้ 

นอกจากน้ีควรจดักิจกรรมเพิ่มทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้กบัผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภท
สนบัสนุนมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาต่อในภาควิชาเคมีจ านวนมากข้ึน
ในทุกๆปี ดงันั้นควรมีการพฒันาดา้นภาษาองักฤษให้ผูป้ฏิบติังานสามารถสนทนาในระดบัพื้นฐาน
ไดเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความประทบัใจในการใหบ้ริการ 

 
แนวทางการพฒันา 

การพฒันาประสิทธิภาพของบุคลากร ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
เน่ืองจากบุคลากรจะเป็นผูผ้ลกัดนัให้ภารกิจต่างๆ ขององคก์ร ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ดงันั้น
การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถ ในดา้นต่างๆ จะท าให้องคก์รเจริญกา้วหนา้ และเกิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรในดา้น
บริหารงานทัว่ไป ท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดลในดา้นท่ี 4 Excellence in 
Management for Sustainable Organization  ดงัต่อไปน้ี 
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กจิกรรมการ
พฒันา 

กลยุทธ์ วธีิการด าเนินการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

1. ดา้นเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

พฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหส้ามารถส่งเสริม
การด าเนินงานได้
อยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรสาย
สนบัสนุนเขา้ร่วมกิจกรรม / 
อบรมการใชก้ารใชเ้ทคโน โล
ยีสารสนเทศ เช่น วิธี การ
สืบคน้ขอ้มลูหรือสารรับส่ง
ข่าวสาร ท่ีหน่วยงานจดัข้ึน 

2. จดัใหมี้การสอนงาน Coaching 
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานดว้ย
กนัเอง 

ด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
เดือนละ 2 คร้ัง 

2. ดา้นภาษาองักฤษ พฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารและการ
ปฏิบติังาน 

1. จดัใหบุ้คลากรสายวิชาการ
สอนภาษาองักฤษใหบุ้คลากร
สายสนบัสนุน  
 

สปัดาห์ละ 1 วนั 
วนัละ 1 ชัว่โมง
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกสปัดาห์ 

  2. จดักิจกรรม ใหบุ้คลากรสาย
สนบัสนุนและสายวิชาการได้
ทานอาหารวา่งร่วมกนัและ
สนทนาดว้ยภาษาองักฤษใน
ช่วงแรกอาจจะใชเ้วลา15 นาที 
แต่จะเพ่ิมเวลาข้ึนเม่ือบุคลากร
เกิดความคุน้ชินและไม่เขิน
อายกบัการใชภ้าษา องักฤษ   
 

ด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองสปัดาห์ 
ละ 1 คร้ัง 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

248 
 
 

กจิกรรมการ
พฒันา 

กลยุทธ์ วธีิการด าเนินการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

3. ดา้นทกัษะตาม   
วิชาชีพ 

พฒันาบุคคลากรให ้
ด าเนินงานทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ
อยา่งเหมาะสมเพ่ือ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน 

1. จดักลุ่มเสวนา Morning Talk 
เพ่ือพดูคุยถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งสปัดาห์และหา
วิธีการแกปั้ญหาร่วมกนัเพ่ือให้
เกิดแนวทางการปฏิบติั ท่ี
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

2. ควรส่งบุคลากรเขา้รับการฝึก 
อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ
เพ่ือใหมี้ความรู้กลบัมาปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนใหท้นักบัการ
เปล่ียนแปลงของโลก และ
พฒันาการใหบ้ริการใน
ระบบงานบริหารทัว่ไปใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. จดัท าคู่มือการปฏิบติังานของ
งานดา้นบริหารงานทัว่ไป 
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานแทน
กนัไดแ้ละสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้ารับ
บริการไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกเชา้วนัศุกร์  
เวลา 09.00 น.
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย
ทุกสปัดาห์ 
 
ด าเนินการทุก
เดือน เดือนละ  
1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการปีละ 1 
คร้ังเพ่ือปรับปรุง
รายละเอียดของ
การปฏิบติังานให้
เป็นปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1.  เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัคุ้นเคย และมีความสนิทสนมกบัผูว้ิจยัมาก การตอบ

แบบสอบถามในลกัษณะน้ี อาจจะเกิดความเกรงใจกนั ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบังานด้านบริหารทัว่ไปเพิ่มเติม โดยการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เช่นกรรมการบริหาร ท่ีปรึกษา ของภาควิชาเคมี เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งวิชาการและสนบัสนุนอย่างแทจ้ริง และสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานต าแหน่ง
วชิาการต่อไป 

2.   ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการ และ
หาแนวทางท่ีสามารถพฒันาทกัษะในดา้นการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป 

3. ควรศึกษาวิธีการให้บริการในงานด้านบริหารงานทั่วไปจากภาควิชาอ่ืนๆ ภายใน
หน่วยงานเดียวกันเพื่อน ามาเปรียบเทียบและหาแนวทางการพฒันาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการต่อไป 
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การเสริมสร้างคุณลกัษณะ “มุ่งผลเพือ่ผู้อืน่” ตามอตัลกัษณ์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัมหิดลด้วยงานจติอาสา 

Enhancing Altruism for Mahidol University student identity 
by volunteerism 

 
อมัวะรินทร์ ประทุมสิทธ์ิ (Amwarin Pratumsit) 

บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะ 

“มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น” ตามอตัลกัษณ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลดว้ยงานจิตอาสา ตามรอยพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์รวมจิตใจและ
ตน้แบบงานจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัมหิดล โดยน้อมน าพระราชด ารัส 
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตวัเปนท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรัพยแ์ละ
เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไวใ้ห้บริสุทธิ”  ขยายผลสู่การท า
กิจกรรมจิตอาสาในมหาวทิยาลยัมหิดล และเป็นท่ีมาของการก าหนดค่านิยมของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 
มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น (Altruism) ท่ีประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 3 ประการคือ Organization 
First  รัก หวงแหน และปกป้องช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัมหิดลเม่ือตอ้งตดัสินใจ จะยึดประโยชน์
ของส่วนรวมและองคก์รเหนือประโยชน์ของตนเอง พร้อมเสียสละเวลา และความสุขส่วนตวัเพื่อ
ส่วนรวม Customer –Focused Driven สนใจ เขา้ใจ ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และหาวิธี
ตอบสนองดว้ยความรวดเร็วใหเ้กิดความพึงพอใจ และสร้างความประทบัใจดว้ยบริการ และผลงาน
ท่ีมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ Societal Responsibility  ตระหนักและลงมือดูแล และรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคมเสมือนของตวัเอง กรณีตวัอยา่ง การจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่ปี
การศึกษา 2561 ดว้ยกิจกรรมรักน้องจิตอาสา โดยแบ่งนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 จ านวน 3,000  คน เป็น 7 
กลุ่มๆละ 300-500 คน ตามประเภทของงานจิตอาสา ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมทาสีเลนจกัรยาน 2) กิจกรรม
ท าท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 3)กิจกรรมสมุดท ามือ 4) กิจกรรมท าความสะอาดอฒัจนัทร์และทาสี 5) 
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กิจกรรมทาสีเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ 6) กิจกรรมลอกท่อระบายน ้ า และ 7) กิจกรรมซ่อม
จกัรยานท่ีไม่ใชแ้ลว้มอบใหชุ้มชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา จาก
การประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถาม นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามจ านวน 972 
คน ค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.61 (ระดบัมากท่ีสุด) กิจกรรมรักนอ้งจิตอาสาสร้างความเป็นจิตอาสาท่ีมุ่งผล
เพื่อผูอ่ื้นตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ในแบบสอบถาม
เดียวกัน พบว่าส่ิงท่ีนักศึกษามีความประทับใจต่อกิจกรรมดังกล่าวคือ 1) นักศึกษารู้สึกมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและรุ่นพี่ 2) นกัศึกษาไดท้  าประโยชน์เพื่อคนอ่ืน 3) เกิดความสามคัคี และ 
4)ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากผลดงักล่าวผูเ้ขียนจึงขอสรุปแนวทางการการเสริมสร้างคุณลกัษณะ “มุ่ง
ผลเพื่อผูอ่ื้น” ตามอตัลกัษณ์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลดว้ยงานจิตอาสา คือ ควรจดักิจกรรมท่ี
มีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมของสถาบนัและความตอ้งการของนกัศึกษา   
 

ค าส าคญั : จิตอาสา,อาสาสมคัร,มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น 
 

Abstract 
 This academic article aimed to present guidelines for enhancing Altruism for Mahidol 
University student identity by volunteerism. As per Prince Mahidol initiative “True success is not 
in the learning but in its application to the benefits of mankind”, Mahidol university has defined 7 
core values with 23 behaviors. The students identity ,“Altruism”, consists of  Organization First, 
Customer –Focused Drive and Societal Responsibility. The Division of Student Affairs has 
brought those into activities for student development. For a case study, there were 3,000 first year 
students participated “Rak Nong Jita-r-sa in 2018” activity which was divided into 7 types of 
activities, as follow; 1) Painting bike lanes workshop 2) Painting parking for disabled workshop 
3) Hand making book workshop 4) Cleaning the amphitheater and painted workshop 5) Fitness 
equipment painting 6) Cleaning the drain workshop and 7) Bicycle repairing for the community. 
All activities were done at Mahidol University, Salaya Campus.There were 972 respondents the 
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questionnaire survey. The results from the questionnaire showed that those activities enhance 
their “altruism” at 4.61 which means “the best” The qualitative data, by content analysis of the 
same survey, found that the students gained 1) Good relationship with friends and 
seniors 2) Social benefits 3) Unity and 4) New knowledge.  In conclusion, guidelines for 
Enhancing Altruism for Mahidol University student identity by volunteerism, the university 
should organize activities that are align to its core values and students needs. 
 

Keywordห: Altruism, Student Identity, Volunteerism. 
 

บทน า 
บทความทางวชิาการน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณลกัษณะ “มุ่ง

ผลเพื่อผูอ่ื้น” ตามอตัลกัษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลด้วยงานจิตอาสา ตามรอยพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์รวมจิตใจและ
ตน้แบบงานจิตอาสาของนกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยน้อมน าพระราชด ารัส 
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตวัเปนท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรัพยแ์ละ
เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไวใ้ห้บริสุทธิ” ขยายผลสู่การท า
กิจกรรมจิตอาสาในมหาวิทยาลยัมหิดล ด้วยแนวความคิดงานจิตอาสาเป็นกระบวนการพฒันา
นกัศึกษาให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาไดค้รบทุกมิติ ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ  จึงด าเนินการ
จดัตั้งจิตอาสามหิดล (Mahidol Volunteer) มีหน้าท่ีในการด าเนินการจดักิจกรรมจิตอาสา สร้าง
กระบวนการบ่มเพาะจิตส านึกจิตอาสาให้เกิดข้ึนภายในจิตใจเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงจะ
ส่งผลออกมาภายนอกดว้ยงานหรือกิจกรรมจิตอาสาโดยนกัศึกษาเอง นอกจากนั้นยงัท าหนา้ท่ีเป็น
ศูนย์กลางขอ้มูลงานอาสาสมคัรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั สนับสนุนส่งเสริมการจดั
กิจกรรมจิตอาสาเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทกัษะชีวิตให้กบันกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการท างานและการด าเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นการพฒันานกัศึกษาให้มีอตัลกัษณ์มุ่งผล
เพื่อผู ้อ่ืน (Altruism)  ท่ีประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 3 ประการ  ตามค่านิยมของ
มหาวทิยาลยั กล่าวคือ  
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- Organization First  รัก หวงแหน และปกป้องช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัมหิดลเม่ือตอ้ง 
ตดัสินใจจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมและองคก์รเหนือประโยชน์ของตนเอง พร้อมเสียสละเวลา 
และความสุขส่วนตวัเพื่อส่วนรวม 

- Customer –Focused Driven  สนใจ เขา้ใจ ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และหาวธีิ 
ตอบสนอง ดว้ยความรวดเร็วใหเ้กิดความพึงพอใจ และสร้างความประทบัใจดว้ยบริการ และผลงาน
ท่ีมีคุณภาพดว้ยความเตม็ใจ 

- Societal Responsibility ตระหนกัและลงมือดูแล และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  
และสังคมเสมือนของตวัเอง  
(กองทรัพยากรบุคคลมหาวทิยาลยัมหิดล,2562) 

สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีไดน้้อมน าแนวทางจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เรา
ท าความดีดว้ยหวัใจ”  ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
ให้หน่วยงานราชการในพระองค์  ร่วมกบัหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ีมีจิต
อาสา บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ มาขบัเคล่ือนเพื่อสร้างจิตอาสา โดยกระทรวงพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) หน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนงานจิตอาสา จดัตั้งศูนย์
ประสานความร่วมมืออาสาสมคัรเพื่อกลไกการขบัเคล่ือนอาสาสมคัรในองคก์รภาครัฐกบัประชาชน
ท่ีมีจิตอาสาใหเ้ช่ือมประสานเครือข่ายพฒันางานอาสาสมคัรในประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งและ
ขยายวงกว้างมากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับนโยบายหลกัเกณฑ์การคดักรองผูกู้ย้ืมกองทุนให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) โดยก าหนดใหผู้กู้ย้มืทุนการศึกษาตอ้งใชช้ัว่โมงจิตอาสา 36 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา
กูย้ืมทุนการศึกษา  เพื่อร่วมผลกัดนัแนวความคิดการพฒันานักศึกษาให้มีทกัษะการใช้ชีวิต เป็น
บณัฑิตท่ีถูกบ่มเพาะใหมี้สุขภาวะทางปัญญาท่ีครบทุกมิติส่งผลต่อการเป็นจิตอาสาท่ีสามารถพฒันา
ประเทศต่อไป 
 จิตอาสา เป็นกิจกรรมสร้างอุปนิสัยและความรับผิดชอบท่ีเรียบง่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะของลูกศิษย์ให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาได้ครบทุกมิติ ทั้ งทางกาย ใจ สังคมและจิต
วิญญาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยมองค์กร มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น  โดยเน้นให้ท ากิจวตัรประจ าวนั ทั้งการ
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เรียน ความเป็นอยู ่และกิจกรรมท่ีน าความรู้แต่ละวิชาชีพให้ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ส่วนรวม โดยก าหนดปรัชญาของสถาบนัท่ีชดัเจน เช่น ความส าเร็จท่ีแทจ้ริง คือการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ และ ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง เร่ิมตน้จากตวัเอง และขยายผลต่อไปยงั ชุมชน ประเทศชาติ จนถึงมวลมนุษยชาติ รวมเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน ท่ีเรียกว่า พนัธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม การ
ด าเนินงานในระดบัน้ี ควรสร้างเครือข่ายกบัองคก์รท่ีมีความช านาญ เช่น Engagement Thailand  ซ่ึง
มีหลกัการสร้างพนัธกิจ 4 ประการคือ การร่วมคิด ร่วมท า แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างผลประโยชน์
ร่วมกนั และความสร้างเครือข่ายร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ และองคก์รท่ีมีปณิธานตรงกนั เช่น  
ธนาคารจิตอาสา และเครือข่ายจิตอาสา แล้วเติมเต็มความสมบูรณ์ของกระบวนการจิตอาสาดว้ย
ระบบสนบัสนุนการบริการให้กบันกัศึกษาพิการและคนพิการดว้ย บุคลากรผูรั้บผิดชอบ ตอ้งศึกษา
ดูงานเพิ่ม เ ติม  จากสถาบันการศึกษา ท่ี เ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดี  เ ช่น  ส านักบัณฑิตอาสาของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ องคก์ร  Teach for Thailand ซ่ึงด าเนินการโดยบณัฑิตท่ีมีวิทยฐานะและมี
วฒิุภาวะมากกวา่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลลพัธ์  
(ปรีชา สุนทรานนัท ์,2561:93-100 ) 
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัหลายแห่งให้ความส าคญักบัการเป็นจิตอาสา ซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวกนักบั
การสร้างพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) มีการเปิดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดว้ย
การสร้างเง่ือนไขของการลงมือปฏิบติั และเรียนรู้ดว้ยตวัเอง บางมหาวิทยาลยัจดัตั้งศูนยอ์าสาสมคัร
ข้ึน เพื่อส่งเสริมความเป็นอาสาสมคัร และเป็นตวักลางระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการอาสาสมคัรและผูท่ี้อยาก
เป็นอาสาสมคัร (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล,2559) 
 มหาวิทยาลยัมีภารกิจหลกัในการพฒันาบณัฑิต คือจดักระบวนการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ี
ก าหนดให้พฒันานกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสู่การประกนัคุณภาพบณัฑิตในแต่
ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชา ให้บณัฑิตมีการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ดา้น 1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม    
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รับผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข หลายมหาวิทยาลยัไดเ้นน้กระบวนการและพฒันา
งานส่งเสริมความเป็นพลเมืองใหเ้กิดกบันกัศึกษาประมวลไดด้งัน้ี 

1) การสร้างเง่ือนไขในการเรียนรู้โดยใชห้อ้งเรียน เพื่อการจดัการเรียนการสอนเนน้ 
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน คิดกิจกรรมเองลงมือปฏิบติัเพื่อ
ความเป็นพลเมือง ใชว้ธีิการสอดแทรกกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษา
ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ท่ีทุกหลกัสูตรจะตอ้งศึกษาไม่ต ่ากวา่ 30 หน่วยกิต 

2) การจดัตั้งศูนยอ์าสาสมคัร (Volunteer Center) เกิดข้ึนในหลายมหาวทิยาลยัทั้งรัฐบาล 
และเอกชน เช่น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต เป็นตน้ 
โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน มีระบบการจดัการศูนยอ์าสาสมคัร เพื่อเตรียมความพร้อมของงาน
อาสาสมคัร โดยส่งเสริมสนับสนุนงานด้านความเป็นพลเมืองของนิสิต นักศึกษา ซ่ึงศูนย์ยงัมี
บทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานด้านการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม 
ศิลปวฒันธรรม สาธารณสุข ผูสู้งอายุ เด็ก ผูพ้ิการ รวมถึงงานด้านการศึกษา โดยสุดทา้ยต้องมี
กระบวนการสรุปบทเรียนภายหลงัจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการทุกคร้ัง 

3) กิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมนกัศึกษา เน้ือหาความเป็นพลเมืองสามารถ 
ถ่ายทอดโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้
กระบวนการ ปัญญาอาสา โดยผ่านกิจกรรมการพูดคุย ให้ความรู้ ร่วมแลกเปล่ียนแนวความคิด 
เสนอแนะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

4) ความเป็นพลเมืองยงัสามารถด าเนินงานไดเ้ม่ือจบการศึกษาแลว้ โดยการสมคัรใจเป็น 
บณัฑิตอาสา เพื่อไดรั้บความรู้ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบติัจริง ร่วมเรียนรู้  ร่วมศึกษาหาทางแกไ้ขจาก
สถานการณ์จริง  โดยผ่านสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เ ช่น ส านักบัณฑิตอาสา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือผา่นองคเ์อกชน องคก์รการกุศลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ GREEN PEACE, TEAC FOR THAILAND, มูลนิธิกระจกเงา, ธนาคารจิตอาสา,  ศูนย์
อาสาสมคัร เป็นตน้ (บุญญก์ญัญ ์จิระเพิ่มพนู,2558:56-58) 
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การท างานอาสาสมคัร เป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างย ัง่ยืนทั้งระดบั
พื้นท่ีและระดับโลก จากการส ารวจและประมวลผลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงและประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนจากการท างานอาสาสมคัรทั้งระดบัตนเองและระดบัสังคม มีขอ้คน้พบส าคญัหลายประการ 
1) คุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัอาสาสมคัร ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ งานอาสาสมคัรจะท าให้ตวัอาสาสมคัร
รู้สึกตนมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม พฒันาภาวะความเป็นผูน้ าให้กบัตวัเอง สร้างนิสัย
อ่อนโยน นุ่มนวล ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน , ดา้นสังคม ไดพ้บเพื่อนใหม่ท่ีมีความสนใจเดียวกนัเกิด
การแลกเปล่ียนและขยายโลกทศัน์จากการมีเพื่อนใหม่น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจและเคารพความ
แตกต่างของผูอ่ื้น, ดา้นการเรียน/การท างาน สามารถจดัการบริหารเวลาให้มีความเหมาะกบัการ
ด าเนินชีวติ เปิดใจเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ในการท างานและอาจส่งผลต่อการสมคัรงานและมีทางเลือก
ในอาชีพมากยิ่งข้ึน 2) คุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม ช่วยปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ในชุมชน ท า
ใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจภายในสังคม ช่วยให้การท างานของรัฐมีความโปร่งใสและเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากข้ึน พฒันาความเป็นพลเมืองของสังคม เพราะงานอาสาสมคัรจะท าให้
อาสาสมคัรมีภาวะเป็นผูน้ า เขา้ใจปัญหาของสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่สังคม
พลเมือง (Civic Society) ท่ีประชาชนมีคุณภาพ เขา้ใจปัญหาของประเทศ และพร้อมจะมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั เครือข่ายจิตอาสา ในฐานะท่ีมีบทบาทเป็น ศูนยป์ระสานงานองคก์ร
อาสาสมคัรแห่งชาติ ไดท้  าการส ารวจและวเิคราะห์สถานการณ์งานอาสาสมคัรไทยในปี 2559 พบวา่ 
สถาบนัการศึกษา เป็นกลไกส าคญัของการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดค่านิยมและพฤติกรรมของ
การเป็นอาสาสมคัร โดยเฉพาะมหาวิทยาลยั ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัของการ
บ่มเพาะคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมีส่วนร่วมของการ
เปล่ียนแปลงของสังคมท่ีดีข้ึน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญการน ากระบวนการ
อาสาสมคัรไปใชใ้นฐานะเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้เพื่อท าให้นิสิตนกัศึกษา มีส่วนร่วมลงมือแกไ้ข
ปัญหาสังคม (เครือข่ายจิตอาสา,2560) 
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กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะ “มุ่งผลเพือ่ผู้อืน่” ตามอตัลกัษณ์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยมหิดล ด้วยงานจิตอาสา  

กิจกรรมจิตอาสา เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใชพ้ฒันานกัศึกษา โดยจิตอาสามหิดล (Mahidol 
Volunteer) ไดอ้อกแบบกิจกรรมงานจิตอาสาใหมี้ความหลากหลายเพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะ
ครบในทุกดา้น มุ่งเนน้ใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเองตลอดชีวิต ลงมือปฏิบติัจริงใหเ้กิด
ประสบการณ์จนพฒันาเป็นทกัษะในการด ารงชีวติ ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคมและ
ท างานเพื่อสังคม กรณีศึกษากิจกรรมรักนอ้งจิตอาสา เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนนโยบายการรับนอ้ง
อยา่งสร้างสรรค ์อีกทั้งปลูกฝังความเป็นจิตอาสา  รู้จกัการเสียสละร่วมมือร่วมใจท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เกิดทกัษะการอยูร่่วมกบัสังคม ซ่ึงมีกระบวนการการท าแผนปฏิบติัการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบติัจริงในเชิงระบบ ดงัน้ี 
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ซ่ึงหลกัการออกแบบกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารจดัการอาสาสมคัร 
กระบวนการท างานท่ีดูแลวงจรการท างานของอาสาสมคัร มีขั้นตอนกระบวนการท างาน 6 ขั้นตอน 
ประกอบดว้ย 

1.  การพฒันาอาสาสมคัร (Develop Volunteer Opportunities) 
2. การสรรหาและคดัเลือกอาสาสมคัร (Recruitment) 
3. การเตรีมความพร้อมก่อนการท างาน (Pre-Service Preparation) 
4. การติดตามและสนบัสนุนการท างานอาสาสมคัร (Volunteer Supervision) 
5. การรักษาอาสาสมคัรใหย้ดึโยงกบัองคก์ร (Retaining) 
6. การประเมินผลอาสาสมคัร (Evaluation) 
(เครือข่ายจิตอาสา,2561) 
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2561 ด้วยกิจกรรมรักน้องจิตอาสา โดยแบ่ง

นักศึกษาชั้นปีท่ี1 เป็น 7 กลุ่มตามประเภทของงานจิตอาสา ได้แก่ 1) กิจกรรมทาสีเลนจกัรยาน        
2) กิจกรรมท าท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 3)กิจกรรมสมุดท ามือ 4) กิจกรรมท าความสะอาดอฒัจนัทร์
และทาสี 5) กิจกรรมทาสีเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 6) กิจกรรมลอกท่อระบายน ้ า และ                 
7 )  กิ จกรรมซ่อมจักรยานท่ีไม่ ใช้แล้วมอบให้ ชุมชนเพื่ อสาธารณประโยชน์  ในพื้ น ท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา จากการประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมและตอบแบบสอบถามจ านวน 972 คน พบวา่ ร้อยละ 4.61 เห็นวา่กิจกรรมสร้างความเป็น
จิตอาสาท่ีมุ่งผลเพื่อผูอ่ื้นตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหิดล   
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ภาพแสดงผลสรุปการประเมินผลกิจกรรมรักนอ้งจิตอาสา 

 
 
ทีม่า: ฝ่ายประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่สู่มหาวทิยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2561  
กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

 วเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลออกมาใหเ้ห็นในเชิงเปรียบเทียบจากแบบสอบถามดงักล่าวจะเห็น
ไดว้า่ กิจกรรมจิตอาสาทั้ง 7 กิจกรรมมีรูปแบบในการพฒันานกัศึกษาสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคต์ามค่านิยม “มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น” (Altruism) ของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
 

รายช่ือกจิกรรม 
 

Organization 
First 

Customer -
Focused Driven 

Societal 
Responsibility 

กจิกรรมทาสีเลนจักรยาน 
 

 

             
  

 

กจิกรรมท าทีจ่อดรถส าหรับคน
พกิาร 

   

กจิกรรมสมุดท ามือ 
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กจิกรรมท าความสะอาด
อฒัจันทร์และทาสี 

   

กจิกรรมทาสีเคร่ืองออกก าลงั
กายกลางแจ้ง 

   

กจิกรรมลอกท่อระบายน า้ 
 

   

กจิกรรมซ่อมจักรยานทีไ่ม่ใช้
แล้วมอบให้ชุมชนเพือ่
สาธารณประโยชน์ 

   

 
และจากวเิคราะห์เชิงเน้ือหา ในแบบสอบถามเดียวกนั พบวา่ส่ิงท่ีนกัศึกษามีความ

ประทบัใจต่อกิจกรรมดงักล่าวคือ  1) นกัศึกษารู้สึกมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและรุ่นพี่  
2) นกัศึกษาไดท้  าประโยชน์เพื่อคนอ่ืน 3) เกิดความสามคัคี และ 4)ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

 
 

 แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินความประทบัใจของนกัศึกษาต่อกิจกรรมรักนอ้งจิตอาสา 

 
ทีม่า: ฝ่ายประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่สู่มหาวทิยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2561 กองกิจการ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

1.นกัศกึษามี
ความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบักลุม่เพื่อน/… 

2.จิตอาสา/ท า
ประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม 

3.เกิดความ
สามคัคี 

4.ได้เรียนรู้สิง่ใหม่ 
ๆ 

5.อื่นๆ 
6.ไม่ตอบค าถาม

ในข้อนี ้ 

จ านวน (คน) 217 107 89 23 65 471

217 107 89 23 65 

471 

จ า
นว

น 
(ค
น)

 

สรุปแบบสอบถามความประทบัใจในการร่วม
กจิกรรมรักน้องจติอาสา 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

263 
 
 

จากการสรุปผลการประเมินดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ งานจิตอาสาไม่ไดส้ร้างประโยชน์แก่ผูอ่ื้น
เพียงอย่างเดียว แต่งานจิตอาสายงัพฒันานกัศึกษาให้ทกัษะการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ปลูกจิตส านึกจิต
อาสา มีความเอ้ือเฟ้ือ เสียสละ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น อีกทั้งยงัพฒันานกัศึกษาให้มีทกัษะการใช้
ชีวติท่ีสอดรับการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั  
 
บทสรุป 

แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ “มุ่งผลเพื่อผู ้อ่ืน” ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัมหิดลดว้ยงานจิตอาสา ถือเป็นกระบวนการพฒันานกัศึกษาให้มีทกัษะชีวิตครบทุกมิติ 
ทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวญิญาณ งานจิตอาสาไม่ไดเ้ป็นแค่การท างานมุ่งผลประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น
เพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นการอบรมบ่มเพาะจิตส านึก ความเอ้ือเฟ้ือ เสียสละ แบ่งปัน ส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต ดว้ยประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบติัจริง  พฒันาภาวะ
ความเป็นผูน้ า พฒันาศกัยภาพนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ดว้ยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และท าได้
จริง ส่งผลดีต่อนกัศึกษา สังคม และส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทย ท่ีจะมีปัญญาชนของประเทศ
คิดถึงประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นเป็นอนัดบัแรก ไม่เพียงแค่เก่งความรู้แต่ตอ้งเสียสละเพื่อส่วนรวม 
เป็นอตัลกัษณ์ของบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลส่งเสริม ผลกัดนัให้เกิดแก่สังคมไทยเพื่อให้บณัฑิต
มหิดลเป็นปัญญาของแผน่ดินท่ีแทจ้ริง 

ผูเ้ขียนขอเสนอแนวปฏิบติัเพื่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะ “มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น” ตามอตัลกัษณ์
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลดว้ยงานจิตอาสา ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัสนบัสนุนใหส่้วนงานจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อพฒันานกัศึกษาอยา่ง 
ต่อเน่ือง โดย สนบันุนงบประมาณในการจดักิจกรรม พฒันาบุคลากรดา้นกิจการนกัศึกษา หรือผูมี้
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัจิตอาสาในทุกส่วนงานให้มีทกัษะความรู้การบริหารจดัการ
อาสาสมคัร เพื่อสามารถออกแบบกิจกรรมจิตอาสาท่ีพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะการมุ่งผลเพื่อ
ผูอ่ื้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได ้

2. สนบัสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเพื่อ 
การพฒันางานจิตอาสาใหมี้ความเขม้แขง็และขยายไปในวงกวา้งสู่นกัศึกษามากข้ึน 
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3. ส าหรับการออกแบบกิจกรรมจิตอาสา ควรออกแบบกิจกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบั 
ยุคสมยั โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความตอ้งการของนกัศึกษาเป็นส าคญั มีการติดตาม 
ประเมินผล และด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันานักศึกษาให้คุณลกัษณะการท างานเพื่อผูอ่ื้น
อยา่งแทจ้ริง 

4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการการด าเนินงานจิตอาสาเพื่อสนบัสนุน 
ใหน้กัศึกษามีทกัษะการท างานและกระบวนความคิดอยา่งเป็นระบบ 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนวทางการพฒันานกัศึกษาผา่นระบบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือ Activity Transcript (AT) มหาวิทยาลยัมหิดลได้พฒันาระบบ
รับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยการน าขอ้มูลกิจกรรมต่าง ๆ จากส่วนงานมาจดัเก็บ
เข้าไวใ้นระบบดังกล่าว โดยท าการแบ่งด้านและลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ ค่านิยมองค์กร 
(Mahidol Core Values) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) และ มาตรฐานการเรียนรู้ 5 
ดา้น (TQF) ซ่ึงผลจากการพฒันาระบบฯ พบวา่ มหาวทิยาลยัสามารถวเิคราะห์ขอ้มูล ลกัษณะการจดั
กิจกรรม ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา และน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
นกัศึกษาเพื่อเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์รงตามท่ีผูใ้ชง้านบณัฑิตตอ้งการต่อไป  

 
ค าส าคญั: การพฒันานกัศึกษา, กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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Abstract 
This article aims to offer student development guidelines through the certification, 

participation, courses, or Activity Transcript (AT). Therefore, Mahidol University has developed 
a system to certify the participation in extra-curricular activities or Activity Transcript (AT) by 
bringing the various activities of the university to be stored in this system. Which has divided the 
aspects and characteristics of the activities, namely, corporate values (Mahidol Core Values), 21st 
Century Skills (21st Century Skills), Thailand Qualifications Framework (TQF), etc., thus 
enabling analysis of the characteristics of activities Student attendance information. To use the 
information as a guideline for student development to be a desirable graduate. And exactly as the 
graduate user wants to continue. 
 

Keywords: Student development, Activity Transcript 
 

บทน า 
ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในดา้นการศึกษาของประเทศไทย ได้มี

การปฏิรูปการศึกษา การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงเนน้การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกตามความชอบและความถนดั เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 
(ประยทุธ์ จนัทร์โอชา, 2559)   

“การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจในภาวะท่ีหลากหลายซบัซ้อน ซ่ึง
คุณภาพของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 คือ คนท่ีพฒันาตนไดใ้กลเ้คียงศกัยภาพท่ีมีอยูม่ากท่ีสุด พฒันา
พหุปัญญารอบดา้น พฒันาศกัยภาพดา้นดี ลดทอนศกัยภาพดา้นชัว่ เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีรับผิดชอบ
ชัว่ดี และเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อเป็นผูใ้ห้ การไดแ้ค่ความรู้ไม่เพียงพอ แต่ตอ้งน าไปสู่การเกิดทกัษะท่ี
สามารถน าไปใชไ้ด ้โดยเฉพาะการมีทกัษะชีวติ” (วจิารณ์ พานิช, 2557)  

การเรียนรู้แค่ในห้องเรียนหรือในต าราเรียนอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียนใน
ปัจจุบนัอีกต่อไป ดงันั้นการท างานเป็นทีม การพฒันาทกัษะในดา้นการด าเนินชีวิต และทกัษะใน
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ดา้นอ่ืน ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันานกัศึกษาเพื่อใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และเป็นพลโลก
ต่อไปในอนาคต 

 

ระบบรับรองการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (Activity Transcript) 
การจดัเก็บข้อมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในระบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร  (Activity Transcript) อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้
เห็นถึงภาพรวมและแนวโนม้ของการจดักิจกรรม และสามารถน าขอ้มูลการจดักิจกรรมน้ีไปใชใ้น
การพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล  

ระบบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเดิม ปัญหาท่ีพบคือ การแบ่งด้านของ
กิจกรรมท่ีมีขอบเขตท่ีกวา้งเกินไป  ท าให้การนับจ านวนหน่วยชั่วโมงท าได้ยาก เน่ืองจากไม่
สามารถแบ่งกิจกรรมแต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น กิจกรรมจิตอาสาถูกก าหนดให้ตรงกบั ดา้น
ท่ี 1 คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพญ็ประโยชน์ ซ่ึงมีขอบเขตท่ีค่อนขา้งกวา้ง เพราะดา้นท่ี 1 
นั้นครอบคลุมถึง 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม และด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ท าให้ไม่
สามารถแบ่งข้อมูลท่ีเป็นด้านจิตอาสาโดยเฉพาะได้อย่างชัดเจน จึงส่งผลต่อการสรุปข้อมูลใน
ภาพรวม เป็นตน้  

ปัญหาจากระบบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเดิม ดงักล่าวสามารถน ามาแสดง
แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) มา
วเิคราะห์เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของระบบฯ ซ่ึงแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 Cause-and-Effect Diagram ของระบบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเดิม 

 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็ง เห็นถึงข้อจ ากัดท่ี เกิดข้ึนดังกล่าว จึงได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล พุทธศกัราช 2560 โดยไดก้ าหนดเกณฑ์การนบัจ านวนหน่วยชัว่โมง โดยไดน้ า
ค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ในการนับหน่วยชั่วโมง ซ่ึงค่านิยมมหิดล (Mahidol Core Values) 
ประกอบดว้ย M A H  I D O L โดยรายละเอียดของทั้ง 7 ตวั (เอกสารแนบทา้ยประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัมหิดล พุทธศกัราช 2560, 2560) มีดงัต่อน้ี 

1. M: Mastery รู้แจง้ รู้จริง สมเหตุ สมผล  
2. A: Altruism มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น 
3. H: Harmony กลมกลืมกบัสรรพส่ิง 
4. I: Integrity มัน่คงยิง่ในคุณธรรม 
5. D: Determination แน่วแน่ท ากลา้ตดัสินใจ 
6. O: Originality สร้างสรรคส่ิ์งใหม่  
7. L: Leadership ใฝ่ใจเป็นผูน้ า  
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รูปท่ี 2 Mahidol Core Values ค่านิมยมองคก์ร 

(คู่มือพนกังานมหิดล, 2562) 
 

นอกจากน้ี เกณฑแ์ละระบบฯ ใหม่ท่ีไดท้  าการปรับตวัช้ีวดัจ านวนหน่วยชัว่โมงใหม่นั้น ยงั
ไดเ้พิ่มลกัษณะของกิจกรรมมาปรับใชเ้พื่อก าหนดลกัษณะของกิจรรมใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี  

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้น (TQF) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒, 2552) ประกอบดว้ยดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้น
ความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้น
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Skills)  (คุณลกัษณะของบณัฑิต
ท่ีพึงประสงค์  มหาวิทยาลยัมหิดล “บณัฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ, 2554) 
ประกอบดว้ย Critical Thinking & Problem Solving, Creativity & Innovation, Communication & 
Collaboration, Information, Media & Technology Skills, Leadership & Responsibility, Flexibility 
& Adaptability, Initiative & Self-Direction, Social & Cross-Cultural Skills และ Productivity & 
Accountability 
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3. Mahidol Graduate อตัลกัษณ์บณัฑิตมหิดล มุ่งประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น (Mahidol University 
is determined to be a World Class University, 2015) ประกอบดว้ย T-Shaped breadth & depth, 
Socially Contributing, Globally Talented และ Entrepreneurially Minded 

4. กิจกรรมตามนโยบายมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Mahidol 
Volunteer และ Transformative Learning 

5. คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบด้วย คิดดี พูดดี ท าดี มี
จิตส านึกและรับผดิชอบต่อสังคม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก มีภาวะผูน้ า 
ความคิดสร้างสรรค์ และเก่งงาน สร้างความสุขภายในตนเองและขยายความสุขให้ผูอ่ื้นได้ และ 
เขา้ใจในความหลากหลายและด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติ 

การพฒันาระบบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไดอ้าศยัเทคโนโลยี ASP.NET 
ดว้ยภาษา C# ใช ้Microsoft SQL Server เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล ASP.NET ยอ่มากจาก Active 
Server Pages.NET คือ เทคโนโลยใีนการพฒันาแอพพลิเคชนัส าหรับเวบ็เพจ โดยท างานในลกัษณะ
เป็นโปรแกรมแปลภาษา (Interpreter) ท่ีใชมี้การตีความเวบ็เพจท่ีเขียนข้ึนมาโดยใชภ้าษา VBScript 
Jscript/JavaScript หรือ C# ท่ีประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเขียนแบบ ASP.NET ซ่ึง Browser หรือ 
Netscape Navigator ไม่สามารถน าไปแสดงผลได ้เม่ือ ASP ตีความภาษาส่วนน้ีแลว้ก็จะส่งผลลพัธ์
ไปเป็นเอกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบ HTML ไปยงั Browser จะน าส่วนน้ีไปแสดงผลต่อไป ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 การท างานของ Active Server Page 

โดยจุดเด่นของ ASP.NET ไดแ้ก่ ระบบการจดัการขอ้ผิดพลาด (Exception handling) ท่ีดี
ข้ึนกว่าเดิม ไลบรารีพร้อมในการใช้งานให้เลือกเพื่อการพฒันาท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึน สามารถ
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พฒันาไดห้ลากหลายภาษาท่ีรองรับดอตเน็ต เช่น C# VB.NET J# เป็นตน้ สามารถท าการแคชไดท้ั้ง
หน้าหรือส่วนหน่ึงของหน้าท่ีตอ้งการ และสามารถแยกส่วนโคด้ออกมาจากหนา้รูปแบบ (ธวชัชยั 
สุริยะทองธรรม, 2548) 

การพฒันาระบบฯ ภาษาท่ีใชคื้อ ภาษา C# จะเป็นภาษาท่ีเน้นไปท่ีการเขียนโปรแกรมเชิง
วตัถุ สามารถออกแบบใหใ้ชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ารท างานกบั .NET platform ขอ้ดีของ
การใช้ภาษา C# ก็คือการพฒันาโปรแกรมสามารถท าได้ดีเม่ือใช้งานร่วมกบัระบบปฏิบติัการฝ่ัง 
Windows รองรับ XML documentation สามารถลดความซบัซอ้นในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ใน
ส่วนของโครงสร้างภาษาลงไดเ้ป็นอยา่งดี (INTERBASE-WORLD.COM, 2562) 

การเก็บขอ้มูลจดัเก็บโดยใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server (SQL) คือ 
โปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นวิธีการในการบริหารจดัการ และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
ครบวงจร ซ่ึงมีความสามารถในดา้นการให้บริการสูง อีกทั้งการประมวลผลและการเขา้ใช้ขอ้มูล 
สามารถท าได้ตลอดเวลา มีความปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และสามารถลดความซ ้ าซ้อนในการ
จดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน (พงษพ์นัธ์ ศิวลิยั, 2549) โดยผูใ้ชส้ามารถใชค้  าสั่ง SQL กบัระบบ
ฐานขอ้มูล เพื่อสั่งให้ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Data Base Management System) ท างานได ้2 
ลกัษณะ คือ แบบโตต้อบทนัที (Interactive Mode) และ แบบอยูร่่วมกบัภาษาอ่ืน (Embedded Mode) 
ซ่ึงประเภทของค าสั่ง SQL สามารถแบ่งออกตามลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ค าสั่งท่ี
ใช้ก าหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Definition Language), ค าสั่งท่ีใช้จัดการข้อมูล (Data 
Manipulation Language) และ ค าสั่งท่ีใชค้วบคุมระบบฐานขอ้มูล (Data Control Language) 
 

https://www.reviversoft.com/th/file-extensions/xml
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รูปท่ี 4 หนา้แสดงโครงการทั้งหมดของระบบฯ 
 
จากรูปท่ี 4 หน้าแรกของระบบฯ จะแสดงโครงการทั้งหมด โดยผูใ้ช้สามารถเลือกคน้หา

โครงการไดจ้าก ปีการศึกษา ภาคการศึกษา คณะ หรือช่ือโครงการ และสามารถเพิ่มโครงการใหม่
ได ้
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รูปท่ี 5 การเพิ่มขอ้มูลโครงการใหม่ 
 
จากรูปท่ี 5 การเพิ่มข้อมูลโครงการใหม่ โดยสามารถระบุ ภาคการศึกษา ช่ือโครงการ

ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ ระบุรายละเอียด จ านวนผูเ้ขา้ร่วม วนัท่ีเปิด/ปิดรับสมคัร สามารถระบุกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมได ้

 

 
รูปท่ี 6 การเพิ่มตวัชีวดัโครงการ (Indicator) 

 
 

 
รูปท่ี 7 การเพิ่มลกัษณะโครงการ (Character) 
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จากรูปท่ี 6 และ 7 แสดงใหเ้ห็นถึงระบบฯ สามารถเพิ่มตวัช้ีวดัโครงการ (Indicator) และ
ลกัษณะโครงการ (Character) ตามหลกัเกณฑใ์หม่ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดก้ าหนดได ้

 

 
รูปท่ี 8 การเลือกประเภทรายงานผล (Report) 

 

 
รูปท่ี 9 การรายงานผลรูปแบบของกราฟใยแมงมุม (Radar Graph Report) 

 
จากรูปท่ี 8 และ 9 แสดงให้เห็นถึงรายงานผลท่ีระบบฯ สามารถสรุปขอ้มูลออกมาไดใ้น

รูปแบบของกราฟใยแมงมุม (Radar Graph) โดยสามารถเลือกรายงานผลในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยั, คณะ หรือนกัศึกษารายบุคคลได ้

ระบบการบนัทึกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหม่น้ี มีรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมเข้า
ระบบตามรายละเอียดดงัรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10 แผนภาพแสดงการบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมของระบบฯ  

 
จากรูปท่ี 10 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมเขา้ระบบบนัทึกกิจกรรม

เสริมหลกัสูตรโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. ข้อมูลกิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยมหิดล): มีการบนัทึกข้อมูลโดยกองกิจการ

นกัศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลกิจกรรมขององคก์รนกัศึกษา (สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา และชมรม) 
2. ขอัมูลกิจกรรมส่วนงาน (คณะ/วิทยาลยั/ส านกั): มีการบนัทึกขอ้มูลโดยเจา้หน้าท่ีส่วน

งาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลกิจกรรมของส่วนงาน (คณะ/วทิยาลยั/ส านกั)  
ซ่ึงระบบฯ จะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดและสามารถสรุปรายงานผลใบรับรองกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร (Activity Transcript) ใหแ้ก่นกัศึกษารายบุคคลไดเ้ม่ือส าเร็จการศึกษา นอกจากน้ีระบบยงั
สามารถสรุปรายงานในรูปแบบของเรดาร์กราฟเพื่อให้มหาวิทยาลยัและส่วนงานเห็นถึงภาพรวม
และแนวโนม้ของกิจกรรมได ้โดยสรุปรายงานผลจากระบบฯ ท่ีไดท้  าการปรับใหม่แสดงผลในรูป
ของเรดาร์กราฟ แบ่งกราฟออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
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1. Mahidol Core Values 

 
 
 

รูปท่ี 11 กราฟแสดงผลกิจกรรมนกัศึกษาดา้น Mahidol Core Values 
2. 21st Century Skill Outcomes 

 
 

รูปท่ี 12 กราฟแสดงผลกิจกรรมนกัศึกษาดา้น 21st Century Skill Outcomes 
3. TQF มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้น 
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รูปท่ี 13 กราฟแสดงผลดา้น TQF มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้น 

 
 

รูปท่ี 14 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มหาวทิยาลยัมหิดล 
“บณัฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ” 
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บทสรุป  
จากการสรุปรายงานผลจากระบบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีไดท้  าการ

ปรับใหม่นั้น ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ใน 3 ดา้นดงัน้ี 
1. นักศึกษา: สามารถเห็นถึงพฒันาการ และความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นกัศึกษารายบุคคลได ้
2. คณะ/ส่วนงาน: สามารถเห็นถึงภาพรวมและแนวโนม้ของโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่วนงาน

จดัข้ึนในแต่ละปี ว่ากิจกรรมท่ีจดัมีแนวโน้มลกัษณะกิจกรรมท่ีจดัมุ่งไปทิศทางใด สอดคล้องกบั
นโยบายของมหาวทิยาลยัหรือไม่ 

3. มหาวิทยาลัย: สามารถเห็นถึงภาพรวมและแนวโน้มของโครงการ/กิจกรรม ของทั้ง
มหาวิทยาลยั ว่าไปในทิศทางใด และสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในภาพมหาวิทยาลยั เพื่อหา
แนวทางส่งเสริม/กระตุน้ให้คณะ/ส่วนงานจดักิจกรรมในด้านท่ีมหาวิทยาลยัเล็งเห็นความส าคญั
หรือยงัขาดอยู่ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั ให้แก่นกัศึกษาเพื่อพฒันานกัศึกษา
เพื่อเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์(รูปท่ี 6) และตรงตามท่ีผูใ้ชง้านบณัฑิตตอ้งการต่อไป  

ซ่ึงหลงัจากท่ีไดมี้การปรับเกณฑ์การนบัจ านวนหน่วยชัว่โมงใหม่ ท าให้สามารถนบัหน่วย
ชัว่โมงกิจกรรมไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัตอบโจทยท์กัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
Entrepreneur และ Internationalization ซ่ึงสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดล ใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 Academic and Entrepreneurial Education ซ่ึงมุ่งเนน้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
และหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลายตรงต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และเพื่อสร้างบณัฑิตให้เป็น 
Global Citizen และ Global Talents นอกจากน้ียงัส่งผลใหน้กัศึกษาท่ีกูย้มืเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) สามารถน าชัว่โมงกิจกรรมดา้นจิตอาสามาใชป้ระกอบการพิจารณาในการอนุมติั
การใหกู้ย้มืเงินของกองทุนฯ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ระหว่างมหาวทิยาลยักบันักศึกษาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

Publicity Enhancement between Universities and Students via Social Media 
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ปเนต กุลฉนัทว์ทิย ์(Panet Kulchanwit) 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
Computer Technical Officer, Division of Student Affairs, Mahidol University 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ของนักศึกษา ผ่านระบบ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพัฒนาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลการ
เขา้ใช้งานเว็บไซต์ของนักศึกษา โดยผ่านการเข้าใช้งาน 2 แบบ คือ 1. การเช่ือมต่อแบบไร้สาย 
(Wireless LAN)  2. การเช่ือมต่อแบบมีสายผา่น LAN (Proxy) ของมหาวิทยาลยั เป็นระยะเวลาหน่ึง 
สัปดาห์  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุด จ านวน 50 เวบ็ไซต ์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา มีการเขา้ใช้
งานมากท่ีสุด 
 

ค าส าคญั: การประชาสัมพนัธ์, นกัศึกษา, ส่ือสังคมออนไลน์ 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study the use of student websites through Mahidol 

University Salaya network system, and to develop guidelines for increasing public relations 
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efficiency between universities and students through social media. Collecting data on student 
website access was done in one week by using 2 types of access as follows; 1. Wireless LAN 
connection 2. Wired connection via the university's LAN (Proxy). The results showed that most 
students have access to 50 websites and social media networks were accessed the most by 
students at Mahidol University Salaya. 

 

Keywords: Public relations, Student, Social Media 
 

บทน า 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาและ

เจริญกา้วหน้าแบบกา้วกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสารบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ท่ีมีรูปแบบของการติดต่อส่ือสารท่ีท าไดอ้ยา่งง่ายดาย ส่งผลใหมี้ผูใ้ชจ้  านวนมากทัว่โลก 
อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดและไดเ้ปล่ียนรูปแบบการส่ือสาร
จากเดิมท่ีเป็นการส่ือสารในรูปแบบท่ีต้องพบปะกันโดยตรง หรือเขียนจดหมายเพื่อพูดคุยกัน  
มาเป็นการส่ือสารในยุคดิจิตอล (Digital) ก่อให้เกิดการส่ือสารแบบไร้พรมแดน ท าให้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) เขา้มามีอิทธิพลและบทบาทมากข้ึน ส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิต  
การด าเนินธุรกิจ และการส่ือสารของผูค้นในสังคมเปล่ียนไป ซ่ึง Social Media เป็นส่ือสังคม
ออนไลนผ์า่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซต ์

อินเตอร์เน็ต (Internet) ย่อมาจากค าว่า International network หรือ Inter Connect network  
ซ่ึงหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกไวด้ว้ยกนั เพื่อให้
เกิดการส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเช่ือมเครือข่ายภายใต้มาตรฐาน 
การเช่ือมโยงของ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) คือ ชุดโปรโตคอลท่ีระบุ
การส่ือสารมาตรฐาน ระหว่างคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดข้อตกลงส าหรับก าหนดเส้นทางและ 
การเช่ือมต่อภายในเครือข่าย ซ่ึงใช้อย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ต (IBM, 2019) ช่วยให้การส่ือสาร
ระหว่างกลุ่มคอมพิวเตอร์ (เรียกว่า โฮสต์) เช่ือมต่อเครือข่าย แต่ละเครือข่ายสามารถเช่ือมต่อกับ
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เครือข่ายอ่ืน เพื่อติดต่อกบัโฮสต์บนเครือข่าย แมว้่ามีเทคโนโลยีเครือข่ายมากมาย หลายเทคโนโลยี
ท างานด้วย Packet - Switching และ Stream Transport การท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตท าให้สามารถ
เคล่ือนยา้ยข่าวสารขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงได ้โดยไม่จ  ากดัระยะทาง สามารถส่งขอ้มูลไดห้ลาย
รูปแบบไม่วา่จะเป็น ขอ้ความตวัหนงัสือ ภาพ และเสียง โดยอาศยัเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตวัเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (จกักรี จนัทร์แสง, สุขสันต ์ทบัศรี, 2556)  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีถูกน ามาเช่ือมต่อกันเพื่อให้ผูใ้ช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล และใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้ ซ่ึงมีหลายขนาดตั้ งแต่ขนาดเล็กท่ี เ ช่ือมต่อกันด้วย
คอมพิวเตอร์เพียงสองสามเคร่ือง ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลก โดยระบบ
เครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (e-Learning, 2014) คือ  

1. LAN (Local Area Network): ระบบเคร่ืองข่ายทอ้งถ่ิน เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 
10 กิโลเมตร ท่ีอยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคาร ในระยะใกล้ๆ พฒันาการของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดจากการเช่ือมต่อเทอร์มินอล (Terminal) เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม (Mainframe Computer) หรือเช่ือมต่อกับมินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ซ่ึงการ
ควบคุมการส่ือสารและการประมวลผลต่างๆ จะถูกควบคุมและด าเนินการโดยเคร่ืองเมนเฟรมหรือ
มินิคอมพิวเตอร์ซ่ึงอาจเรียกอีกอย่างว่าโฮสต์ (Host) โดยมีการเช่ือมโยงระหว่างโฮสต์กับ
เทอร์มินอล ส่วนเทอร์มินอลท าหน้าท่ีเป็นเพียงจุดรับข้อมูล และ แสดงข้อมูลเท่านั้ น ส าหรับ
เครือข่ายในปัจจุบนัมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ทั้งการเขา้ถึงและการใช้
งานทรัพยากรท่ีมีอยูบ่นเครือข่าย ซ่ึงปัจจุบนัเรียกเทอร์มินอลท่ีมีความสามารถเล่าน้ีวา่โหนด (Node) 
ลกัษณะการกระจายการท างานแบบการกระจายศูนย ์(Distributed System) เป็นการกระจายภาระ 
และหน้าท่ีการท างานไปโหนดบนเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยลดภาระ
การท างาน ของโฮสตล์งไดเ้ป็นอยา่งมาก  

Wireless LAN: ระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินไร้สาย หรือ WLAN คือระบบส่ือสารขอ้มูลท่ีส่ง
ขอ้มูลผา่นอากาศโดย ใช้คล่ืนวิทยุหรือ แม่เหล็กไฟฟ้า ดงันั้น จึงไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งสายสัญญาณ 
ท าใหเ้ครือข่ายมีความยดืหยุน่สูง สะดวกต่อการติดตั้งและใชง้าน ส่วนใหญ่นิยมน าไปติดตั้งเพิ่มเติม 
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หรือไปแทนท่ีเครือข่ายทอ้งถ่ินแบบใชส้าย Wi-Fi (Wireless Fidelity) เป็นองคก์รนานาชาติ ท่ีก่อตั้ง
ในปี 1999 เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานการท างานร่วมกนัของอุปกรณ์ WLAN หรือ อุปกรณ์ท่ีผลิต
ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 เม่ือกล่าวถึง Wi-Fi ก็จะหมายถึง เครือข่ายไร้สายหรือ Wireless LAN 
อุปกรณ์ท่ีไดรั้บมาตรฐาน Wi-Fi Certified จะเป็นอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชม้ ัน่ใจไดว้า่ สามารถท างานร่วมกบั
อุปกรณ์ต่างยีห่อ้กนัท่ีไดรั้บรองมาตรฐานน้ีเหมือนกนั (Prawit Pimpisan, 2019) 

2. MAN (Metropolitan Area Network): ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวิร์กท่ีจะต้องใช้
โครงข่ายการส่ือสารขององคก์ารโทรศพัท ์หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย เป็นการติดต่อกนัในเมือง  

3. WAN (Wide Area Network): ระบบเครือข่ายกวา้งไกล หรือเรียกไดว้า่เป็น World Wide 
ของระบบเน็ตเวร์ิก โดยจะเป็นการส่ือสารในระดบัประเทศ ขา้มทวปีหรือทัว่โลก  

เวบ็ไซตบ์นอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการหลากหลายรูปแบบ โดยประเภทของส่ือเวบ็ไซต์
สามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเภท (cmprodev, 2016; สมาน ลอยฟ้า, 2554; วเิศษศกัด์ิ โคตรอาษา, 2542) ดงัน้ี 

1. เวบ็ท่า (Portal Site) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เวบ็ไซตว์าไรต้ี เป็นเวบ็ไซตท่ี์พบเจอกนั
อยูทุ่กวนั จะเป็นคลา้ย ๆ กบัเวบ็ข่าว (News site) แต่ดว้ยความหลากหลายของเวบ็ไซตจึ์งท าให้
ไดรั้บความนิยมมากกวา่  

2. เวบ็ข่าว (News Site) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นข่าวธุรกิจ, 
ข่าวการเมือง, ข่าวการศึกษา, ข่าวบนัเทิง เป็นตน้ 

3. เวบ็ขอ้มูล (Information Site) เป็นเวบ็ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการสืบคน้ ขอ้มูลข่าวสาร 
หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 

4. เวบ็ธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site) เป็นเวบ็ไซตท่ี์จดัท าข้ึนโดยบริษทั 
องกรคธุ์รกิจต่าง ๆ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้/บริการของตนให้เป็นท่ีรู้จกั 

5. เว็บการศึกษา (Educational Site) เป็นเว็บท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการศึกษาหรือท่ี
เรียกวา่เวบ็ e - learning 

6. เว็บบนัเทิง (Entertainment Site) เป็นเว็บไซต์ท่ีเสนอและให้บริการต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความบันเทิง โดยเว็บประเภทน้ีอาจใช้เทคโนโลยีมัลติมิ เดียได้มากกว่า 
เวบ็ประเภทอ่ืนเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ 
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7. เวบ็องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit Organization Site) เวบ็ไซตป์ระเภทน้ี 
โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อท าความดี สร้างสรรค์สังคม พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี เป็นตน้ 

8. เวบ็ส่วนตวั (Personal Site) จดัท าข้ึนดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น แนะน าตนเอง  
โชวรู์ปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียนไดอาร่ีประจ าวนั น าเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเช่ียวชาญหรือสนใจ เป็นตน้ 

ซ่ึงจากการท่ีมีเวบ็ไซตใ์หบ้ริการเพื่อใหผู้ค้นสามารถแสดงตวัตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณะ
จึงท าใหเ้กิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ข้ึน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ใน
รูปแบบของเวบ็ไซต ์(Website) ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Interactive) สามารถโตต้อบกนัได ้โดยผูใ้ช้
ส่วนใหญ่จะเป็นผูส่ื้อสารเร่ืองราวของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ขอ้ความ, รูปภาพ, วิดีโอ เป็นตน้ โดยจะ
แบ่งปันให้ผูอ่ื้นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนรับทราบเร่ืองราวของตนเองได ้ซ่ึงไดแ้ก่ Facebook, Instagram, 
Twitter, Google+, YouTube เป็นตน้ (Marketing, 2552; ธญัวฒัน์, 2553; SEO, 2554; เอมิกา เหมมินทร์, 2556) 

ปัจจุบนัมีผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ทัว่โลกอยู่จ  านวนมาก โดยจากการ
จดัล าดบัและสถิติต่าง ๆ พบวา่ประเทศไทยมีจ านวนบญัชีผูใ้ช ้Facebook มากเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก 
ซ่ึงกรุงเทพฯ ติดอนัดบั 1 ท่ีมีผูใ้ช ้Facebook มากท่ีสุดในโลก ดว้ยจ านวน 12.8 ลา้นบญัชี จากจ านวนผูใ้ช้
ทั้งหมดของไทยท่ีมีมากถึง 18.3 ลา้นบญัชีทัว่ประเทศ (Socialbakers, 2556) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ไดเ้ช่ือมต่อการส่ือสารของผูค้นโดยผา่นอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดร้วดเร็วและสามารถส่ือสารกนัไดทุ้กทีทุกเวลา เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ืองก่อใหเ้กิดววิฒันาการดา้นเทคโนโลยส่ืีอสังคมออนไลน์หลายประเภท (วยิะดา ฐิติมชัฌิมา, 2553) 

ซ่ึงบทความน้ีตอ้งการทราบถึงการเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา เพื่อท่ีจะไดห้าแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
มหาวิทยาลยักบันกัศึกษานั้น จึงไดท้  าการเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลการเขา้ใช้งานของอินเตอร์เน็ต
ของนักศึกษาท่ีอยู่ในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก็บบนัทึกเป็นระยะเวลาหน่ึง
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สัปดาห์ ระหว่างวนัท่ี 5 – 11 พฤศจิกายน 2561 มาวิเคราะห์การเขา้ใช้งานเวบ็ไซตข์องนกัศึกษา 
ผา่นระบบเครือข่ายมหาวทิยาลยัมหิดล 

โดยจากการวิเคราะห์ได้สรุปข้อมูล เว็บไซต์ท่ีนักศึกษาเข้าใช้งานมากท่ีสุด  จ านวน 
 50 เวบ็ไซต ์และแยกประเภทการเขา้ใชง้านออกเป็น 2 แบบ คือ  

1. การเช่ือมต่อผา่น Proxy ของมหาวทิยาลยั แบ่งได ้2 แบบ คือ 
1.1 การเช่ือมต่อผา่น Wireless LAN (Proxy) โดยนกัศึกษา/เจา้หนา้ท่ี จะตอ้งท าการตั้งค่าการเขา้ใช ้

งานระบบอินเตอร์เน็ตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยผา่น Proxy ของมหาวทิยาลยั ดงัรูปท่ี 1  
1.2 การเช่ือมต่อผา่น LAN (Proxy) โดยนกัศึกษา/เจา้หนา้ท่ี จะตอ้งท าการตั้งค่าการเขา้ใชง้าน 

ระบบอินเตอร์เน็ตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยผา่น Proxy ของมหาวทิยาลยั ดงัรูปท่ี 1  
 

 
 

รูปท่ี 1 การเช่ือมต่อผา่น Wireless LAN (Proxy) ของมหาวทิยาลยัมหิดล 
เม่ือตั้งค่า Proxy บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้ ก่อนเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต นกัศึกษา/

บุคลากร จะตอ้งยนืยนัตวัตน ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 การยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต ผา่น Proxy 
 

2. การเช่ือมต่อผ่าน Wireless (Authentication) ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา/บุคลากร 
จะตอ้งยนืยนัตนก่อนการเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 การยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต ผา่น Authentication 
 

จากการเช่ือมต่อการเขา้ระบบอินเตอร์เน็ตโดยผา่น Proxy แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษามีการ
เขา้ใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ท่ีมหาวิทยาลยัให้บริการ 
และ/หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ภายในพื้นท่ีต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
ไดแ้ก่ บริเวณหอ้งเรียน, บริเวณภายในหอพกันกัศึกษา, หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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ซ่ึงจากรายงานสรุปจะเห็นว่านกัศึกษามีการเขา้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Wireless LAN 
(Proxy) มีจ  านวนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัการเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตผา่น LAN (Proxy)  

โดยจากขอ้มูลท่ีท าการเก็บสามารถสรุปและแสดงขอ้มูลเว็บไซต์ท่ีนักศึกษาเขา้ใช้งาน
มากท่ีสุด จ านวน 50 เวบ็ไซต ์โดยแยกตามประเภทการเขา้ใชง้านออกเป็น 2 แบบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ Wireless LAN จ  านวน 50 เวบ็ไซต ์
 

 
รูปท่ี 4 เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ Wireless LAN 

จ านวน 50 เวบ็ไซต ์โดยแบ่งออกตามหมวดหมู่ 
 

จากรูปท่ี 4 จะเห็นไดว้า่เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษามีการเขา้ใชง้านมากท่ีสุด โดยแบ่งออก
ตามหมวดหมู่สูงสุด 5 ล าดบั ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 คือเวบ็ไซต์ประเภท Service ล าดบัท่ี 2 คือ
เวบ็ไซต์ประเภท Search Engine ล าดบัท่ี 3 คือ Application ล าดบัท่ี 4 คือ Social Media 
และล าดบัท่ี 5 คือ Store Online 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

290 
 
 

 
รูปท่ี 5 เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ Wireless LAN 

จ านวน 50 เวบ็ไซต ์ในหมวดหมู่ Social Media 
 

จากรูปท่ี 5 ในหมวดหมู่ Social Media จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาเขา้ใชง้าน Facebook 
เป็นล าดบัท่ี 1 และรองลงมา คือ line 

 
2. เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ LAN จ  านวน 50 เวบ็ไซต ์

 
รูปท่ี 6 เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ LAN 

จ านวน 50 เวบ็ไซต ์โดยแบ่งออกตามหมวดหมู่ 
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จากรูปท่ี 6 จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ท่ีนักศึกษาเข้าใช้งานมากท่ีสุด แบ่งออกตาม 
Category สูงสุด 5 ล าดบั ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 คือ Social Media ล าดบัท่ี 2 คือ Search Engine 
ล าดบัท่ี 3 คือ Service ล าดบัท่ี 4 VDO Online และล าดบัท่ี 5 คือ Application 

 
รูปท่ี 7 เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ LAN 

จ านวน 50 เวบ็ไซต ์ในหมวดหมู่ Social Media 
โดยจากรูปท่ี 7 ในหมวดหมู่ของ Social Media จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาเขา้ใชง้าน 

Facebook เป็นล าดบัท่ี 1 และรองลงมา คือ YouTube 
นอกจากน้ียงัไดท้  าการเก็บขอ้มูล Traffic Log จากอุปกรณ์ Firewall ซ่ึงสามารถสรุป 50 

เวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนผูใ้ชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ Wireless LAN (บุคลากรและนกัศึกษา) ดงัรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษา/บุคลากรเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ Firewall 
จ านวน 50 เวบ็ไซต ์โดยแบ่งออกตามหมวดหมู่ 

จากรูปท่ี 8 จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ท่ีนักศึกษาเข้าใช้งานมากท่ีสุด แบ่งออกตาม 
Category สูงสุด 5 ล าดบั ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 คือ Social Media ล าดบัท่ี 2 คือ Search Engine 
ล าดบัท่ี 3 คือ VDO Online ล าดบัท่ี 4 คือ Service และล าดบัท่ี 5 คือ Online Store 

 

 
รูปท่ี 9 เวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษา/บุคลากรเขา้ใชง้านมากท่ีสุดผา่นระบบ Firewall 

จ านวน 50 เวบ็ไซต ์ในหมวดหมู่ Social Media 
โดยจากรูปท่ี 9 ในหมวดหมู่ของ Social Media จะเห็นไดว้่ามีการเขา้ใช้งาน 

Facebook เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ Instagram ล าดบัท่ี 3 คือ line ล าดบัท่ี 4 คือ 
Google และล าดบัท่ี 5 คือ YouTube 

 

บทสรุป 
จากการวิ เคราะ ห์ข้อมูลการ เข้า ใช้ง านของ อิน เตอร์ เ น็ตของนัก ศึกษา ท่ีอยู่ ใน

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษา วทิยาเขตศาลายา มีการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตผ์า่น
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. การเช่ือมต่อแบบไร้สาย 
(Wireless LAN)  2. การเช่ือมต่อแบบมีสายผา่น LAN (Proxy) ของมหาวิทยาลยั เป็นระยะเวลาหน่ึง 
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สัปดาห์ โดยสามารถสรุปขอ้มูลออกเป็นเวบ็ไซตท่ี์นกัศึกษาเขา้มากท่ีสุด จ านวน 50 เวบ็ไซต ์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาทั้ งสองกลุ่มน้ีมีการเข้าใช้งานมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ี 1 คือ 
Facebook ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ Facebook เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความนิยมสูงมากอยา่งแพร่หลาย
ในปัจจุบนั รวมถึงนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ดว้ย ในส่วนล าดบัท่ีรองลงมาจะมีการเขา้
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีไม่เหมือนกนั  แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบเครือข่ายมีผลต่อการเขา้ใชง้านส่ือสังคม
ออนไลน์ของนกัศึกษา  

ดงันั้นจากขอ้มูลท่ีแสดงขา้งตน้ท าให้เห็นช่องทางและแนวโนม้ในการท่ีจะประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่วา่จะเป็น Facebook, Instagram, line เป็น
ตน้ ซ่ึงคาดวา่จะท าให้การประชาสัมพนัธ์จากมหาวิทยาลยัถึงนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
นั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
บทความเร่ืองการพัฒนากระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ใน

มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพโดยทัว่ไปเก่ียวกับการตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทยข์องมหาวทิยาลยัมหิดลและแนวทางการพฒันากระบวนการให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อน ามาวเิคราะห์และพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินทางการแพทยใ์นมหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา  จากการศึกษาพบว่า ในมหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายายงัขาดความเช่ือมโยงกระบวนการท างานระหวา่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์ส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดับางประการ  เช่น การเขา้ถึงจุด
เกิดเหตุของทีมช่วยเหลือท่ีเกิดความล่าชา้เน่ืองจากความไม่ช านาญในพื้นท่ี  การจดัการและการให้
ความช่วยเหลือ  ณ  จุดเกิดเหตุ  ท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มข้ึน จากการศึกษา
ขอ้จ ากัดดังกล่าว ท าให้เกิดการพฒันากระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  โดยการเช่ือมโยงกระบวนการท างานของหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก  ตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  โดยผสานความ
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เช่ือมโยงกระบวนการปฏิบติังาน  (Synchronize)  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Share  &  Learning)  
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการปฏิบติังาน  (Learning  by  doing)  เพื่อร่วมกนัสร้างให้เกิดความ
ปลอดภยัต่อชีวิตของนกัศึกษา  บุคลากร  ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นพื้นท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล  
ศาลายา ให้ รู้ สึกไว้วางใจถึงความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเม่ือเข้าไปย ังพื้นท่ีของ
มหาวทิยาลยัมหิดล  ศาลายา   

องคป์ระกอบส าคญัในการพฒันากระบวนการดงักล่าว  คือ  การมีนโยบายและคณะท างาน
ท่ีชดัเจน การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การเพิ่มทกัษะ  องค์ความรู้ในการ
ปฏิบติังานใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง  และการน าประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงของนกัศึกษาหลกัสูตร
ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ (Paramedic)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มาช่วยในการ
พฒันากระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์ และขบัเคล่ือนหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน  
มหาวทิยาลยัมหิดล  (Mahidol  ERT)  ใหมี้การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

ค าส าคญั : เหตุฉุกเฉินทางการแพทย/์การช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน/กระบวนการตอบสนองต่อเหตุ 

Abstract 

 The  article  on  the  development  of  medical  emergency  response  processes  in   
Mahidol University, Salaya  aims  to  study  general  conditions  regarding  response to  medical  
emergencies  of  Mahidol  University  and guidelines for the development of processes to be more 
effective. This studying  relevant  information  form  higher  education  institutions  both  
domestically  and  internationally  to  analyze  and  development  for  the  efficiency  of  the  
response  process  to  medical  emergencies.  According to studies, it has been found that In 
Mahidol University Salaya still lacks the linkage between the internal departments and external 
agencies in response to medical emergencies which resulting in some limitations, such as access 
to the rescue team's scene, which caused delays due to inexperience in the area, management and 
assistance at the scene of improper incidents that may cause additional injuries. From the study of 
such limitations, resulting in the development of a response process for medical emergencies in 
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Mahidol University, Salaya by linking the work processes of internal departments and external 
agencies. According to the roles, duties and responsibilities of each unit by  integrating  the  
linking  process  (Synchronize)  , sharing  and  learning on real  experiences  , learning  by  doing  
in  order  to  create  safety  for  the  lives  of  students,  personnel  as  well  as  outsiders  in  the  
area  feel confident in safety and build confidence when visiting the area of Mahidol University 
Salaya. 
 An important element in process development is to have a clear policy and working 
group , creating cooperation between relevant agencies for increasing skills , knowledge in 
working for related parties and the practical experience of students working in the Emergency 
Medical Operation Program (Paramedic), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital to help 
develop the medical emergency response process and drive the Emergency Response Team of 
Mahidol University (Mahidol ERT) for continuous operation 

Keywords : Emergency Medical Service/Basic  life  support/Response  process 

บทน า 

 ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน  (emergency medical service system)  หมายถึง  การจดัให้
มีการให้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีมีความรวดเร็ว  โดยน าเอาทรัพยากรต่างๆ  ท่ีมีอยูม่าพฒันา
เพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีความรวดเร็วทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพในพื้นท่ีหน่ึงๆ   
ซ่ึ งประกอบด้วยการจัดให้ มี ก ารประชาสัมพัน ธ์ มี ระบบการ รับแจ้ง เห ตุและสั่ ง ก า ร   
มีหน่วยปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมต่อพื้นท่ีบริการ  มีการให้การดูแลผูป่้วย  ณ  ท่ีเกิดเหตุ  
มีการให้การดูแลผู ้เจ็บป่วยในระหว่างน า ส่งและมีการน าส่งย ังโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม   
(กญัญา  วงัศรี, 2556, น.69) 
 มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  เกิดข้ึนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
ของมหาวิทยาลัย   ผู ้ท่ี มีความส าคัญในการตอบสนองต่อเหตุฉุก เ ฉินจะเป็นเจ้าหน้า ท่ี 
รักษาความปลอดภยัซ่ึงมีการกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ  และมีความช านาญในพื้นท่ีท าให้สามารถ
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เขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว  ให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เพื่อประสาน 
น าส่งสถานพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี  จากระบบดงักล่าวในมหาวิทยาลยัพบอุปสรรค
บางประการ  เช่น  การแจ้งจุดเกิดเหตุไม่ชัดเจนท าเกิดความล่าช้าต่อการช่วยเหลือ  เจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยบางส่วนยงัขาดความเข้าใจในการจดัการ  ณ  จุดเกิดเหตุ   
จากอุปสรรคดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุก เฉิน   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ประกอบด้วย  การจัดตั้ งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  (Mahidol  ERT)  การอบรมอาสาสมคัรนักศึกษาเพื่อปฏิบติังานท่ีหน่วยฯ   
การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้ระบบการดูแลเหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทยใ์นมหาวทิยาลยัมหิดลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

เนือ้หา 
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมหิดลมีระบบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ  ซ่ึงไม่ได้มีความ
แตกต่างจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  ท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลมาเท่าไหร่  ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นกระบวนการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินไดต้ามแผนภาพท่ี  1  ดงัน้ี 
 

 
แผนภาพท่ี 1 ระบบตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

เหตุฉุกเฉิน 

รับแจง้เหตุ 

น าส่ง
สถานพยา

บาล 
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 จากแผนภาพท่ี  1  กระบวนการท างานประกอบดว้ย  3  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้มีการแจง้เหตุไปยงัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  หรือหน่วยรักษาความปลอดภยัเพื่อประสาน
ไปยงัทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน  (1669)  และเข้าตรวจสอบพื้นท่ี  ให้การช่วยเหลือ  ณ  จุดเกิดเหตุ  
ระหว่างท่ีรอทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน  (1669)  เข้าพื้นท่ีให้การช่วยเหลือและน าส่งสถานพยาบาล
ตามล าดบั 
 ซ่ึงจากการด า เนินงาน  พบข้อจ ากัดบางประการ  ได้แก่   การเข้า ถึง จุดเกิดเหตุ 
ของทีมช่วยเหลือ  (1669)  ซ่ึงไม่ช านาญพื้นท่ี  และบางคร้ังผูพ้บเหตุไม่สามารถแจง้จุดเกิดเหตุ 
ไดช้ดัเจน  ท าให้เกิดความล่าชา้ในการช่วยเหลือ  อีกทั้งในบางกรณีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
บางส่วนยงัขาดความเขา้ใจในการจดัการ  ณ  จุดเกิดเหตุ  ทั้งเร่ืองการแจง้เหตุ  และการให้ความ
ช่วยเหลือ  ณ  จุดเกิดเหตุ 

 จากการเรียนรู้ข้อจ ากัดดังกล่าว  จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบการตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยได้ศึกษารูปแบบการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึ งเป็นสถาบันการศึกษาท่ี มีโรงพยาบาลในก ากับแห่งแรก 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ งศูนย์อุบัติ เหตุ   (trauma  center)   ซ่ึ งครอบคลุมการช่วยเหลือ 
ก่อนถึงโรงพยาบาล  (pre - hospital  care)  จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
พบว่าได้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัย   ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีผู ้ช่วยคัดกรอง 
และช่วยเหลือผูป่้วยในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉลิมเกียรติ ศรีละกูล ,2558)   
เพื่อพฒันาและยกระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานดา้นการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุฉุกเฉินทางการจราจรและการขอความช่วยเหลือผา่นช่องทาง  1669  อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาด้านการแพทยจ์ะได้รับการเรียนการ
ช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน  (Basic  life  support  : BLS)  และสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งก็จะมีการรับรอง
การอบรมหลกัสูตรดงักล่าวท่ีแตกต่างกนั  ตวัอยา่งเช่น มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม  ไดจ้ดัให้นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีปีแรกและระดบับณัฑิตศึกษาสาขาทนัตแพทยศาสตร์ กายภาพบ าบดั และเภสัช
ศาสตร์ และให้การฝึกอบรมทางคลินิก  ทกัษะท่ีเรียนรู้ท่ีน่ีมีความจ าเป็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การแพทยท์ั้งหมดและเป็นวางรากฐานส าหรับการช่วยชีวิตและการฝึกอบรมการดูแลผูป่้วยระยะ
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เฉียบพลนัซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนของนักศึกษาตลอดการอยู่ในวิชาชีพ (University of 
Bermingham, 2019)  หรือมหาวิทาลยัโคโลราโด  ซ่ึงจดัให้มีหลกัสูตร Basic Life Support (BLS) 
Provider Certification ซ่ึง เม่ือผา่นการอบรมครบหลกัสูตรแลว้จะไดก้ารรับรอง  Certificate  as  a  
BLS  จาก  European  Resuscitation  Council  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บรองมาตรฐานระดบัสากล 
(University of Colorado, 2019) 

ส าหรับมหาวทิยาลยัมหิดลซ่ึงไดเ้ปิดหลกัสูตรปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ (Paramedic)  
ภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยนักศึกษารุ่นแรกๆ  ท่ีเข้าศึกษาในสาขา
ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย์  จะมีนกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีปฏิบติัหน้าท่ีช่วยเหลือผูป่้วยจากเครือข่าย
อาสาในชุมชนต่างๆ  อาทิ   มูลนิธิ ต่างๆ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท.)  เป็นต้น  ซ่ึงถือว่าเป็นเครือข่ายท่ีมีการตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ท่ีรวดเ ร็วและมีความส าคัญมากในการช่วยเหลือเ บ้ืองต้น   
ณ  จุดเกิดเหตุเพื่อน าส่งผูป่้วย  (Transfers)  ไปยงัสถานพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั   
 มหาวิทยาลยัมหิดลเห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว  จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน  ได้แก่  คณะกรรมการนโยบายระบบการช่วยชีวิตนักศึกษาและผูรั้บบริการต่างๆ   
ในสภาวะฉุก เ ฉิน   ประกอบด้วย   ผู ้บ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดลทุกพื้ น ท่ีและวิทยา เขต   
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมหิดลท่ีเก่ียวขอ้ง  โรงพยาบาลในพื้นท่ี  สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  
รวมไปถึงศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการจงัหวดันครปฐม  และคณะท างานหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน  
มหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol  ERT)  ประกอบด้วย  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล   
โดยมีผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี   เ ป็นท่ีปรึกษา  คณะกรรมการและคณะท างานดังกล่าวมีหน้า ท่ี 
ก าหนดนโยบาย   ขับ เค ล่ือนและพัฒนาระบบตอบสนองต่อเหตุฉุก เฉินทางการแพทย ์
ภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลแบ่งการ
ด าเนินการเป็น  3  ล าดบั  คือ 

1. ศึ กษ าร า ยละ เ อี ย ดของ ระบบก าร ติ ด ต่ อ ส่ื อส า รด้ ว ย วิท ยุ ส่ื อส า ร   
ศึกษาความเป็นไปได้ของการขออนุญาตร่วมใช้งานเครือข่ายวิทยุทางการแพทย์  การจดัหาพื้นท่ี 
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ท่ีเหมาะสมส าหรับปรับปรุงให้เป็นหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (Mahidol  ERT)  
รวมไปถึงการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน  

2. จัดอบรมนักศึกษาอาสาสมัครด้วยหลักสูตร   Mahidol  ERT  ซ่ึง 
พัฒนาหลักสูตรโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
ภายใตก้รอบแนวคิดของการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตามวงลอ้แห่งการรอดชีวิต  (Star  of  life)  
ของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน  (สพฉ.)  ดงัแผนภาพท่ี  2  

 
แผนภาพท่ี  2  วงลอ้แห่งการรอดชีวติ  (Star  of  life) 

(1) การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ  (Detection)  เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน
จะมีการแจ้งเหตุโดยพลเมืองดีหรือผูพ้บเหตุการณ์มายงัศูนย์สั่งการ  โดยศูนย์สั่งการมีหน้าท่ี 
ในการจดัส่งชุดปฏิบติัการออกใหก้ารช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ต่อไป 

(2) การแจ้ง เห ตุขอความช่วย เหลือ   (Reporting)   เ ป็นการแจ้ง เห ตุ 
ไปยงัศูนย์สั่งการโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน  1669  ซ่ึงเป็นเบอร์โทรศัพท์กลางของ   
“ศูนยน์เรนทร”  ท่ีประจ าทุกจงัหวดัเรียกวา่  “Dispatch  center”  
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(3) การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  (Response)  เป็นการ 
ส่งหน่วยบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินท่ีอยูใ่กลแ้ละมีศกัยภาพเหมาะสมท่ีสุด  ออกให้การช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็  โดยรูปแบบการตอบสนองจะเป็นทีมกูชี้พขั้นพื้นฐาน  (Basic  life  support : BLS)  หรือ
ทีมกูชี้พขั้นสูง  (Advance  life  support  : ALS)  จะข้ึนกบัความรุนแรงของเหตุท่ีรับแจง้ 

(4) การรักษาพยาบาล  ณ  จุดเกิดเหตุ  (On  Scene care)  จะประเมิน
สภาพแวดล้อมและจดัการความปลอดภัยส าหรับตนและทีมผูป้ฏิบติังาน  จากนั้นเข้าประเมิน 
สภาพผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลตามความเหมาะสม  และให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากแพทย์ควบคุมระบบ  โดยมีหลักในการดูแลรักษาว่าจะไม่เสียเวลา   
ณ  จุดเกิดเหตุนานมากจนเป็นผลเสียต่อผูป่้วย 

(5) การล าเลียงขนยา้ยและให้การดูแลระหว่างน าส่ง  (Care  in  transit)   
หลกัท่ีส าคญัยิง่ในการล าเลียงขนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉิน  คือ  การไม่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บซ ้ าเติมต่อผูป่้วย  
ผู ้ล  า เ ลียงขนย้ายต้องผ่านการฝึกอบรมเทคนิควิธีมาเป็นอย่างดี  ในขณะท่ีขนย้ายจะต้อง 
มีการประเมินสภาพผูเ้จ็บป่วยเป็นระยะๆ  ปฏิบติัการบางอย่างอาจกระท าบนรถในขณะก าลัง
ล าเลียงน าส่งได ้ เช่น  การใหส้ารน ้า  การดาม  ส่วนท่ีมีความส าคญัล าดบัรองลงมา  เป็นตน้ 

(6) การน าส่งสถานพยาบาล  (Transfer to the definitive care)  การน าส่ง 
ไปยงัสถานท่ีใดเป็นการช้ีชะตาชีวิตและมีผลต่อผูเ้จ็บป่วยได้เป็นอย่างมาก  การน าส่งจะตอ้งใช ้
ดุลยพินิจวา่โรงพยาบาลท่ีจะน าส่งสามารถรักษาผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินรายนั้นๆ  ไดเ้หมาะสมหรือไม่นั้น  
ตอ้งค านึงถึงเวลาท่ีเสียไปกบัความสามารถท่ีไม่ถึงและความไม่พร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ   
จะท าใหเ้กิดการเสียชีวติ  พิการ  หรือปัญหาในการรักษาพยาบาลอยา่งไม่ควรจะเกิดข้ึน 

3. ประสานความเช่ือมโยงกระบวนการท างานของหน่วยปฏิบัติฉุกเฉิน  
มหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol  ERT)  กับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครปฐม   
เพื่อตกลงขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน  และขออนุญาตร่วมใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุ ส่ือสาร 
ส าห รับตอบรับการแจ้ง เห ตุและให้การ ช่วย เหลือ   ณ   จุด เ กิด เหตุ   (On  Scene  care)   
ก่อนความช่วยเหลือจากภาายนอกจะเขา้ถึงจุดเกิดเหตุ 
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 จากการด าเนินการ  3  ขั้ นตอนท่ีได้อธิบายไว้ส่งผลให้เ ม่ือมีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ทางการแพทย์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ไม่ว่าผูแ้จ้งเหตุจะแจ้งผ่านทาง 
ศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล  หรือศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ  (1669)   
หน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (Mahidol  ERT)  จะไดรั้บการส่ือสารและสามารถ
ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ  ณ  จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว  (First  Responder)  เน่ืองจาก 
มีความช านาญพื้น ท่ีในมหาวิทยาลัยมหิดลและมีทักษะในการช่วยเหลือผู ้ป่วย เ บ้ืองต้น   
ณ  จุดเกิดเหตุซ่ึงได้รับจากการอบรม  เพื่อให้การช่วยเหลือในระหว่างท่ีรอทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน 
จากภายนอกมาให้การช่วยเหลือและน าส่งสถานพยาบาลตามล าดบัต่อไป  ซ่ึงสามารถเพิ่มโอกาส
การรอดชีวิตให้แก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ผา่นการบูรณาการกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั 

บทสรุป 

 กระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางการแพทยใ์นสถาบนัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
นอกจากการมีนโยบายท่ีเข้มแข็ง  มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ี  มีการอบรม 
ให้ความ รู้ทั้ งผู ้สนใจ   และผู ้ ท่ีท  าหน้า ท่ี ให้ความช่วย เหลือโดยตรงแล้ว   การมีระบบ 
ท่ีสอดประสานกนั  ระหวา่งการแจง้เหตุและระบุอาการท่ีรวดเร็ว  โดยมีผูท่ี้มีความรู้ในการคดักรอง
และช่วยเหลือเบ้ืองตน้เขา้ถึงจุดเกิดเหตุไดอ้ย่างรวดเร็วก่อนความช่วยเหลือจากภายนอกจะมาถึง  
รวมถึงการบริหารจดัการท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีกบัระบบ 
การให้บริการของภาครัฐ  จะช่วยลดผลกระทบต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  ซ่ึงสามารถให้การช่วยเหลือ
และส่ง ต่อสถานพยาบาลได้อย่ างทันท่ วงที   ช่ วย เพิ่ มโอกาสในการรอดชีวิตมาก ข้ึน   
แต่อยา่งไรก็ตาม  การเพิ่มทกัษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  (Basic  Life  Support  :  BLS)  การสร้าง
ความเข้าใจและการรับรู้ขั้นตอนการติดต่อผู ้เ ก่ียวข้อง  และการสร้างความตระหนักในการ 
ให้ความช่วยเหลือ  ก็เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะสนบัสนุนให้กระบวนการดงักล่าวในสถานศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 
 

บทความวชิาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอการพฒันาศกัยภาพระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ดา้นปัญหาและอุปสรรค ของผู ้ใชบ้ริการ กองกิจการ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ค  าปรึกษา แนะน า อธิบายขั้นตอน 
ช้ีแจงแก่บุคลากรผูใ้ช้งานด้านคอมพิวเตอร์ทุกคน ถึงขอ้มูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน
ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ ใหท้นัต่อการใชง้านและทนัต่อความตอ้งการให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเจา้หนา้ท่ี
ระบบคอมพิวเตอร์ จะคอยให้บริการ ตอบขอ้สงสัย รวมถึงการประชาสัมพนัธ์การใช้งานให้ตรง
ประเด็นกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยแก่ผูใ้ช้งาน ท่ีมีความหลากหลาย เพศ วยั ตลอดจนการเร่งพฒันา
บุคลากร ในดา้นการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีทนัสมยั จากบุคลากรท่ีขาดความพร้อมใน
การใชง้านดา้นคอมพิวเตอร์ ใหส้ามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดใ้นเบ้ืองตน้ จนสามารถพฒันาในขั้น
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ท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ไดอ้ย่างสมบูรณ์ใน
ระยาวต่อไป 
 

ค าส าคัญ : การซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์, การควบคุมจดัการดา้นคอมพิวเตอร์, 
ระบบงานซ่อมบ ารุง  
 
  

ABSTRACT 
This academic article aims to present the potential development of maintenance system for 
computer equipment capabilities for analyzing problems and obstacles of service users of Student 
Affairs Division, Mahidol University for efficiency, including advising, explaining and clarify to 
all computer users about computer information both in software and hardware to keep up with the 
usage and needs as much as possible. The computer system staff will provide services to answer 
questions, including public relations or usage to the point of problems that occur frequently to 
users with diverse gender, age as well as to accelerate the development of personnel in training to 
have modern knowledge and understanding, from personnel who lack the readiness to use the 
computer to be able to use the computer in the beginning until being able to develop to higher 
step to be in line with the vision and mission of the university with can be completed in a long 
term. 
 

Keywords : Maintenance of Computer Equipment, Computer Management Control, 
Maintenance System 
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บทน า 
  ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารงาน การจะปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บุคลากรจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ และทศันคติท่ีความเหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี แต่เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาตลอด ท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
คอมพิวเตอร์ตอ้งเรียนรู้คุณสมบติัของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยูต่ลอดเวลา (Learn it all) ตอ้งพฒันา
ศกัยภาพในระบบการท างาน การให้บริการ รวมทั้งในด้านซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพิ่มมากข้ึน มีการจดับริการท่ีรวดเร็ว ให้ทนัต่อเหตุการณ์ 
และทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนองตอบต่อความต้องการของผู ้ใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
  ดงันั้น คอมพิวเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีเขา้มามีบทบาทกบัทุกคนทุกวยั และน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัมาก เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทั้ งทางด้านธุรกิจ หรือการด าเนินงานของ
องค์การ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยความสะดวกในการท างาน เก็บข้อมูล และ
รองรับการปฏิบติังานอย่างรวดเร็วถึงกนั ช่วยประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงาน เช่ือมต่อเครือข่าย
แบบเขา้ถึงกนัได ้ในทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจ ากดั ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานได ้ลดการ
ใชแ้รงงานคน คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประเภทหน่ึง ท่ีอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน และแทบจะทุกองค์การ มีการจดัซ้ือจดัจา้งก่ียวกบัอุปกรณ์ ซอฟตแ์วร์ (Software) และ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตลอดเวลา การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ จึงเป็น
การท าใหก้ารด าเนินงานเกิดความยดืหยุน่ และอ านวยความสะดวกมากยิง่ข้ึน  
 วตัถุประสงค์ของพฒันาศกัยภาพระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ กองกิจการนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล บุคลากรผูใ้ชง้านดา้นคอมพิวเตอร์ทุกคน
สามารถดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้เบ้ืองต้น และเจ้าหน้าท่ีท าการวางแผน
ปรับเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านท่ีมากข้ึนในอนาคต 
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หลกัการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพระบบงานซ่อมบ ารุง วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากการ
ประสบการณ์จึงท าใหท้ราบดา้นปัญหาและอุปสรรคของคอมพิวเตอร์ท่ีพบบ่อย  เคร่ืองใชง้านไม่ได ้
พิมพง์านไม่ได ้เล่นเน็ตไม่ได ้จึงจ าเป็นจะตอ้งใช้ทกัษะและประสบการณ์ในการตรวจซ่อมบ ารุง 
การพฒันาสร้างเสริมความรู้ให้กบัผูใ้ช้บริการ กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล บุคลากร
ผูใ้ช้งานด้านคอมพิวเตอร์ทุกท่าน จึงได้จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ รวมทั้งการให้ค  าปรึกษา 
แนะน า อธิบายขั้นตอน แมก้ระทั้งการสนบัสนุนการซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อความพร้อม
ในการใหบ้ริการ 
 

การควบคุมจัดการด้านคอมพวิเตอร์ 

  คอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยีท่ีเราน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด มีการ
พฒันาระบบด้านซอฟต์แวร์ (Software) อยู่เสมอ และตวัฮาร์ดแวร์เองก็จะมีการผลิตรุ่นใหม่ ๆ
ออกมาอยูต่ลอด ท าใหก้ารจดัการทางดา้นเทคโนโลยี จึงตอ้งมีวิธีการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบัติงานขององค์การ สัมพนัธ์กันกับ วตัถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพนัธกิจ ของกองกิจการ
นักศึกษา ทั้งในแง่วิธีการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน กล่าวคือ 1.) แผนการด าเนินงาน
เร่ิมแรก ต้องท าการขออนุมติัในหลกัการให้สั่งซ้ือวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบติังาน
คอมพิวเตอร์  
2.) ตอ้งจดัท าระบบ โครงสร้างการด าเนินงาน วา่คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง ของกองกิจการนกัศึกษา 
บุคลากรท่านใดเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นอยู ่บุคลากรแต่ละคนใชค้อมพิวเตอร์รุ่นอะไร ยี่ห้อ
อะไร ปีพ.ศ.อะไร และจดัท าสถิติการเปล่ียนอะไหล่ หรือวสัดุอุปกรณ์ 3.) บนัทึกขอ้มูลให้กบักอง
กิจการนักศึกษา การสร้างระบบการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผล จึงจะตอ้งมีการจดัวางระบบใหดี้ 4.) มีการจดัสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ มีการควบคุม
การใช้งาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  5.) มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน รู้จักรัก และรู้จักใช้งานอย่างถูกวิธี มีการจัดอบรมความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้
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คอมพิวเตอร์ ขอ้ดีและขอ้เสียของคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ และน าความรู้ความเขา้ใจ
ดงักล่าวนั้นมาปรับใช ้ใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงาน  
  จากการประยุกต์ใช้ ระบบการจดัการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ดงักล่าว หากได้รับการ
สนบัสนุนจากองคก์ารมากข้ึน จะท าให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิมากท่ีสุด เพื่อเพิ่มความคุม้ค่า 
ประหยดังบประมาณ และส่ิงท่ีจะตามมา คือ ท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องงานไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 

วธิีด าเนินการศึกษาระบบงานเดิม 
 จากการศึกษาระบบงานเดิมมีปัญหาหลาย ๆ ดา้นไม่วา่คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าท่ีรองรับแรมได้
นอ้ยซ่ึงไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเกิดปัญหาในการท างานล่าชา้ การซ่อมบ ารุง ซ ้ า ๆ ช้ินงาน
เดิมไม่จบ วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอเพราะไม่มีวสัดุอุปกรณ์ส ารอง  ซ่ึงการหาสเปก 
คอมพิวเตอร์แต่ละคร้ังค่อนขา้งหายากหรือบริษทัฯ ก็เลิกผลิตไปแลว้ และไม่มีการเก็บรายละเอียด
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ปี สถานท่ีผูใ้ชบ้ริการในการครอบครองตวัคอมพิวเตอร์ เป็น
ตน้ ระบบงานเดิมการท างานไม่มีระบบแบบแผนเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจนในการให้บริการท าให้เกิด
การซ่อมบ ารุงคร้ังต่อคร้ังหรือแจ้งเจ้าหน้าท่ี เท่านั้ น ตลอดจนการอนุมัติการซ้ือวสัดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีขั้นตอนระเบียบการจดัซ้ือรายการวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขออนุมติั 
อีกทั้งผูใ้ช้งานเองขาดการดูแลเอาใจใส่รักษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ท าให้เกิดฝุ่ นเกาะภายในจึงเกิด
เคร่ืองคา้งไม่สามารถท างานได้ บริเวณท่ีฝุ่ นเกาะ โดยไม่มีมาตรการด าเนินการตรวจสอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ การท าความสะอาดหรือเป่าฝุ่ น และตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่ห้พร้อมใชง้าน จาก
การสอบถามบุคคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวน 5 ราย เก่ียวกบัด้านปัญหาระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความจ าเป็นตอ้งใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ
ท างานตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเป็นการเร่งด่วน คือดา้นวสัดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการซ่อมบ ารุงมี
อะไหล่ไม่เพียงพอ โดยไดน้ าหลกัการ Fishbone Diagram มาวิเคราะห์ปัญหาในคร้ังน้ีดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 
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รูปที ่1 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช ้Fishbone Diagram 
 

วเิคราะห์ปัญหา 
 แผนผงักา้งปลา Fishbone Diagram เป็นแผนภูมิท่ีมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง ซ่ึง
หลาย ๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของ แผนผงัอิชิกาว่า Ishikawa Diagram เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่ีส่งผล
กระทบของปัญหาในรบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากการน า Fishbone Diagram 
มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุย่อยของปัญหานั้น ๆ สามารถวิเคาะห์สาเหตุท่ี
เกิดข้ึนไดด้งัน้ี คือ  
 1. บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในดา้นระบบซอฟแวร์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ มีการอพัเดตระบบซอฟแวร์อยูเ่สมอ ซ่ึงบางซอฟแวร์
ไม่สามารถติดตั้งได้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบุคลากร เน่ืองจากติดปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ จึงเกิด
ปัญหาบ่อยคร้ัง  
 2. การน าเทคโนโลยีเขา้มาปรับใช้ วิธีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาปรับใช้ภายใน
หน่วยงาน ยงัไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีใหม่ได้มีการพฒันาข้ึนมาอย่าง
ต่อเน่ืองมากมาย ท าให้บุคคลการขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาดความช านาญในการใช้เคร่ือง
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คอมพิวเตอร์ ฟังก์ชัน่ใหม่ ๆ ซ่ึงผูใ้ชเ้ทคโนโลยีดงักล่าว ก็มีบุคลหลายกลุ่มวยั หลายเจเนอเรชัน่ ทั้ง 
Generation X, Generation Y และ Generation Baby Boommer ท่ีมีความเขา้ใจในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนัไป และส่ือประกอบการเรียนรู้ ในเร่ืองการใชง้านระบบคอมพิวเตอร์ ยงั
ตอ้งมีการปรับปรุงพฒันา และทั้งท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ เปิดอบรมดา้นวิชาการคอมพิวเตอร์ และมี
ผูใ้หค้วามสนใจและเขา้ร่วมในงานมาก แต่บุคลากรส่วนใหญ่ ก็ยงัขาดความต่อเน่ืองในการเขา้ร่วม
ฝึกอบรม และจากประสบการณ์การท างาน ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการด้านการซ่อมบ ารุงพบว่า ผูท่ี้ติด
ปัญหาการใชง้านส่วนใหญ่ จะเป็น Generation Baby Boommer ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มท่ีเกิดมาพร้อมกบั
เทคโนโลยีอยา่งรุ่น Generation X และ Generation Y จึงท าให้เกิดการใชง้านคอมพิวเตอร์ผิดพลาด
อยูบ่่อย ๆ ควรพฒันาการฝึกอบรม ใหค้วามรู้ดา้นคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่บุคลากรในกลุ่มน้ี เพื่อลด
ขอ้ผดิพลาดในการท างานนอ้ยลง   
 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน พบปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นคอมพิวเตอร์ ใช้ระยะเวลา
ในการคน้หาเป็นเวลานาน เน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่า ตกรุ่น ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างาน
ช้าไม่รองรับการเวอร์ชั่นใหม่ ๆ การจัดเก็บข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์บางคร้ังไม่เพียงพอ 
เน่ืองจาก ขอ้มูลมีขนาดใหญ่ จึงท าใหก้ารเก็บขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนท่ีจ ากดั  
 4. ดา้นการจดัสรรคอมพิวเตอร์และสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เน่ืองจากทางกองกิจการ
นกัศึกษา มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นรุ่นเก่า และบางเคร่ืองไดรั้บการบริจาคมา เป็นจ านวนมาก จึงมี
การทยอยซ่อมอย่างต่อน่ือง บางอย่างเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสียง่าย ไม่ได้มีระยะเวลาในการ
รับประกนัเหมือนตวัเคร่ือง อยา่งเช่น เมาส์พงับ่อย ผงหมึก เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการ
จดัซ้ือ เพื่อมาทดแทนของเดิมใช้งานไดต้ามปกติ และในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น
งบประมาณในการซ่อมแซมต่าง ๆ ยงัไม่ได้รับการจดัสรรอย่างเพียงพอ อาจท าให้ไม่สามารถ
สนบัสนุนดา้นการใช้งานทางเทคโนโลยีไดดี้เท่าท่ีควร ขาดความคล่องตวั กบัการตอบสนองการ
ปฏิบติังาน และการใหบ้ริการท่ีทนัต่อเหตุการณ์ได ้ 
 เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์มีการพฒันาอยู่เสมอ และอายุการใช้งาน
ค่อนขา้งจ ากดั ทั้งในดา้นระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การพฒันาเจา้หน้าท่ี และบุคลากร ให้มี
ความรู้ความสามรถในการปฏิบติังาน สนบัสนุนการขยายตวัของเทคโนโลยีนวตักรรมใหม่ ๆ อยา่ง
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รวดเร็ว ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์การจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาและไล่ตาม
เทคโนโลยีให้ทนั ซ่ึงผลท่ีไดก้็คือ การบริการมีระบบแบบแผน รองรับผูม้าใช้บริการ ตอบสนอง
ความพึงพอใจ และการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และถึงแม้ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาจจะมีสภาพเก่า แต่ยงัคงใช้งานได้
ตามปกติ ใกลเ้คียงกบัของเดิม ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการบ ารุงรักษา ดงันั้น การวางแผนปรับเปล่ียน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ให้เหมาะสมกบัการใชง้านท่ีมากข้ึนในอนาคต จึงควรมีการส ารวจอยูเ่สมอ 
เพื่อพฒันางาน และตอบสนองพนัธกิจของกองกิจการนกัศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

แผนขั้นตอนระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 
 มาตรการด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การท าความสะอาดหรือเป่าฝุ่ น และ
ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้พร้อมใช้งาน ท่ีส าคญัไปกว่านั้น คือ การสนับสนุนในเร่ืองการ
อนุมติัการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ารองเพื่อการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ไปไดอ้ย่างราบร่ืนและ
รวดเร็ว โดยไดน้ าแผนขั้นตอนระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2  
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รูปที ่2 แสดงแผนขั้นตอนระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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แผนการด าเนินงาน 
 ในปัจจุบนัการด าเนินงานการแจง้ซ่อมของบุคลากรและนกัศึกษา จะตอ้งท าผา่นระบบการ
แจง้ซ่อมออนไลน์ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง จะจดัพิมพใ์บแจง้ซ่อมออนไลน์ และเจา้หนา้ท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์ จะเขา้ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด าเนินการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในทนัที ในกรณีท่ีวสัดุอุปกรณ์ไม่ครบ จะตอ้งท าเร่ืองขอจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ครบ
แลว้จึงด าเนินการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป ทั้งน้ีไดแ้นบแบบฟอร์มการแจง้ซ่อมบ ารุง ดงัในรูป
ท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
รูปที ่3 แสดงการแจง้ซ่อมระบบออนไลน์ 
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รูปที ่4 แสดงการแจง้ซ่อมออนไลน์ 

  
จากรูปภาพท่ี 3 และ 4 แสดงใหเ้ห็นระบบการท างานแจง้ซ่อมออนไลน์ หอพกันกัศึกษา กองกิจการ
นกัศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ค  าปรึกษา ให้กบันักศึกษาท่ีอาศยัในอาคารหอพกับา้น
มหิดล และบุคลากร ใหท้นัต่อเหตุการณ์และการใชง้านไดต้ามปกติ 

 
บทสรุป 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าระบบแผนรองรับในการท าปฏิบติังาน Service Plan  
จดัท าเป็นระบบงานซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะการ
ท างานสูง ให้การใช้เคร่ืองมือ มีอายุการใช้งานยาวนาน ได้เต็มความสามารถ และตรงกับ
วตัถุประสงคใ์หม้ากท่ีสุด เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีมาตรฐาน เพื่อประหยดัพลงังาน ประหยดัค่าใชจ่้าย 
และเพื่อความปลอดภยั (Safety) สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญั  อุปกรณ์เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์จะตอ้งมีความปลอดภยัสูง และเพียงพอต่อผูใ้ช้งาน ดงันั้น 
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การบ ารุงรักษา การติดตามผล การรายงาน และการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรจึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั และตอ้งสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัใหม้าก   

ข้อเสนอแนะ 
 ในการซ่อมบ ารุงตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์รองรับท่ีทนัสมยั เน่ืองจากมีเทคโนโลยีมีการพฒันา
ตลอด และเจา้หนา้ท่ีตอ้งศึกษาอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้ทนัเทคโนโลยี ปัจจุบนัมีวสัดุอุปกรณ์ไม่พร้อม
ของการใหบ้ริการเน่ืองจากการขออนุมติัของหวัหนา้งานเป็นไดย้ากและล่าชา้หรือไม่มีความจ าเป็น 
ดงันั้นการให้บริการดา้นวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีความพร้อมในการบริการ หวัหนา้งานควร
สนบัสนุนซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั 

กติติกรรมประกาศ  
  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ และผูบ้ริหารกอง
กิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวคิดและสนบัสนุน ให้บทความน้ี 
ส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 
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การศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์การพยายามฆ่าตวัตาย  
โรงพยาบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

Factors related to attempted suicide in NakhonPathom Hospital, 
NakhonPathom Province 

 

ปรียานุช ช่ืนตา  (Preeyanuch Chuenta๗ 
 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

Registered Nurse, Psychiatric clinic Nakhon Pathom Hospital 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรการพยายามฆ่าตวัตาย

และ.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพยายามฆ่าตวัตาย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก รายงาน 
506.sจากแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเว็ปไซต์ www.suicidethai.com ของโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้พยายามฆ่าตัวตายท่ีมารับบริการท่ีหอผู ้ป่วยใน
โรงพยาบาลนครปฐม ท่ีกระท าในช่วง 1 ตุลาคม 2560- 30กนัยายน 2561ลงบนัทึกและรวบรวม
ขอ้มูลใน รายงาน.506.s ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ านวนทั้งส้ิน 122 คน   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็น แบบเฝ้าระวงัการพยายามฆ่าตวัตาย: กรมสุขภาพจิต รง
506.S(10th edition 24 Oct 2017)ท่ีไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมสุขภาพจิต น าขอ้มูลมา
วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด
และสูงสุด สถิติเชิงอนุมานใช ้Pearson’s  Chi-square testโดยการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05
ยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนท่ี5% 
   ผลการศึกษาพบวา่ ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายส่วนมากเป็นเพศชายร้อยละ50.8  มีอายุอยูใ่นช่วง
25-59 ปีร้อยละ56.6 สถานภาพส่วนใหญ่สมรสคู่ร้อยละ46.8  มีอาชีพรับจา้งร้อยละ69.7 ส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ70.5  โรคประจ าตวัท่ีพบเป็นโรคทางกายและโรคทางจิตเวชร้อยละ
70.5,13.33มีการส่งสัญญาณบ่งบอกวา่จะท าร้ายตนเองร้อยละ9.8 เคยท าร้ายตนเองมาก่อนร้อยละ6.6 
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ตามล าดบั  วิธีการพยายามฆ่าตวัตายทีใช้มากท่ีสุดเป็นการกินยาเกินขนาดโดยเพศหญิง ร้อยละ
45.10 และยงัพบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการท าร้ายตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(P=.000) 
โดยเพศชายจะใช้วิธีการกินสารเคมี/ยาฆ่าแมลง ใช้อุปกรณ์และการท าให้ตนเองบาดเจ็บในการ
พยายามฆ่าตวัตาย เพศหญิงส่วนมากใชว้ธีิการกินยาเกินขนาด ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายท่ีมีโรคประจ าตวั
ยงัมีความสัมพนัธ์กับการเคยท าร้ายตนเองมาก่อน(p=.004)และมีการส่งสัญญาณบ่งบอกว่าจะ
พยายามฆ่าตวัตายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(P=.003) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการพยายามฆ่าตวัตายคือ การมีโรค
ประจ าตวัและเพศ สภาพร่างกายท่ีม่ีมีโรคประจ าตวัไม่สามารถรักษาหายไดห้รือยากแก่การรักษา มี
โรคทางจิตเวชมกัแยกตวัจากโลกของความเป็นจริง หลงผิด เห็นภาพหลอน สภาพจิตในภาวะ
ซึมเศร้า ทอ้แทไ้ร้ค่า เพศชายใช้วิธีการท าร้ายตนเองรุนแรงกวา่เพศหญิงเป็นปัจจยัท าให้ฆ่าตวัตาย
สูง การป้องกนัการพยายามฆ่าตวัตายตอ้งวางแผนอย่างเป็นระบบ  ควรมีการพฒันาระบบบริการ
เพื่อป้องกนัปัญหาการฆ่าตวัตายและติดตามต่อเน่ืองเพื่อลดจ านวนผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย  

 
ค าส าคญั: ปัจจยัความสัมพนัธ์,การพยายามฆ่าตวัตาย 
 

ABSTRACT 
 The purpose is to study the demographic characteristics associated with attempted suicide 
persons during 1 October 2017-30 September 2018.The samplings were taken form the 605.s 
report system on website: www.suicidethai.com of Khon Kaen Rajanakarin psychiatric Hospital 
totalling122 cases. The data was collected and recorded in the reporting system by the 506.s 
suicideal attempt surveillance form( 10th edition 24 Oct 2017)  which was standardized by 
Department of Mental Health. The descriptive statistics were frequency,percentage ,upper and 
lower limit interferential statistic was Pearson’s chi-square. : The research showed that the 
number of Male,50.8%.The major age were 25-59 years old,56.6% .Marriage,46.8%.Occupation 
were employee,69.7% .The majority have no Medical illness,70.5%.medical illness were research 
Organic and Psychiatric illness,70.5%,13.33%representatively. Warning-sign,9.8%. Recurrent 
Self-harm,6.6%. Attempted suicide method was done by drug overdose to Female, 45.10%. Sex 
were related to mortality significantly( p-value=0.000) Male method was done by 

http://www.suicidethai.com/
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Organophosphate/Paraquat /Material and Self –harm by Trauma. Female method was done by 
drug overdose. Medical illness on Suicidal attempted were related to mortality significantly(p-
value=.004)and Warning- sing to attempted suicide were related to mortality significantly  (p-
value =.003) 
  The majority factor related suicidal attempted are Medical illness and Sex. Body on 
Medical illness were cure to difficult and Psychiatric illness separate real world. Dellusion and 
Hallucination.  Depression in Psychiatric made low-self. Male attempted method was done by 
Organophosphate. Severe than Female. suicide Recurrence suicidal attempt has done warning- 
sign. Attempted suicidal method was done server by Male Therefore,education and developed of 
suicide service should be studied and to prevent suicide. Screening systematically and 
continuously. To reduce the number of suicide attempted. Female attempted . 
 
KEYWORDS : Factor related,Suicidal attempted 
 

บทน า 
การพยายามฆ่าตวัตายเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรบุคคล

ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนในสถานการณ์โลกปัจจุบนั จากรายงานขององค์การอนามยัโลก พบวา่
ในปี2018 ประชากรโลกราว81,500คน หรือทุก 40วินาทีจะมีประชากรโลกฆ่าตวัตาย 1 คน การฆ่า
ตวัตายเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศไทยเช่นกนั โดยพบอตัราการพยายามฆ่าตวัตายของคนไทย
ในปี 2558-2560คิดเป็น37.38,38.36และ38.45 และถา้นบัจ านวนผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายทั้งหมดทั้งท่ี
เสียชีวิตและไม่เสียชีวิตจะพบว่ามีจ านวนรวมถึง25,000-27,000รายต่อปี(อภิชัย มงคลและคณะ
,2560)จากสถิติการฆ่าตวัตายปี2560ในประเทศไทยมีประชากร 65,013495คน พยายามฆ่าตวัตายจน
เสียชีวติ 4,131คนอตัราการฆ่าตวัตายเท่ากบั6.4 คนต่อแสนประชากร 

พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย (Suicidality)ยงัครอบคลุมถึงความคิดและพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบั
การฆ่าตวัตาย ตงัแต่คิดอยากฆ่าตวัตาย ขู่จะฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตายส าเร็จ โดยความคิดฆ่าตวั
ตายเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการเกิดพฤติกรรมการพยายามฆ่าตวัตายจนถึงฆ่าตวัตายส าเร็จ(อร
พรรณ ลือบุญธวชัชยั,2554)และยงัพบว่า วิธีการพยายามฆ่าตวัตายท่ีผูเ้สียชีวิตใช้มากท่ีสุดคือการ
แขวนคอคิดเป็นร้อยละ73.9 รองลงมาเป็นการใช้ยาก าจดัวชัพืชร้อยละ20.7 วิธีการท่ีเพศหญิงใชท้  า



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

320 
 
 

ร้ายตนเองรองจากการใชส้ารเคมีคือการใช้ยารักษาโรค ส่วนเพศชายใชปื้นมากกว่าการใชย้ารักษา
โรค3.2 เท่า ส่วนจงัหวดันครปฐมพบวา่มีอตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ4.69, 3.52,2.07ต่อแสนประชากร
ในปี2558,2559และ2560 ตามล าดบั ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายเพิ่มข้ึน199,148และ238ตามล าดบั(ศูนย์
ป้องกนัการฆ่าตวัตายระดบัชาติ suicidethai.com,2560) ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ62.61 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ49.16 อยูใ่นช่วงอาย2ุ2-59 ปี ประกอบอาชีพรับจา้ง
ร้อยละ57.98 ใชว้ิธีการพยายามฆ่าตวัตายดว้ยการกินยาเกินขนาด ร้อยละ40.35 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการฆ่าตวัตาย มีผลกบัผูก้ระท ากบัผูพ้ยายามฆ่าตวัตายด้านจิตใจและครอบครัว ประกอบกบั
สมาชิกในครอบครัวต่างมีรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการกระทบกระทัง่เป็นผลให้
บุคคลเกิดอารมณ์ชั่ววูบ ความน้อยใจเสียใจ จนถึงขั้นลงมือท าร้ายกนั(กรุณรัตน์,2556)ก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อครอบครัว สังคมและประเทศ นอกจากน้ีการศึกษาของประยุกต ์เสรีเสถียร(2557) 
พบวา่ผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายคร้ังแรกจะมีโอกาสในการฆ่าตวัตายส าเร็จร้อยละ10และในกรณีท่ีเป็น
การพยายามฆ่าตวัตายซ ้ าในคร้ังต่อมาจะฆ่าตัวตายส าเร็จเพิ่มข้ึน2.5 เท่า ดังนั้ นการจดัการกับ
ความคิดฆ่าตวัตายจึงเป็นวิธีการการป้องกนัการพยายามฆ่าตวัตายได้ดีท่ีสุด(ปริยศ กิตติธีระศกัด์ิ
,2556)ตลอดจนถึงการเฝ้าระวงัสังเกตสัญญาณท่ีบ่งบอกการพยายามฆ่าตวัตายจนถึงการลงมือท า
ร้ายตนเอง การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัปัญหาการฆ่าตวัตาย พฤติกรรม
การพยายามฆ่าตวัตายในเชิงระบาดวิทยา โรงพยาบาลนครปฐมได้ตระหนกัถึงความรุนแรงของ
ปัญหาดงักล่าวจึงท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ และการบนัทึกเฝ้าระวงัการพยายามฆ่าตวัตาย 
โดยเฉพาะขอ้มูลในดา้นลกัษณะประชากร สาเหตุการกระตุน้การพยายามฆ่าตวัตาย พฤติกรรมการ
พยายามฆ่าตวัตาย เพื่อก าหนดแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพยายามฆ่าตวัตายและ
มาตรการการเฝ้าระวงัใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเฝ้าระวงั การลดความสูญเสียของผูพ้ยายาม
ฆ่าตวัตายในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรการพยามยามฆ่าตวัตาย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพยายามฆ่าตวัตาย 
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กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตาย ผูศึ้กษาสนใจศึกษาปัญหาหรือ
ตวัแปรตามคือการพยายามฆ่าตวัตาย โดยมีการกระท าแสดงออกเป็นพฤติกรรมการพยายามฆ่าตวั
ตายชดัเจน มีความคิดฆ่าตวัตายเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการเกิดพฤติกรรมการพยายามฆ่าตวัตาย 
มีการส่งสัญญาณและการลงมือท าร้ายตนเอง จากแนวคิดของKlonsky and May(2016)มีความเช่ือวา่
ผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายทุกคนเป็นผูเ้คยมีประสบการณ์ของการมีความคิดฆ่าตวัตายมาก่อน ไดอ้ธิบาย
ถึงความคิดฆ่าตวัตาย(suicide idea)เป็นผลจากการท่ีบุคคลคนมีความเจ็บปวดทางดา้นจิตใจร่วมกบั
ความส้ินหวงั(hopelessness) จึงมีความคิดอยากฆ่าตวัตาย(suicidal ideation)และมีปัจจยัปกป้อง
(แรงจูงใจ)ร่วมกบัการมีปัจจยักระตุน้ท่ีส าคญัท าให้เกิดการพยายามฆ่าตวัตายข้ึน ปัจจยัท่ีส่งผลกบั
การพยายามฆ่าตวัตายประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล   ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางจิตใจ 
 

วธิีการศึกษา 
 เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบเฝ้าระวงัการพยายามฆ่าตวัตาย : กรมสุขภาพจิต รง506.s 
Version 10(10th Edition 24 Oct 2017) ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบตามมาตรฐาน เป็นการศึกษาเชิง
พรรณนา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย ท่ีกระท าในช่วง 1 ตุลาคม 2560-1-30กนัยายน256
โดยน ามาจาก รง506.S เว็ปไซต์ www.suicidethai.com ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์ จ านวนทั้งส้ิน 122 ราย 
ขั้นตอนด าเนินการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและบนัทึกจากระบบรายงานตามท่ีอยูใ่นเวป็ไซต ์ ของ รพ.จิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ ด าเนินการโดยพยาบาลท่ีไดรั้บการฝึกอบรมท่ีมีความรู้ในเน้ือหาแบบเฝ้า
ระวงัการพยายามฆ่าตวัตายเป็นอยา่งดีและเป็นผูมี้ความสามารถในการใหบ้ริการดา้นการใหก้าร
ปรึกษาแก่ผูป่้วย 

 
 
 

http://www.suicidethai.com/
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  
 เคร่ืองมือในการด าเนินการศึกษาเป็นแบบบนัทึกขอ้มูลจากแฟ้มประวติัผูป่้วยตาม รง 506.s 
ของกรมสุขภาพจิต มีการทดสอบค่าความเท่ียงของแบบสัมภาษณ์โดยการค านวณค่า Cranbach  
Alpha เท่ากบั 0.88 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

 ค่าต ่าสุดและสูงสุด สถิติเชิงอนุมานใช ้Chi-square test โดยการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติถา้ค่าp-value<0.05 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง(n:122) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
62 
60 

 
50.8 
49.2 

อายุ (ต ่าสุด14ปี สูงสุด85ปี)   
สถานภาพ 
       โสด 
       คู่ 
       หมา้ย/หยา่/แยก 

 
53 
57 
12 

 
43.4 
46.7 
9.8 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
        พอ่บา้น/แม่บา้น 
        วา่งงาน 
        นกัเรียน/นกัศึกษา 
        รับจา้งทัว่ไป 
        คา้ขาย 

 
14 
8 
9 
85 
6 

 
11.5 
6.6 
7.4 
69.7 
4.9 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรคประจ าตัว 
       ไม่มี 
       มีโรคประจ าตวั 
       โรคทางจิตเวช 
       โรคจิต 
        โรคซึมเศร้า 
        โรคอ่ืนๆ 
       โรคทางกาย 

 
86 
36 
17 
10 
3 
4 
19 

 
70.5 
29.5 
13.93 
8.2 
2.5 
3.3 
15.57 

ปัจจัยกระตุ้นให้ลงมือท าร้ายตนเอง 
       ปัญหาความสัมพนัธ์ 
       ปัญหาการใชสุ้รา 
       ปัญหาการใชส้ารเสพติด 
       ปัญหาโรคทางจิต/โรคทางกาย 
       ปัญหาเศรษฐกิจ 

 
96 
9 
4 
28 
15 

 
78.7 
7.4 
3.3 
23.0 
12.3 

 

ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการพยายามฆ่าตัวตาย 
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ตารางที ่2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กลุ่มอาย ุสถานภาพ อาชีพ โรคประจ าตวัและพฤติกรรมเคยท า
ร้ายตนเอง  

ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง 
 

เคยท าร้ายตนเอง รวม X2 p 

เคย             
(n=8) 

ไม่เคย 
(n=114) 

เพศ      
       ชาย 4 58 62 .002 .962 
       หญิง 4 56 60   

กลุ่มอายุ      
       ≤ 24ปี 3 37 40 2.261 .323 
       25 – 29 ปี 3 66 69   

       ≥ 60ปี 2 11 13   
(เฉล่ียต ่าสุด14ปี สูงสุด85ปีค่าเฉล่ีย 39.57ปี)      

สถานภาพ      
       โสด 4 49 53 .302 .860 
       คู่ 3 54 57   

       หมา้ย/หยา่/แยก 1 11 12   
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ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง 
 

เคยท าร้ายตนเอง รวม X2 p 

เคย             
(n=8) 

ไม่เคย 
(n=114) 

อาชีพ      
        พอ่บา้น/แม่บา้น 1 13 14   
        วา่งงาน 1 7 8   
        นกัเรียน/นกัศึกษา 1 8 9 2.250 .690 
       รับจา้ง 4 81 85   
       คา้ขาย 1 5 6   

โรคประจ าตัว      
       ไม่มี 2 84 86   
       มี 6 30 36 8.518 .004 

*p<0.05 
 
จากตารางพบวา่เพศและการมีโรคประจ าตวักบัการท าร้ายตนเองมีความสัมพนัธ์กนั  

ส่วนกลุ่มอาย ุสถานภาพและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กลุ่มอายุ สถานภาพ อาชีพ โรคประจ าตวัและการส่งสัญญาณ
ท าร้ายตนเอง  

ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง สัญญาณท าร้ายตนเอง รวม X2 p 

เคย (n=12) ไม่เคย (n=110) 

เพศ      
       ชาย 5 57 62 .446 .556 
       หญิง 7 53 60   

กลุ่มอายุ      
       ≤ 24ปี 3 37 40   
       25 – 29 ปี 8 61 69 .554 .758 
       ≥ 60ปี 1 12 73   

สถานภาพ      
       โสด 6 47 53   
       คู่ 5 52 57 .235 .889 
       หมา้ย/หยา่/แยก 1 11 12   

อาชีพ      
        พอ่บา้น/แม่บา้น 1 13 14   
        วา่งงาน 1 7 8 1.530 .821 
        นกัเรียน/นกัศึกษา 0 9 9   

       รับจา้ง 9 76 85   
       คา้ขาย 1 5 6   

โรคประจ าตัว      
       ไม่มี 8 28 36   
       มี 4 82 86 8.835 .003 
*p<0.05 
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จากตารางพบวา่โรคประตวักบัสัญญาณการท าร้ายตนเองมีความสัมพนัธ์กนั ส่วนกลุ่มอาย ุ
สถานภาพและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ กลุ่มอายุ สถานภาพ อาชีพ โรคประจ าตวัและวิธีการท าร้าย
ตนเอง 
ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง วธีิการท าร้ายตนเอง รวม X2 p 

กนิยาเกนิขนาด                       
(n=55) 

กนิยาเคมี/ฆ่า
แมลง (n=43) 

ใช้อุปกรณ์
(n=18) 

ท าให้ตนเอง
บาดเจ็บ(n=6) 

เพศ        
       ชาย 16 29 13 4 62 19.045 .000 
       หญิง 39 14 5 2 60   
กลุ่มอายุ        
       ≤ 24ปี 23 12 3 2 40   
       25 – 29 ปี 26 28 12 3 69 6.237 .357 
       ≥ 60ปี 6 3 3 1 13   

สถานภาพ        
       โสด 25 17 9 2 53   
       คู่ 25 22 7 3 57 1.330 .970 
       หมา้ย/หยา่/แยก 5 4 2 1 12   
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ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง วธีิการท าร้ายตนเอง รวม X2 p 
กนิยาเกนิขนาด                       

(n=55) 
กนิยาเคมี/ฆ่า
แมลง (n=43) 

ใช้อุปกรณ์
(n=18) 

ท าให้ตนเอง
บาดเจ็บ(n=6) 

อาชีพ        
        พอ่บา้น/แม่บา้น 5 6 2 1 14   
        วา่งงาน 5 1 1 1 8   

        นกัเรียน/นกัศึกษา 5 4 0 0 9 10.264 .593 
       รับจา้ง 36 32 13 4 85   
       คา้ขาย 4 0 2 0 6   

โรคประจ าตัว        
       ไม่มี 39 31 13 3 86 1.295 .730 
       มี 16 13 5 3 36   

*p<0.05 
 
จากตารางผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัวิธีท าร้ายตนเองมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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ตารางท่ี5 ความสัมพนัธ์รหวา่งอาชีพและวธีิการท าร้ายตนเอง 

ลกัษณะกลุ่ม
ตวัอย่าง 

วธีิการท าร้ายตนเอง รวม X2 p 

กนิยาเกนิ
ขนาด                       
(n=55) 

กนิยาเคมี/
ฆ่าแมลง 
(n=43) 

ใช้
อุปกรณ์
(n=18) 

ท าให้
ตนเอง
บาดเจบ็
(n=6) 

อาชีพ 

   พ่อบา้น/แม่บา้น 

   วา่งงาน 

   นกัเรียน/นกัศึกษา 

   คา้ขาย 

 
5 
5 
5 
4 

 
6 
1 
4 
0 

 
2 
1 
0 
2 

 
1 
1 
0 
0 

 
14 
8 
9 
6 

 
 

9.821 

 
 

.365 

จากตารางผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัวิธีการท าร้ายตนเองไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.05 
 

ผลการศึกษา 
1. ลักษณะทางด้านประชากรของผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง25-59 ปีร้อยละ56.6รองลงมาคือช่วงอายุน้อยกวา่ 24 ปี
ร้อยละ32.8 มีสถานภาพสมรสร้อยละ46.7และสถานภาพโสด ร้อยละ43.4ตามล าดบั อาชีพ 2 อนัดบั
แรกคือรับจ้างร้อยละ69.7 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้านร้อยละ11.5 ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ไม่มีโรค
ประจ าตวัร้อยละ70.5 มีโรคประจ าตวัร้อยละ29.5 โรคประจ าตวัท่ีพบส่วนใหญ่เป็นโรคทางกายร้อย
ละ15.57 2อนัดบัแรกเป็นความดนัโลหิตสูงร้อยละ7.4 ธัยรอยด์และไขมนัในเลือดสูงร้อยละ4.9 มี
โรคประจ าตวัทางจิตเวชร้อยละ13.93 2อนัดบัอนัดบัแรกไดแ้ก่โรคจิตร้อยละ8.2 โรคซึมเศร้าร้อยละ
2.5ตามล าดบั ปัจจยัท่ีกระตุน้ใหล้งมือท าร้ายตนเอง 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่มีปัญหาความสัมพนัธ์ร้อยละ
78.7 ปัญหาโรคจิต/โรคทางกายร้อยละ23 และปัญหาทางเศรษฐกิจ ร้อยละ12.3 
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2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการพยายามฆ่าตวัตาย พบว่าเพศมีความสัมพนัธ์กับการ
พยายามฆ่าตวัตายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p-value=0.000)โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ50.8 
วธีิการท่ีท าร้ายตนเองในเพศชายส่วนใหญ่กินสารเคมี/ยาฆ่าแมลงร้อยละ49.77 กินยาเกินขนาด ร้อย
ละ25.80 ใช้อุปกรณ์ร้อยละ20.96 ท าให้ตนเองบาดเจ็บร้อยละ6.45ส่วนเพศหญิงใชว้ิธีการพยายาม
ฆ่าตวัตายดว้ยการกินยาเกินขนาดร้อยละ65 ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายท่ีมีโรคประจ าตวั มีความสัมพนัธ์
กบัการพยายามฆ่าตวัตายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p-value =0.004) โดยผูพ้ยายามฆ่าตวัตายส่วน
ใหญ่พยายามฆ่าตวัตายเป็นคร้ังแรกร้อยละ83.33และเคยท าร้ายตนเองมาก่อนร้อยละ16.66และยงั
พบอีกวา่ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายท่ีมีโรคประจ าตวัมีความสัมพนัธ์กบัการส่งสัญญาณบ่งบอกวา่จะท าร้าย
ตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(p-value=0.003)พบวา่ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายมีโรคประจ าตวัมีการส่ง
สัญญาณบ่งบอกการท าร้ายตนเอง ร้อยละ 22.22 
 

อภิปรายผล 
 มีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการพยายามฆ่าตวัตาย ปัจจยัดา้นบุคคลไดแ้ก่เพศ 
อายุ ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง0.51เท่า สอดคล้องกับการศึกษาของ
Wasserman and Jiang,2515 พบวา่ความคิดฆ่าตวัตายและพยายามฆ่าตวัตายจะพบในเพศหญิงนอ้ย
กวา่เพศชาย และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิชยั มงคล,2556พบวา่โดยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่น
มีช่วงอายุ 25-59ปี สถานภาพสมรสและมีอาชีพรับจา้ง    เป็นวยัท างานจะท าร้ายตนเองจนเสียชีวิต
มากกวา่วยัอ่ืนๆ ส่วนวิธีการพยายามฆ่าตวัตายดว้ยการการกินยาเกินขนาดในเพศหญิงส่วนใหญ่ไม่
ท าใหเ้สียชีวติ การศึกษาของมาโนช เหล่าตระกลู,2555 พบวา่เพศชายจะใชว้ิธีการพยายามฆ่าตวัตาย
โดยการกินสารฆ่าแมลง/สารเคมี /ใช้อาวุธหรือท าให้ตนเองบาดเจ็บมากกว่าเพศหญิง เป็นการ
พยายามฆ่าตวัตายดว้ยวิธีท่ีรุนแรง ตั้งใจท่ีจะลงมือท าร้ายตนเองเพื่อฆ่าตวัตาย ปัจจยัทางดา้นสังคม
ได้แก่ผูท่ี้เคยฆ่าตวัตายมาก่อนหรืออยู่ในครอบครัวมีการฆ่าตวัตาย จากการศึกษาของสุวลกัษณ์
,2558 พบว่าปัจจยัท่ีหนุนท่ีท าให้ผูพ้ยายามฆ่าตวัตายคือเคยท าร้ายตนเองมาก่อนจะมีความคิดและ
ตั้งใจฆ่าตวัตาย มีการวางแผนโดยส่งสัญญาณท่ีบ่งบอกวา่จะท าร้ายตนเอง สอดคลอ้งกบัการศึกษา
klonsky and May,2557 และสายฝน เอกวรางกรู,2558ท่ีพบวา่ผูท่ี้เคยท าร้ายตนเองจะ ตั้งใจฆ่าตวัตาย
และส่งสัญญาณบอกใหผู้อ่ื้นรับรู้วา่จะฆ่าตวัตายแลตายส าเร็จในท่ีสุดเสมอ สุพตัรา สุขาวห,2560ได้



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

331 
 
 

ศึกษาปัจจยัเส่ียงในกลุ่มวยัรุ่นพบวา่วยัรุ่นท่ีพยายามฆ่าตวัตายจะมีการส่งสัญญาณไปยงัคนอ่ืนวา่เขา
ไม่มีความสุขและเป็นการลงโทษคนอ่ืนท าให้พวกเขาไม่มีความสุข ซ่ึงการพยายามฆ่าตวัตายน้ีไม่
ตอ้งการให้ผลลพัธ์เป็นความตาย นอกจากน้ียงัมีปัจจยัทางดา้นจิตใจพบว่าการพยายามฆ่าตวัตายมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีโรคประจ าตวั โรคประจ าตวัทั้งทางกายและทางจิตเวชมีความเส่ียงในการฆ่า
ตวัตายส าเร็จสอดคลอ้งกบัการศึกษาของหทยัทิพย ์เจริญศรี,2558ท่ีพบว่าผูป่้วยโรคซึมเศร้าและมี
อาการทางจิตร่วมดว้ยเก่ียวขอ้งกบัความความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย ภาวะซึมเศร้าและโรคจิตมีความ
แปรปรวนทางดา้นอารมณ์เป็นผลจากกระบวนการคิดบิดเบือนอตัโนมติัทางลบเม่ือเป็นมากข้ึนจะ
รู้สึกอยากตาย คิดถึงการฆ่าตัวตาย วางแผน ส่งสัญญาณ จนถึงกระท าการฆ่าตัวตายในท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิตยา จรัสแสง,2558พบวา่ภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยมะเร็งท่อน ้ าดีมีภาวะ
ซึมเศร้าระดบัปานกลางถึงรุนแรงจะมีความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายระดบัสูง จากการศึกษาของปอง
พล วรปาณิ(2556)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพยายามฆ่าตวัตายในจงัหวดัสุโขทยั ยงัพบว่าผู ้
พยายามฆ่าตวัตายสภาพร่างกายท่ีมีโรคประจ าตวั สภาพจิตใจท่ีเครียดเก็บกด ไม่มีทางออกเป็น
ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการพยายามฆ่าตวัตายดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ จากผลการศึกษาพบว่าเพศและการมีโรค
ประจ าตวัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัสัมพนัธ์กบัผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย ดงันั้น 
              1.1 ควรสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนให้รู้ถึงการส่งสัญญาณเตือนการพยายามฆ่าตวั
ตายและแนวทางการเขา้ถึงบริการจากหน่วยบริการสาธารณสุขใกลบ้า้น 
              1.2 จดับริการการดูแลผูท่ี้พยายามฆ่าตวัตายอยา่งเป็นระบบเช่นการประเมินคดักรองกลุ่ม
เส่ียง การดูแลและติดตามเยีย่มบา้นอยา่งต่อเน่ือง การใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
              1.3 จดักิจกรรมตน้แบบการดูแลใจไร้เศร้าในชุมชนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       2.ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ผลการศึกษาพบปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการพยายามฆ่า
ตวัตายจากปัญหาโรคทางกายและโรคทางจิต 
              2.1 ควรศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุการพยายามฆ่าตวัตายของผูป่้วยโรคทางกายและ
โรคทางจิตเพื่อน าไปสู่การวางแผนใหก้ารดูแลอยา่งเป็นระบบ 
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             2.2 มีศูนยบ์ริการให้การปรึกษาทั้งทางโทรศพัท์และคลินิกพิเศษ คดักรองและรักษาผูท่ี้มี
ภาวะซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายเช่นกลุ่มวยัรุ่น วยัท างาน ผูสู้งอาย ุ

 
 

รายการอ้างองิ 
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อาภร  มณีวรรณ์    (Aporn  Maneewam) 
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พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ  หอผูป่้วยก่ึงวกิฤตอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลนครปฐม 

 
บทคดัย่อ 

ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต (Sepsis) เป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญั  เป็นสาเหตุการ
ตาย  5 อนัดับแรกของโรงพยาบาลและเป็นโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง    การวิจยัน้ีเป็น
การศึกษายอ้นหลงั (Retrospective  Research) เก่ียวกบัผลลพัธ์ของการใชแ้นวปฏิบติัการดูแลผูป่้วย
ท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง  ใช้แนวทางการดูแลผูป่้วยตามหลกั  “ 6  bundle  
sepsis  protocol ” ในหอผูป่้วยก่ึงวิกฤตอายุรกรรมหญิง  โรงพยาบาลนครปฐม  ได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์การใช้แนวทางปฏิบติักบัผลลพัธ์ทางคลินิกตามเกณฑ์  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการวินิจฉยั  Severe Sepsis  และ  Septic Shock  จ านวน  32 ราย  โดยจดัเก็บขอ้มูลดา้น
กระบวนการรักษาในระยะเวลา 6 ชัว่โมงแรก  และขอ้มูลดา้นผลลพัธ์หลงัการใช้แนวปฏิบติัการ
ดูแลผูป่้วย  เก็บขอ้มูลตั้งแต่   วนัท่ี  25  มีนาคม  - 15  เมษายน  2562  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา   สถิติ  Chi  - square   และค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ขอ้มูลผลลพัธ์ทางคลินิคและ
ผลลพัธ์ทางการพยาบาลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  SPSS 
  ผลการศึกษาพบว่า  กระบวนการดูแลผูป่้วยกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสโลหิตใน  6  
ชั่วโมงแรกอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะความรู้และการปฏิบติัการพยาบาลในการประเมินอาการ
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เปล่ียนแปลงของผูป่้วย  การปฏิบติัตามแนวทางโดยใชห้ลกั  “ 6  bundle  sepsis  protocol ”  จาก
การศึกษายอ้นหลงัจากประวติัผูป่้วย    คือ การส่งเพาะเช้ือ และการใหย้าปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด า
หลงัการส่งเพาะเช้ือ  ภายใน  1  ชั่วโมง  การได้รับสารน ้ าทางหลอดเลือดด าอย่างเพียงพอ  การ
ไดรั้บยากระตุน้หวัใจเพื่อเพิ่มความดนัโลหิต  และมีการเฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง มีการประเมิน
บนัทึกปริมาณปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนอยา่งต่อเน่ือง  การปฏิบติัดูแลท่ีเหมาะสม    จึง
เกิดผลลพัธ์การดูแลท่ีดีข้ึน  สามารถลดอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยลงได ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p = 0.00) 
 

ค าส าคญั : ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต , แนวทางการดูแลผูป่้วย 

 
Abstract 
 Infectious  diseases  and  sepsis  are  seems  tobe  serious  for  global 
public  health  problems. Sepsis  is  mortality  rate  and  high  cost.  Morbidity  rate  
reported  in  Nakhonpathom  Hospital .This  study is  intervention  study to compare  
clinical  outcomes  based  on  the protocol  after  using  the clinical  guidelines. This  
Retrospective  study  was  conducted  on the   sample  and 30  subjects  who  were  
diagnosis  with  severe  sepsis  or  septic  shock  from   March  25th   2019  to  April  15 
th2019   data  were  analyzyed  by using  descriptive  statistics  and  chi-square. 
  The  results  indicate  the  need  for  research  to  improve  the  quality  of  
care  management  for  patients  with  sepsis  especially  on  nurse,  s knowledge  and  
practice  of nursing  care  in evaluating  patients  status  changes. Gap analysis  for  
usually  practice and  new  practice  were  detected , it  indicated  good  diagnosis  but  
poor “ 6 bundle  sepsis  protocol”   and  discover  organ  failure  monitor. The outcome  
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of  the nursing  practice  guideline  will  be  helpful  for  assessment  diagnosis  and  
rapid  healing  to  improve  both  clinical  and  nursing  outcomes. 
 
Keywords : ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต , แนวทางการดูแลผูป่้วย , 6 bundle  sepsis  protocol 

 
บทน า 
  ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตในผูป่้วยเป็นภาวะเร่งด่วนในการให้การรักษาพยาบาล 
เน่ืองจากหากไดรั้บการรักษาล่าช้าจะมีอตัราตายสูง  โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือใน
กระแสโลหิตอยา่งรุนแรงท่ีไดรั้บการวินิจฉยั  Severe  Sepsis และ Septic Shock  ในประเทศไทย
พบอุบติัการณ์ประมาณ 75 -150  รายต่อ 100,000 ประชากร  และอตัราการตายสูงถึงร้อยละ  62.0 -
73.91  โดยปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเสียชีวิต  คือการได้รับการวินิจฉัยท่ีล่าช้า  การเร่ิมยา
ปฏิชีวนะชา้กวา่  1  ชัว่โมง การไดรั้บสารน ้าไม่เพียงพอ  และการมีอวยัวะหลายระบบลม้เหลว   เกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงและอาจเสียชีวิตได ้และเม่ือเกิดภาวะลม้เหลวของอวยัวะอย่างนอ้ยหน่ึง
อวยัวะจะมีอตัราการเสียชีวิตเพิ่มข้ึน  จากร้อยละ  25.60  เป็นร้อยละ  43.80  ( สุณีรัตน์  คงเสรีพงศ ์ 
และดวงกมล  เลาหประสิทธิพร , 2554:32) ดงันั้นการให้การรักษาในช่วงแรกเม่ือไดรั้บการวินิจฉยั
จึงมีความส าคญัและผูป่้วยควรไดรั้บการดูแลตามแนวทางการดูแลผูป่้วยมีภาวะติดเช้ือในกระแส
โลหิต  ตามหลกั “ 6  bundle  sepsis  protocol” สามารถป้องกนัหรือลดความรุนแรงของการท างาน
ลม้เหลวของอวยัวะ  และลดอตัราตายได ้
           โรงพยาบาลนครปฐม  เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ  พบอุบติัการณ์ของโรคติดเช้ือ
เป็นโรคท่ีมีผูป่้วยเสียชีวิตอนัดบัแรกของโรงพยาบาล  จากสถิติยอ้นหลงั  3  ปี  ใน พ.ศ. 2558 - 
2560  ผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉยั  sepsis  มีจ านวน  1,946 ราย  2,123 ราย และ 2,298  ราย  เสียชีวิต 
จ านวน  796  ราย 879 ราย และ 884  ราย   ติดเป็นอตัราการเสียชีวิตร้อยละ  40.90 , 40.47  และ  
38.35  ตามล าดบั    โดยทางโรงพยาบาลมองเห็นความส าคญัของการดูแลผูป่้วยโรคติดเช้ือท่ียงัเป็น
ปัญหาส าคญั  ซ่ึงพบไดต้ั้งแต่แผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน   หอผูป่้วยสามญัถึงหอผูป่้วย ICU   การวินิจฉยั
และการใหก้ารรักษาอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งภายในระยะเวลา  6  ชัว่โมงแรก  เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัใน
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การช่วยให้ผูป่้วยรอดชีวิตและมีภาวะแทรกซ้อนน้อยท่ีสุด  ทีมน าทางคลินิกด้านอายุรกรรม ( 
Patient  Care  Guideline : PCT  Med )ไดจ้ดัตั้งคณะท างาน  และสร้างแนวทางการดูแลผูป่้วย  โดย
คณะท างานประกอบดว้ยแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอายุรกรรม  พยาบาลจากหอผูป่้วยอายุรกรรมและ
แผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน  เภสัชกร  พยาบาลป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล  หลังการใช้แนว
ทางการดูแลผูป่้วยติดเช้ือ  ท าให้ผลการดูแลผูป่้วยติดเช้ือดีข้ึน  โดยประเมินจากตวัช้ีวดั  คือ  อตัรา
ตายของผูป่้วยโรคติดเช้ือลดลงเหลือ  ร้อยละ  38.35  ในปี 2560  แต่ยงัเกินเกณฑท่ี์ก าหนดคือร้อยละ  
30  ในการใชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยติดเช้ือ  ยงัพบปัญหาในการใชแ้นวทางการรักษา  เน่ืองจากการ
น าไปปฏิบติั ความเขา้ใจ  และการใหค้วามส าคญัต่อการใชแ้นวทางการรักษาแตกต่างกนั สาเหตุมา
จากการประสานงาน  ความไม่สอดคลอ้งกนัของการปฏิบติังาน การปฏิบติัตามแนวทางการดูแล
รักษาผูป่้วยติดเช้ือไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และทกัษะของผูป้ฏิบติัการพยาบาลในการดูแล
ผูป่้วยให้ได้รับการรักษาท่ีถูกตอ้งและต่อเน่ือง  ดังนั้นผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีผูป่้วย  
Severe  Sepsis  และ  Septic Shock ตอ้งไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติั  เพื่อช่วยลดความรุนแรงของ
อวยัวะลม้เหลวในผูป่้วย และท าใหผู้ป่้วยมีโอกาสรอดชีวติสูงข้ึน 

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประสิทธิผล หมายถึง  ผลลพัธ์จากการใชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยโดยใชแ้นวทางปฏิบติั
ในการดูแลผูป่้วย  Sepsis  ในหอผูป่้วยก่ึงวกิฤตอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลนครปฐม 
  Sepsis มีอาการหรือสงสัยวา่มีการติดเช้ือในร่างกายร่วมกบัมีภาวะ SIRS 
  sepsis ภาวะ sepsis ท่ีมีอวยัวะท างานลม้เหลวอยา่งนอ้ยหน่ึงอวยัวะข้ึนไป 
  Septic shock ภาวะ sepsis ท่ีมีความดนัโลหิตต ่า (systolic blood pressure < 90 มม.
ปรอท หรือลดลง > 40 มม.ปรอทจากค่าพื้นฐาน) โดยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการใหส้ารน ้าอยา่ง
เพียงพอแลว้ และไม่อธิบายจากสาเหตุอ่ืนๆ 
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ขอบเขตการวจิัย 
 งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาผลลัพธ์  การดูแลผูป่้วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะ  
sepsis  โดยใชแ้นวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย  Sepsis ทุกราย  ใชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยตามหลกั “ 6  
bundle  sepsis  protocol” โดยวดัผลภายหลงัการไดรั้บการดูแลผูป่้วยแลว้  48 ชัว่โมง  จากอตัราการ
รอดชีวติของผูป่้วยในหอผูป่้วยก่ึงวกิฤตอายรุกรรมหญิง 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
                   1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะ
ติดเช้ือในกระแสโลหิต  ท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยก่ึงวกิฤตอายรุกรรมหญิง  โรงพยาบาล
นครปฐม 

 
กรอบแนวคดิหารท าการวิจัย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ความส าคญัของการติดเช้ือในกระแสโลหิต 

การติดเช้ือในกระแสโลหิตเป็นภาวะเร่งด่วนในการให้การรักษาพยาบาล เน่ืองจากหาก
ได้รับการรักษาไม่ทนัท่วงทีจะมีอตัราการตายท่ีสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือใน
กระแสโลหิตอย่างรุนแรงท่ีเป็น severe sepsis และ septic shock ในประเทศไทยพบอุบติัการณ์ 
ประมาณ 75-150 รายต่อ 100,000 ประชากร และอตัราการตายสูงถึงร้อยละ 62.0-73.91 โดยปัจจยั
ส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเสียชีวิต คือการได้รับการวินิจฉัยล่าช้า การได้รับการรักษานอกหอผูป่้วย
วกิฤติ การเร่ิมใหย้าปฏิชีวนะชา้กวา่ 1 ชัว่โมงหลงัการวนิิจฉยั การไดรั้บยาปฏิชีวนะไม่เพียงพอ และ
การมีอวยัวะล้มเหลวหลายระบบ สมาคมเวชบ าบดัวิกฤตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการ
รณรงคใ์นการให้การรักษาผูป่้วยวิกฤตท่ีมีภาวะติดเช้ือ ในกระแสเลือดอยา่งรุนแรง (severe sepsis) 
โดยการวินิจฉัยภาวะน้ีให้รวดเร็วและให้การรักษาประคับประคองด้วยสารน ้ าท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม อาจร่วมกบัการให้ยากลุ่มกระตุน้แรงดนัโลหิต (Vasopressor ) เพื่อท าให้การไหลเวียน
และแรงดนัเลือดดีข้ึนอย่างรวดเร็ว เป้าหมายภายใน 6 ชัว่โมงแรก เรียกว่า Early goal directed 
therapy (EGDT) สามารถป้องกนัหรือลดความรุนแรงของอวยัวะลม้เหลว ลดอตัราการตายไดแ้ละ
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานพยาบาลต่างๆ 
การวนิิจฉัยการติดเช้ือในกระแสโลหิต 

นิยามของภาวะ sepsis ท่ีน ามาใชก้นัอย่างแพร่หลายคือ นิยามของ American College of 
Chest Physician (ACCP)/Society of Critical Care Medicine (SCCM) ในปี 1991 ไดมี้การนิยามถึง
ภาวะ septic shock โดยแบ่งตามระดบัความรุนแรงของโรค ดงัน้ี 

1. Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) ตั้งแต่ 2 ขอ้ข้ึนไป 
1) อุณหภูมิร่างกาย>38°Cหรือ<36°C 
2) อตัราการเตน้ของหวัใจ>90คร้ังต่อนาที 
3) อตัราการหายใจ > 20 คร้ังต่อนาที หรือ PaCO2 < 32 มม.ปรอท 
4) เมด็เลือดขาว>12,000หรือ<4,000เซลล/์ลบ.มม.หรือมี immatureform>ร้อยละ10 
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2. Sepsis มีอาการหรือสงสัยวา่มีการติดเช้ือในร่างกายร่วมกบัมีภาวะ SIRS 
3. Severe sepsis ภาวะ sepsis ท่ีมีอวยัวะท างานลม้เหลวอยา่งนอ้ยหน่ึงอวยัวะข้ึนไป 
4. Septic shock ภาวะ sepsis ท่ีมีความดนัโลหิตต ่า (systolic blood pressure < 90 มม.ปรอท 

หรือลดลง > 40 มม.ปรอทจากค่าพื้นฐาน) โดยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการใหส้ารน ้ าอยา่งเพียงพอแลว้ 
และไม่อธิบายจากสาเหตุอ่ืนๆ  

ถา้ยึดนิยามดงักล่าวจะพบว่า ผูป่้วยในหออภิบาลส่วนใหญ่ก็มีภาวะ SIRS ได้ โดยไม่
จ  าเป็นต้องเกิดจากการติดเช้ือ ในปี 2015 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดย International Sepsis 
Definition Conference  
โดยเพิ่ม นิยามของภาวะ sepsis ท่ีมี 5 องค์ประกอบหลกัคือ general variables, inflammatory 
variables, hemodynamic variables,organ dysfunctionvariables และtissue perfusionvariables  
 
แนวทางการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิต 
 6  bundle sepsis protocol ประกอบไปดว้ย 

1. การส่งเพาะเช้ือ (Hemoculure) ก่อนใหย้าปฏิชีวนะ ภายใน 45 นาที 
   - เจาะเลือดส่ง Hemoculture 2 specimen พร้อมกนั จากแขนขา้งละ 1 specimen  
   - เก็บ specimen จากต าแหน่งท่ีติดเช้ือ 
2. ไดรั้บสารน ้าทดแทนเพียงพอใน 6 ชัว่โมงแรกการใหส้ารน ้าอยา่งนอ้ย 1.5 ลิตร 
     เปิดเส้นเลือดด า ให ้Normal saline 2 เส้นพร้อมกนัอยา่งรวดเร็ว 
3. การใหย้าปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าภายหลงัการส่งเพาะเช้ือ ภายใน 1 ชัว่โมงแรก 
4. พิจารณาให้ยา vasopressor หรือ Norepinephrine ในกรณีท่ีไดรั้บสารน ้ าเพียงพอแลว้ แต่

มีค่า  
MAP ≥ 65 mmHg 
5. ใส่สายสวนปัสสาวะและบนัทึกปริมาณปัสสาวะต่อชัว่โมง urine out put ≥ 0.5 ml/kg/hr 
6. บนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกและประเมิน มี Mean Arterial Pressure (MAP) ≥  65 

mmHg  
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กล่าวโดยสรุปคือการติดเช้ือในกระแสโลหิตเป็นภาวะเร่งด่วนในการให้การรักษาพยาบาล 
เน่ืองจากหากไดรั้บการรักษาไม่ทนัท่วงทีจะมีอตัราการตายท่ีสูง การวินิจฉยัภาวะน้ีให้รวดเร็วและ
การใช้ Six bundle sepsis protocol สามารถป้องกนัหรือลดความรุนแรงของอวยัวะลม้เหลว ลด
อตัราการตายได ้
วจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

(นิลปัทมแ์ละคณะ, 2561) การใช้ 6 bundle sepsis protocol ในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือใน
กระแสโลหิตแบบรุนแรง แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี ผลการวิจยั พบวา่ความ
เป็นไปไดใ้นการใชแ้นวการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิตแบบรุนแรงโดยใช ้6 bundle sepsis 
protocol ทีมผูใ้ชแ้นวการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิตมีความพึงพอใจในการใชแ้นวการดูแล
ผูป่้วย ติดเช้ือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง โดยใช ้6 bundle sepsis protocol โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อการดูแลท่ีไดรั้บตามแนวการดูแลผูป่้วยติดเช้ือใน
กระแสโลหิตแบบรุนแรง โดยใช ้6 bundle sepsis protocol โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 58.90 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ ในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง โดยใช ้6 
bundle sepsis protocol หลงัการพฒันา ( = 17.68, S.D.=1.57) สูงกวา่ก่อนการพฒันา ( =11.25, 
S.D.=2.17) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.000) และค่าเฉล่ียระยะเวลากิจกรรม โดยใช ้Six bundle 
sepsis protocol หลงัการพฒันาลดลงจาก 99 นาที (S.D.=1.27) เหลือ 71 นาที (S.D.=1.02) ต ่ากว่า
ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.000) 

พรทิพยแ์ละนงนุช (2558) ผลลพัธ์การใช้แนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือใน
กระแสโลหิตอย่างรุนแรง ทางคลินิกตามเกณฑ์ “ Sepsis bundles ” ในงานห้องผูป่้วยหนัก 
โรงพยาบาลสงขลา พบว่า หลงัใชแ้นวปฏิบติั การดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตอยา่ง
รุนแรงทางคลินิกตามเกณฑ์ “ Sepsis bundles” กลุ่มผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตอยา่งรุนแรง
จากแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินเขา้รักษาในห้องผูป่้วยหนกัมีอตัราการเสียชีวิตน้อยกว่าจากแผนก
อุบติัเหตุและฉุกเฉินเขา้รักษาในหอผูป่้วยอายุรกรรม และยา้ยเขา้ห้องผู ้ป่วยหนกัภายใน 48 ชัว่โมง 
และพบว่าผูป่้วยเขา้ห้องผูป่้วยหนกัตั้งแต่แรกรับจะมีอตัราการไดรั้บ fluid resuscitate ภายใน 6 
ชัว่โมงแรก มากกวา่กลุ่มผูป่้วยเขา้ท่ีหอผูป่้วยก่อนแลว้ยา้ยเขา้หอ้งผูป่้วยหนกั ภายใน 48 ชัว่โมงและ
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พบวา่มี adequate tissue perfusion ภายใน 6 ชัว่โมงมากกวา่กลุ่มผูป่้วยเขา้ท่ีหอผูป่้วยก่อนแลว้ยา้ย
เขา้หอ้งผูป่้วยหนกัภายใน 48 ชัว่โมง ดงันั้น ลกัษณะหอผูป่้วยมีความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ตวัช้ีวดัของ
ทางคลินิกตามเกณฑ ์“Sepsis bundles” อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติ (p= 0.00) 

ภาพิมลและคณะ (2560) คุณภาพการจดัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ี
หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี ผลการวิจัยคุณภาพการจัดการดูแลด้าน
โครงสร้างพบวา่ พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานอุบติัเหตุและ ฉุกเฉินมีความรู้ในการดูแล
ผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดในระดับปานกลางถึงระดับดี คุณภาพการจัดการด้าน
กระบวนการพบว่า พยาบาลมีการปฏิบติัตามแนวปฏิบติับางประการไม่ค่อยสม ่าเสมอโดยเฉพาะ
การประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด การคน้พบภาวะติดเช้ือใน
กระแสเลือดของพยาบาลมีระยะเวลา เฉล่ีย 17.3 นาที ระยะเวลาท่ีผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแส
เลือดไดรั้บการเจาะเลือดเพาะเช้ือเฉล่ีย 14.1 นาที โดยร้อยละ 92.2 ไดรั้บการเจาะเลือดเพาะเช้ือใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ระยะเวลาการไดรั้บยาปฏิชีวนะเฉล่ีย 29.6 นาที โดยร้อยละ 96.7 ไดรั้บยา
ปฏิชีวนะในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที คุณภาพการจดัการดูแลดา้นผลลพัธ์พบวา่ หลงัให้การดูแลผูมี้
ภาวะ sepsis, severe sepsis และ septic shock ผูป่้วยมีค่าความดนัเลือดแดงเฉล่ีย ≥ 65 mmHg ร้อย
ละ 70.8 14.3 และ 0 ตามล าดบั และปริมาณค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนส่วนปลาย ≥ 92 % ร้อยละ 
86.1, 0 และ 18.2 ตามล าดบั และไม่พบผูมี้การติดเช้ือในกระแสเลือดมีภาวะน ้ าเกินจากการไดรั้บ
สารละลายทางหลอดเลือดด า การเกิดภาวะ shock ของผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด ใน
ระยะ sepsis และ severe sepsis พบร้อยละ 8.3 และ71.4 ตามล าดบั 

(PK Milano, 2018) Sepsis Bundle Adherence Is Associated with Improved Survival in 
Severe Sepsis or Septic Shock Result: Among the 4,582 patients identified with sepsis, overall 
mortality was lower among those who received bundle-adherent care compared to those who did 
not (17.9% vs. 20.4%; p=0.035). Seventy-five percent (n=3,459) of patients first met sepsis 
criteria in the ED, 9.6% (n=444) in the intensive care unit (ICU) and 14.8% (n=678) on the ward. 
Bundle adherence was associated with lower mortality for those declaring in the ICU (23.0% 
adherent [95% confidence interval{CI} {16.8–30.5}] vs. 31.4% non-adherent [95% CI {26.4–
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37.0}]; p=0.063), but not for those declaring in the ED (17.2% adherent [95% CI {15.8–18.7}] 
vs. 15.1% non-adherent [95% CI {13.0–17.5}]; p=0.133) or on the ward (24.8% adherent [95% 
CI {18.6–32.4}] vs. 24.4% non-adherent [95% CI {20.9–28.3}]; p=0.908). Pneumonia was the 
most common source of sepsis (32.6%), and patients with pneumonia had the highest mortality of 
all other subsets receiving bundle non-adherent care (28.9%; 95% CI [25.3–32.9]). Although 
overall mortality was lower among those who received bundle-adherent care compared to those 
who did not, when divided into subgroups by suspected source of infection, a statistically 
significant mortality benefit to bundle-adherent sepsis care was only seen in patients with 
pneumonia 
 

วธิีการวจิัย  

            การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงยอ้นหลงั ( Retrospective  Research) เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของการใชแ้นวทางการปฏิบติัการดูแลผูป่้วย Sepsis  หอผูป่้วยก่ึงวกิฤตอายรุกรรมหญิง โรงพยาบาล
นครปฐม  ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัมนุษย์   โรงพยาล
นครปฐม กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่มีภาวะ  Sepsis   ท่ีเขา้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี  25 มีนาคม – 15  เมษายน   2562  
การวเิคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียดดงัน้ี 
           1. เปรียบเทียบผลลัพธ์ข้อมูลผูป่้วยท่ีได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลผูป่้วย  Sepsis 
ภายใน  48 ชัว่โมงกบัขอ้มูลของผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการดูแลตามแนวทางการดูแลผูป่้วย  sepsis   โดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติ  Chi - square 
            2.ขอ้มูลการปฏิบติัในการใช้แนวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย  sepsis  ค่าร้อยละ ในตวัแปร 6  
ขอ้ ดงัน้ี 
 1. ระยะเวลาการส่งเพาะเช้ือก่อนใหย้าปฏิชีวนะ   
 2. การไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชัว่โมงหลงัการวนิิจฉยั  
 3.ปริมาณการไดรั้บสารน ้าทดแทนเพียงพอในทนัที   
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 4.การไดรั้บยากระตุน้หวัใจและหลอดเลือด    
 5. ค่าความดนัโลหิตเฉล่ีย (MAP) ≥ 65 mmHg   
 6. ปริมาณปัสสาวะ urine out put ≥ 0.5 ml/kg/hr          
ระยะเวลาในการด าเนินงานวจัิย 

วนัท่ี  25  มีนาคม  - 15 เมษายน  2562  เป็นการวจิยัเชิงยอ้นหลงั (Retrospective  Research)            
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
            1. แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิต  ประกอบดว้ย  ช่ือ  นามสกุล  อาย ุ 
เพศ  ประวติัการเจบ็ป่วย  โรคประจ าตวั  ส่ิงส่งจรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  วนั  เวลาท่ีเขา้รับการรักษา 
( Version 2 : ก.พ.2559   ตามเอกสารแนบ) 
            2. Standing  order  for  severe  sepsis /septic  shock (เอกสารแนบ)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ด าเนินการวิจัย  คือ  แนวทางการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง   สร้างโดย
คณะท างานประกอบดว้ยแพทย ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอายุรกรรม  พยาบาลจากหอผูป่้วยอายุรกรรมและ
แผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน  เภสัชกร  พยาบาลป้องกนัโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 3.แบบประเมินการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแส
โลหิต  
เกณฑ์การคัดเลอืกประชากร ( inclusion  criteria) 
             กลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยคดัเลือกเฉพาะผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่ติด
เช้ือในกระแสเลือดและท่ีเสียชีวิตหลังรับเข้ารักษาในหน่วยงานก่ึงวิกฤตอายุรกรรมหญิง 
โรงพยาบาลนครปฐม  จ านวน  32  ราย   
เกณฑ์การคัดออกประชากร (Exclusion criteria )   
          1. หญิงตั้งครรภ ์ ทุกระยะของการตั้งครรภ ์
          2. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยากดภูมิหรือมีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง 
          3. ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย  ทุกชนิด 
          4.มีการเปล่ียนการวนิิจฉยัวา่ไม่ใช่ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
          การศึกษาขอ้มูลผูป่้วยจากเวชระเบียนผา่นคอมพิวเตอร์ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 32 ราย (ระบบ
สแกนขอ้มูลผูป่้วย)  โดยศึกษาขอ้มูลดา้นกระบวนการรักษาใน  6  ชัว่โมงแรก  ไดแ้ก่  การส่งเพาะ
เช้ือก่อนให้ยาปฏิชีวนะ  การไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชัว่โมงหลงัการวินิจฉัย  การไดรั้บสารน ้ า
ทดแทนเพียงพอ  การไดรั้บยากระตุน้หวัใจและหลอดเลือด   เฝ้าระวงั ประสิทธิภาพการท างานของ
ไต  และการลงบันทึก  SOS ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วน าข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช ้ 
แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลผูป่้วย Sepsis ( Version 2 : ก.พ. 2559)   

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
                   วิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการจดัการดูแลผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการติดเช้ือกระแสโลหิตอย่าง
รุนแรงเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรต่างๆ  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   วิเคราะห์
ขอ้มูลเปรียบเทียบผลลพัธ์ทางคลินิก  และผลลพัธ์ทางการพยาบาล  ระหวา่งกลุ่มผูป่้วยไดรั้บการ
ดูแลโดยใชแ้นวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย Sepsis ตามหลกัการ “ 6  bundle  sepsis  protocol”   และ 
ผูป่้วยไดรั้บการดูแลโดยไม่ใชแ้นวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย Sepsis ตามหลกัการ “ 6  bundle  sepsis  
protocol”    โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา    สถิติ Chi  - square  และ  ค่าร้อยละ   

 
ผลลพัธ์การดูแลผู้ป่วย sepsis ใน 6 ช่ัวโมงแรก 

     จากการศึกษาประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย  Sepsis  ในหอผูป่้วย
ก่ึงวิกฤตอายุรกรรมหญิง  โรงพยาบาลนครปฐม  ภายหลงัการน าแนวทางการรักษาผูป่้วย sepsis 
ดว้ย “ 6 Bundle sepsis  protocol ” มาใชใ้นการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสโลหิต  6  ชัว่โมงแรก 
พบวา่ จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 32 ราย มีผูป่้วยท่ีไดรั้บสารน ้ าทดแทนเพียงพอใน 6 ชัว่โมงแรกมี
จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการเจาะเลือดส่งตรวจเพาะเช้ือ (Hemoculture) 
ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ ภายใน 60 นาที มีจ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.88   ผูป่้วยท่ีได้รับยา
ปฏิชีวนะ ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัไดรั้บการวินิจฉยั มีจ  านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 100   ผูป่้วยไดรั้บ
การดูติดตามประสิทธิภาพการท างานของไต (urine out put ≥ 0.5 ml/kg/hr)  มีจ านวน 32 ราย  
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คิดเป็นร้อยละ 100  ผูป่้วยท่ีมี Mean Arterial Pressure (MAP)  ≥ 65  mmHg  มีจ านวน 32 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 100  และผูป่้วยท่ีไดรั้บยากระตุน้ความดนั (vassopressure) ในกรณีท่ีไดรั้บสารน ้ า
เพียงพอแลว้ แต่มีค่า MAP ≥ 65 mmHg มีจ  านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  ดงัตารางท่ี 1 

 
กิจกรรมการดูแล 

 6 Bundle sepsis protocol 
ผูจ้  านวนป่วยท่ีไดรั้บ/ไม่ไดรั้บการดูแล (n=32) 
ไดรั้บ
จ านวน 

ร้อยละ ไม่ไดรั้บ
จ านวน 

ร้อยละ 

1. ผูป่้วยท่ีไดรั้บสารน ้าทดแทน   
  เพียงพอใน 6 ชัว่โมงแรก 

26 81.25 6 18.75 

2. ผูป่้วยท่ีไดรั้บการเจาะเลือดส่งตรวจ   
  เพาะเช้ือ (Hemoculture) ก่อนใหย้า 
  ปฏิชีวนะ ภายใน 60 นาที 

31 96.88 1 3.12 

3. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ ภายใน 
  1 ชัว่โมงหลงัไดรั้บการวินิจฉยั 

32 100 0 0 

4 ผูป่้วยท่ีมี urine out put ≥ 0.5 ml/kg/hr 32 100 0 0 
5. ผูป่้วยท่ีมี Mean Arterial Pressure 
(MAP)    
   ≥  65 mmHg 

32 100 0 0 

6. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยากระตุน้ความดนั    
   (vasopressor) ในกรณีท่ีไดรั้บสารน ้า  
   เพียงพอแลว้ แต่มีค่า MAP ≥ 65 mmHg 

32 100 0 0 

     ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บ/ ไม่ไดรั้บการดูแลดว้ย “6  bundle  sepsis  protocol” 
 
จากตารางท่ี  2  ตารางแสดงผลลพัธ์ภายหลงัการใช/้ไม่ใชแ้นวทางปฏิบติั  “ 6  bundle  

sepsis  protocol ”  ผูป่้วยท่ีมีภาวะ Sepsis  มีจ านวนใชแ้นวทางปฏิบติัจ านวน  26    ราย คิดเป็น    
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ร้อยละ  81.25  มีจ านวนผูป่้วยรอดชีวิตภายหลงั  48 ชัว่โมง  25  ราย  คิดเป็นร้อยละ  96.15  มี
จ านวนผูป่้วยเสียชีวติภายใน  48  ชัว่โมง   1   ราย  คิดเป็นร้อยละ  3.15  ซ่ึงมีผูป่้วยท่ีมีภาวะ  Sepsis  
อตัรามากกวา่ไม่ใชแ้นวทางปฏิบติัซ่ึงมีจ านวน  6  ราย  คิดเป็นร้อยละ   18.75  มีจ านวนรอดชีวติ
ภายหลงั  48  ชัว่โมงจ านวน    6   ราย  คิดเป็นร้อยละ 100   โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p =  0.00)   

    ผลลพัธ์     จ านวน (n=32)          

              ใชแ้นวทางปฏิบติั (n=26)   ร้อยละ  ไม่ใชแ้นวทางปฏิบติั (n=6) 
ร้อยละ 
 
รอดชีวติภายหลงั 48 ชัว่โมงแรก   25    96.15       6       
100 
เสียชีวติภายใน  48 ชัว่โมงแรก    1     3.15       0          
0 

   
   ตารางท่ี  2  ตารางแสดงผลลพัธ์ภายหลงัการใช/้ไม่ใชแ้นวทางปฏิบติั“6  bundle  sepsis  protocol” 

จากตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนสถานะสรุปผลการจ าหน่ายผูป่้วย  มีจ  านวนผูป่้วยนอน
พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล (admitted)  จ  านวน  12  ราย  คิดเป็นร้อยละ  37.50  ผูป่้วยเสียชีวติ
ภายหลงั  48  ชัว่โมง  12  ราย คิดเป็นร้อยละ  37.50  ผูป่้วยรอดชีวติกลบับา้น 7  ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.87   ผูป่้วยเสียชีวติภายใน  48  ชัว่โมง  1 ราย   คิดเป็นร้อยละ 3.13 โดยไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(Sig. =0.017) 
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        สถานะสรุปผลการจ าหน่ายผูป่้วย  จ านวน (n=32)                ร้อยละ 
discharge   7               21.87 
admitted   12   37.50  
dead  in  48  hr   1                3.13 
dead  after 48  hr   12  37.50 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนสถานะสรุปผลการจ าหน่ายผูป่้วย 
 
สรุปและอภิปรายผล 
          ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต    เป็นโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการรักษาสูงและมีอตัราการเสียชีวิตท่ี
สูงเน่ืองจากมีการด าเนินของโรคเป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรง  พยาบาลในหน่วยงานก่ึงวิกฤตอายุ
รกรรมหญิง  โรงพยาบาลนครปฐม  ท่ีปฏิบติังานเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการช่วยเหลือผูป่้วยให้
ปลอดภยัจากภาวะวิกฤต    โดยทีมน าทางคลินิกดา้นอายุรกรรม  (PCT Med) ไดส้ร้างแนวทางการ
ดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง   ตามแนวปฏิบติั “ 6  bundle  sepsis  
protocol ”  คือ การส่งเพาะเช้ือ และการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าหลงัการส่งเพาะเช้ือ  
ภายใน  1  ชัว่โมง  การไดรั้บสารน ้ าทางหลอดเลือดด าอยา่งเพียงพอ  การไดรั้บยากระตุน้หวัใจเพื่อ
เพิ่มความดนัโลหิต  และมีการเฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลง มีการประเมินบนัทึกปริมาณปัสสาวะ
เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลท าให้ผูป่้วยรอดพน้ภาวะวิกฤตของชีวิต  ลดการ
สูญเสียชีวติ  ลดความพิการท่ีอาจจะเกิดในอนาคตต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
              การดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต  มีการท างานร่วมกบัทีมพยาบาลและแพทย ์ 
การให้สารน ้ าท่ีเพียงพอเพื่อแกปั้ญหาความดนัโลหิตต ่าเป็นส่ิงจ าเป็น  จากการศึกษาผูป่้วยจ านวน 
32 ราย  ไดรั้บสารน ้ าทางหลอดเลือดด าเพียงพอตามแนวทางท่ีก าหนดเพียง   26  ราย  การเพาะเช้ือ
จากกระแสโลหิตเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีควรท าก่อนการให้ยาปฏิชีวนะแก่ผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือในกระแส
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โลหิตทุกราย จากการศึกษาน้ีพบวา่การส่งเพาะเช้ือ 31  ราย  ไดรั้บยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด า  
32  ราย  จากการศึกษาการใชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือในกระแสโลหิตมีความสัมพนัธ์
กบัการรอดชีวิตในภาวะวิกฤตภายใน  48 ชัว่โมงแรก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. < 0.05)  
การศึกษาคร้ังน้ีเกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย   จึงควรขยายผลทัว่ทั้งโรงพยาบาลนครปฐม  จดัระบบการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์สม ่าเสมอ  และควรมีการพฒันาสมรรถนะทางคลินิกของทีมการ
พยาบาลในเครือข่ายจงัหวดันครปฐมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลลพัธ์ของการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ี

บา้นในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ประชากร ไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองใน
เขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไดรั้บการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ืองของโรงพยาบาลนครปฐม ปี 2559-
2561 จ  านวน 315 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบตอบกลบัผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองท่ีบา้น โดยใชโ้ปรแกรม Mini HHC และ Thai COC 

ผลการศึกษา ในปี 2559-2561 พบวา่ 1) ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองเพศชายต่อหญิง = 1 : 
0.98   โดยผูป่้วยเพศชายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 42.70% เป็น 64.10% อายุเฉล่ีย 66.07 ปี แนวโนม้
ผูป่้วยท่ีมีอายุ  40 ปี เพิ่มข้ึน จาก 1.12% เป็น 5.50% และ 5.98% หากพิจารณาตามต าบลท่ีอยูข่อง
ผูป่้วยท่ีมีจ านวนผูป่้วยสะสม 3 ปี เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ต าบลพระปฐม
เจดีย ์(9.21%)  ต าบลนครปฐม (8.89%) ต าบลโพรงมะเด่ือ (6.67%) ต าบลพระประโทน (6.35%) 
ต าบลสนามจนัทร์ (5.71%)    2) ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีอาการ Improved = 79.78% , 
83.49% , 80.34% รองลงมา คือ  Not improved = 8.99% , 6.42% , 2.56%  ตามล าดบั หากพิจารณา
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ตามการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บยา rt-PA ไม่พบผูป่้วยกลุ่มท่ีไดรั้บ rt-PA มีอาการ Not improved และ 
Dead ในปี 2561 มีผูป่้วย Re admitted 1 ราย =  2.13% ในขณะท่ีผูป่้วยกลุ่มไม่ไดรั้บยา rt-PA พบวา่ 
Dead เพิ่มข้ึนจากปี 2559 = 3.39% เป็น 7.14% และในปี 2561 มีผูป่้วย Re admitted 2 ราย = 2.86% 

ดงันั้น การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้างความ
ตระหนกัแก่ประชาชน การดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น การสร้างเครือข่ายการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง จะช่วยใหป้ระชาชนเขา้ถึงการรักษาท่ีรวดเร็ว และลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนั  
 

 
ค าส าคญั : ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง , ผลลพัธ์การดูแล 
 
Abstract 

The objective of this study was to study the results of caring for stroke patients at home 
in Mueang Nakhonpathom. Populations include 315 stroke patients in Mueang Nakhonpathom 
who refer to continuing of care center at Nakhonpathom Hospital in 2016-2018. The instrument 
for study was a form of response to care results for stroke patients at home. by using the 
forwarding program for continuing care. Data is processed using the Mini HHC and Thai COC 
Program. 

Care results from 2016-2018 showed that 1) Stroke patients, male to female = 1: 0.98, 
male patients tend to increase from 42.70% to 64.10%, average age 66.07 years. Trend of patients 
aged  40 years increased from 1.12% to 5.50% and 5.98%.  If considering the subdistrict address 
of stroke patients with a cumulative number of 3 years, in descending order from the first to the 
top 5, included Phrapathom Chedi (9.21%)  , Nakhonpathom (8.89%) , Prongmadua (6.67%)  
,Phrapathon (6.35%) and Sanamchan (5.71%)    2) Most stroke patients were improved = 79.78%, 
83.49%, 80.34% Not improved = 8.99%, 6.42%, 2.56% , respectively. Stroke patients who 
received rt-PA, It was not found that not improved and dead. In 2018, Re admitted 1 patient = 
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2.13%. While Stroke patients who did not receive rt-PA , trend of dead patients increased from 
2016 = 3.39% to 7.14% in 2018 and Re admitted 2 patients = 2.86%. 

Therefore, Systematic care of stroke patients in the community since creating public 
awareness , Continuing care , Care network for stroke patients would help people access quick 
treatment and reduced the rate of preventable complications. 
 

 
Keywords : stroke patients , care results 
 

 
บทน า 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายท่ีส าคญัและเป็นสาเหตุของความพิการอยา่งถาวร 
ท่ีส่งผลกระทบต่อผูป่้วย ครอบครัว และสังคม ทั้งยงัส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
ดว้ย การรักษาผูป่้วยโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลนัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี มีการ
ใชล้ะลายล่ิมเลือด (Thrombolytic) ไดแ้ก่ recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) ใน
ผูป่้วยท่ีมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดภายใน 3-4.5 ชัว่โมงนบัตั้งแต่เกิดอาการ  เพื่อแกไ้ขภาวะ
อุดตนัของหลอดเลือด ให้เลือดไหลกลบัมาเล้ียงสมองได้ทนัเวลา เน้ือสมองสูญเสียจากการขาด
เลือดนอ้ยท่ีสุด ผูป่้วยสามารถฟ้ืนกลบัสู่ภาวะปกติใหม้ากท่ีสุด (อุไร เกิดค า และ ศิริอร สินธุ, 2558) 

จากสถิติของโรงพยาบาลนครปฐม ปี 2559-2561 แนวโน้มผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเฉียบพลนั (Acute Stroke)  มีจ  านวนมากข้ึนทุกปี 1,916 ราย  2,163 ราย และ 1,932 ราย โดยมี
อตัราตาย 11.34% ,13.26% และ14.72% ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดมี
เลือดออก (Hemorrhagic stroke) มีจ านวน 534 ราย , 599 ราย และ 543 ราย ตามล าดบั โดยมีอตัรา
ตาย 33.34% , 32.82% และ 36.41% ตามล าดบั และโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด 
(Ischemic stroke) มีจ านวน 1,382 1,382  และ 1,564 โดยมีอตัราตาย 5.38% , 5.30% และ 6.55% 
ตามล าดบั (คณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง, 2562) จากการทบทวน           
เวชระเบียน ปี 2559-2561 พบวา่ ระยะเวลาตั้งแต่ผูป่้วยเกิดอาการถึงเวลาท่ีมาถึงโรงพยาบาล (Onset 
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to hospital) ภายใน 4.5 ชัว่โมง = 30.90% , 30.10% , 33.75% และผูป่้วยไดรั้บยา rt-PA เพิ่มข้ึนจาก 
4.19% , 6.20% เป็น 12.25% ปัจจยัท่ีมีผลให้ผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาลท่ีรวดเร็ว คือ การท่ีผูป่้วยมี
ความรู้ และตระหนักในอาการของโรค  (บดีภัทร วรฐิติอนันต์ และ ชัชฎาพร โอศิริ, 2560) 
นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาของ Wechsler (2011) ท่ีพบวา่ กลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บยา rtPA มีผลลพัธ์ในการ
ฟ้ืนตวัไดดี้กว่ากลุ่มผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บยา rt-PA (อุไร เกิดค า และ ศิริอร สินธุ, 2558) โดยผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีการฟ้ืนตวัของระบบประสาทเกิดข้ึนภายใน 3 เดือนแรกหลงัเป็นโรค
หลอดเลือดสมอง ถา้หลงั 6 เดือนแลว้ จะท าใหก้ารฟ้ืนตวัชา้ลง (วาสนา มูลฐี และคณะ, 2559) 

การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม จึงมีความส าคญัเร่ิมตั้งแต่ผูป่้วยเขา้รับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อเน่ืองจนถึงท่ีบ้าน  จากสถิติของหน่วยบริการพยาบาลผูป่้วยท่ีบ้าน 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา่ ปี 2552-2554 มีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองภายหลงัจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล และตอ้งกลบัมารักษาซ ้ าดว้ยภาวะแทรกซ้อนมากถึง 39.5% (นิชธิมา เสรีวิชยสวสัด์ิ 
และคณะ, 2557) ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะแทรกซอ้น เช่น ปอดอกัเสบ แผลกดทบั การติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะ (นิชธิมา เสรีวิชยสวสัด์ิ และคณะ, 2557) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Lannghorn et.al. 
(2000) ท่ีพบวา่ ภาวะติดเช้ือท่ีปอด การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ และแผลกดทบั พบไดใ้นทุกระยะ
ของการเจ็บป่วยของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ระยะอยู่ในโรงพยาบาล และระยะเปล่ียน
ผา่นจากโรงพยาบาลสู่บา้น ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีส าคญัของทั้งผูป่้วยและญาติผูดู้แล เน่ืองจากผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมองท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลจากญาติผูดู้แล เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นร่างกายและจิตใจ เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถช่วยเหลือตวัเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

ดงันั้น ศูนยดู์แลต่อเน่ือง โรงพยาบาลนครปฐม ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเตรียม
จ าหน่ายผูป่้วยร่วมกบัทีมสุขภาพในหอผูป่้วย และติดตามดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น โดยสร้างความร่วมมือ
และประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ องค์กร ชุมชนและภาคส่วนอ่ืนๆ  เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการติดตามดูแลผูป่้วย ตลอดจนมีการส่ือสารขอ้มูลการดูแลต่อเน่ืองของผูป่้วยให้แก่
หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดบัในจงัหวดันครปฐม รวมทั้งมีการติดตามผลการดูแลต่อเน่ือง 
เพื่อให้มัน่ใจว่าความตอ้งการของผูป่้วยไดรั้บการตอบสนอง และน าผลการติดตามมาใช้ปรับปรุง 
วางแผนบริการในอนาคต (สถาบนัรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2561) จึงสนใจท่ีจะศึกษาการดูแล
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ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน เขตอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดั
นครปฐม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าไปสู่การช้ีแนะและกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมอง เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว และผลการศึกษาใน
คร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ให้ประชาชนเขา้ถึงการ
รักษาท่ีรวดเร็ว และพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นให้มีประสิทธิผล ลด
อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนั ส่งผลใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นในเขตอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

 
ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดมีเลือดออก (Hemorrhagic stroke) และ
ชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ซ่ึงเป็นภาวะฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลืออยา่ง
รีบด่วน หากเขา้ถึงการรักษาล่าช้า อาจท าให้ผูป่้วยเสียชีวิต หรือมีผูป่้วยบางส่วนท่ีรอดชีวิต แต่มี
ความพิการหลงเหลืออยู ่ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย  ครอบครัว ชุมชน และประเทศท่ีตอ้งดูแลต่อเน่ือง 
ปัจจุบนัมีการรักษาดว้ยยาละลายล่ิมเลือด (Recombinant Tissue Plasmonogen Activator; rt-PA) 
สามารถลดความพิการจากโรคไดถึ้ง 30% (Hacke, et al., 2008) ประเด็นส าคญั คือ ท าอยา่งไรให้
ผูป่้วยเขา้ถึงการรักษาท่ีรวดเร็ว และการให้ความรู้ สร้างความตระหนกัแก่ผูป่้วยเขา้ถึงระบบบริการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (อุไร เกิดค า และ ศิริอร สินธุ, 2558) 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลจากญาติผูดู้แล 
เพื่อให้ไดรั้บการตอบสนองดา้นร่างกายและจิตใจ ลดภาวะพึ่งพิงลง โดยญาติผูดู้แลตอ้งมีความรู้
และทกัษะเพื่อให้สามารถดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกวิธี (วาสนา มูลฐี และคณะ, 2559) เน่ืองจากในทุก
ระยะของการเจบ็ป่วยของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น
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ปอดอกัเสบ ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ แผลกดทบั (นิชธิมา เสรีวิชยสวสัด์ิ และคณะ, 2557 ; 
Lannghorn et.al., 2000) ดงันั้น การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองแบบองคร์วม จึงมีความส าคญั
ตั้งแต่แรกรับผูป่้วยจนถึงต่อเน่ืองท่ีบา้น  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีบกพร่องของผูป่้วย  โดย
ประสานการดูแลร่วมกบัหน่วยบริการทุกระดบั (สถาบนัรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2561) 

นิยามศัพท์ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอด

เลือดสมองแบ่งเป็นชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) และชนิดสมองขาดเลือด 
(Ischemic stroke) รหสัการวนิิจฉยัโรค (ICD-10) คือ รหสัโรค I64 

การดูแลต่อเน่ือง (Continuing care) หมายถึง การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม บูรณาการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท่ีครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลถึงบา้น สร้างทกัษะให้ผูป่้วยและ
ครอบครัวพึ่งตนเองได ้ลดการเจบ็ป่วยและพิการ สร้างคุณภาพชีวติและอยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณค่า 

Rt-PA หรือ recombinant tissue Plasminogen Activator หมายถึง ยาละลายล่ิมเลือด  
(Thrombolytic agent) โดย Alteplase เป็นไกลโคโปรตีน ซ่ึงเป็นตวักระตุน้พลาสมิน มีผลให้เกิด
การละลายของล่ิมเลือด ผลขา้งเคียงจากการใชย้า เส่ียงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง 
 

วธิีการศึกษา  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแบบยอ้นหลงั (Retrospective study) เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของ
การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม  
ท่ีไดรั้บการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ืองของ รพ.นครปฐม ปี 2559-2561 จ  านวน 315 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบตอบกลบัผลลัพธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีบา้นในโปรแกรมส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ือง Thai COC  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาและฝึกปฏิบติัการบนัทึกขอ้มูลโปรแกรมส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ือง Thai COC 
2. COC สัญจรในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจงัหวดันครปฐมเพื่อถ่ายทอดแนวทางการ 
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บนัทึกและช่องทางการตอบกลบัผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้น ผา่นโปรแกรม
ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ือง Thai COC ให้แก่พยาบาลวิชาชีพผูรั้บผิดชอบงานเยี่ยมบา้นของหน่วย
บริการสาธารณสุขทุกระดบัในจงัหวดันครปฐม  

3. รวบรวมขอ้มูลจากแบบตอบกลบัผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้น 
ทั้งจากผูป่้วยในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีศูนยดู์แลต่อเน่ือง โรงพยาบาลนครปฐม ติดตามเยี่ยมบา้นเอง       
และผูป่้วยท่ีไดรั้บการตอบกลบัจาก รพช. และ รพ.สต. ต่างๆ ทุก 1 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล  โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น  

เขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
2. ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปสู่การช้ีแนะและกระตุน้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแล  

โรคหลอดเลือดสมอง ทุกหน่วยงาน เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการเขา้ถึงการรักษา
ท่ีรวดเร็ว และการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นอยา่งมีคุณภาพ มาตรฐาน  
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ผลการศึกษา 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไดรั้บการ 
 ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเน่ืองของ รพ.นครปฐม ปี 2559-2561 

ข้อมูล 
2559 (N = 89) 2560 (N = 109) 2561 (N = 117) 

คน % คน % คน % 
1. เพศ   - ชาย 38 42.70  43 39.45  75 64.10  
             - หญิง 51 57.30  66 60.55  42 35.90  
2. อาย ุ  -  40 ปี 1 1.12 6 5.50 7 5.98 
             - 41 – 50 ปี 7 7.87 10 9.17 9 7.69 
             - 51 – 60 ปี 12 13.48 20 18.35 27 23.08 
             - 61 – 70 ปี 33 37.08 31 28.44 34 29.06 
             - 71 – 80 ปี 22 24.72 23 21.10 24 20.51 
             - > 80 ปี 14 15.73 19 17.43 16 13.68 
3. ระดบั Barthel ADL Index       
       - ระดบัพ่ึงพาตนเองได ้(ตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป) 6 6.74  6 5.50  11 9.40  
      - ระดบัพ่ึงพาตนเองไดบ้างส่วน   (5 - 11 คะแนน) 46 51.69  64 58.72  76 64.96  
      - ระดบัพ่ึงพาตนเองไม่ได ้           (0 - 4 คะแนน) 37 41.57  39 35.78  30 25.64  
4. การไดรั้บหรือไม่ไดรั้บยา rt-PA       
       - ไดรั้บยา rt-PA 3 3.37  18 16.51  47 40.17  
       - ไม่ไดรั้บยา rt-PA 86 96.63  91 83.49  70 59.83  

หมายเหตุ :  rt-PA หมายถึง ยาละลายล่ิมเลือด (Recombinant  Tissue Plasminogen Activator) 
 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไดรั้บการส่งต่อเพื่อการดูแล
ต่อเน่ืองของ รพ.นครปฐม ปี 2559-2561 มีจ  านวนเพิ่มข้ึนจาก 89 คน เป็น 109 และ 117 คน 
ตามล าดบั ในปี 2559-2560 2561 มีอตัราส่วนของผูป่้วยเพศชายต่อหญิง = 1 : 0.98  หากพิจารณา
เป็นรายปี ผูป่้วยเพศชายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 42.70% เป็น 64.10% ส่วนใหญ่มีอาย ุ60-70 ปี                
อายเุฉล่ีย 66.07 ปี ในขณะท่ีผูป่้วยท่ีมีอาย ุ 40 ปี มีจ  านวนเพิ่มข้ึน จาก 1.12% เป็น 5.50% และ 
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5.98% ผูป่้วยส่วนใหญ่สามารถพึ่งพาตนเองไดบ้างส่วน (Partial Dependent)= 51.69% , 58.72%  
และ 64.96% ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บยา rt-PA = 96.63% , 83.49%  
, 59.83% ตามล าดบั แต่ในขณะเดียวกนั ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา rt-PA มีจ  านวนมากข้ึนจาก 3.37% เป็น 
16.51% และ 40.17% ดงัแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 2 จ านวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ปี 2559-2561   
จ าแนกตามการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บยา  rt-PA เป็นรายต าบล 

ที ่ ต าบล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

Rt-PA No rt-PA รวม Rt-PA No rt-PA รวม Rt-PA No rt-PA รวม คน % 
1 พระปฐมเจดีย ์ 0 9 9 1 8 9 6 5 11 29 9.21 
2 นครปฐม 0 12 12 1 7 8 2 6 8 28 8.89 
3 โพรงมะเด่ือ 1 6 7 1 9 10 1 3 4 21 6.67 
4 พระประโทน 0 2 2 4 8 12 2 4 6 20 6.35 
5 สนามจนัทร์ 0 7 7 0 7 7 2 2 4 18 5.71 
6 สามควายเผือก 0 2 2 0 6 6 5 4 9 17 5.40 
7 บ่อพลบั 0 3 3 1 5 6 2 5 7 16 5.08 
8 ทพัหลวง 0 5 5 1 6 7 0 2 2 14 4.44 
9 ธรรมศาลา 0 3 3 0 4 4 6 1 7 14 4.44 
10 บางแขม 1 3 4 0 2 2 1 6 7 13 4.13 
11 หว้ยจรเข ้ 0 2 2 2 3 5 1 4 5 12 3.81 
12 วงัตะก ู 0 3 3 0 2 2 3 3 6 11 3.49 
13 สระกะเทียม 1 2 3 0 3 3 2 3 5 11 3.49 
14 บา้นยาง 0 3 3 0 5 5 1 1 2 10 3.17 
15 มาบแค 0 3 3 1 1 2 2 3 5 10 3.17 
16 ล าพยา 0 2 2 0 4 4 2 2 4 10 3.17 
17 หนองงูเหลือม 0 3 3 0 1 1 3 2 5 9 2.86 
18 หนองดินแดง 0 3 3 2 1 3 2 1 3 9 2.86 
19 หนองปากโลง 0 2 2 2 2 4 2 1 3 9 2.86 
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20 ถนนขาด 0 2 2 0 0 0 2 4 6 8 2.54 
21 ดอนยายหอม 0 3 3 1 1 2 0 2 2 7 2.22 
22 ตากอ้ง 0 1 1 1 2 3 0 3 3 7 2.22 
23 วงัเยน็ 0 2 2 0 3 3 0 1 1 6 1.90 
24 ทุ่งนอ้ย 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0.95 
25 สวนป่าน 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 0.95 

รวม (คน) 3 86 89 18 91 109 47 70 117 315  

ในปี 2559-2561 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครปฐมท่ีมีจ านวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง
สะสม เรียงจากมากไปนอ้ย 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ต.พระปฐมเจดีย ์(9.21%) ต.นครปฐม (8.89%)  
ต.โพรงมะเด่ือ (6.67%)  ต.พระประโทน  (6.35%) และ ต.สนามจนัทร์ (5.71%) ดงัแสดงในตาราง 2  
 

ตาราง 3 ผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐมท่ีไดรั้บการส่งต่อ 
 เพื่อการดูแลต่อเน่ืองทั้งหมด ปี 2559-2561 

จากตาราง 3 ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไดรั้บการส่งต่อเพื่อ
การดูแลต่อเน่ืองทั้งหมดในปี 2559-2561 ส่วนใหญ่มีอาการ Improved = 79.78% , 83.49% ,80.34% 
รองลงมา คือ Not Improved = 8.99% ,6.42% ,2.56%  ยา้ยท่ีอยู ่= 3.37% ,2.75% ,5.13% Dead  = 
3.37% ,1.83% ,4.27%ตามล าดบั ไม่พบผูป่้วย Re admitted ในปี2559-2560 แต่พบในปี2561=2.56% 
 

 
 

ปี 
จ านวน 
(คน) 

Improved 
Not 

Improved 
Re admitted Dead ย้ายทีอ่ยู่ ไม่ตอบกลบั 

คน % คน % คน % คน % คน % คน % 

2559 89 71 79.78 8 8.99 0 0 3 3.37 3 3.37 4 4.49 

2560 109 91 83.49 7 6.42 0 0 2 1.83 3 2.75 6 5.50 

2561 117 94 80.34 3 2.56 3 2.56 5 4.27 6 5.13 6 5.13 

รวม 315 256 81.27 18 5.71 3 0.95 10 3.17 12 3.81 16 5.08 
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ตาราง 4 ผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไดรั้บยา rt-PA  
 ปี 2559-2561 

จากตาราง 4 ปี 2559-2561 ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไดรั้บ
ยา rt-PA ส่วนใหญ่มีอาการ Improved  เพิ่มข้ึนจาก 66.67% เป็น 83.33% และ 89.36%  ไม่พบผูป่้วย
ท่ีอาการ Not Improved และ Dead โดยในปี 2561 มีผูป่้วย Re admitted = 2.13% โดยทั้ง 3 ปี ผูป่้วย
ยา้ยท่ีอยูมี่จ  านวนลดลงจาก 33.33% เป็น 5.56% ,4.26% ในขณะท่ีไม่ไดรั้บการตอบกลบัผลการดูแล
ต่อเน่ือง = 11.11% , 4.26% ตามล าดบั 
 

ตาราง 5 ผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐมท่ีไม่ไดรั้บยา rt-PA 
 ปี 2559-2561 

จากตาราง 5  ปี 2559-2561 ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีไม่ได้
รับยา rt-PA มีอาการ Improved ลดลงจาก 80.23% เป็น 83.52% และ 74.29% , Not Improved ลดลง

ปี 
จ านวน 
(คน) 

Improved 
Not 

Improved 
Re admitted Dead ย้ายทีอ่ยู่ ไม่ตอบกลบั 

คน % คน % คน % คน % คน % คน % 

2559 3 2 66.67 0 0 0 0 0 0 1 33.33 0 0 

2560 18 15 83.33 0 0 0 0 0 0 1 5.56 2 11.11 
2561 47 42 89.36 0 0 1 2.13 0 0 2 4.26 2 4.26 
รวม 68 59 86.76 0 0 1 1.47 0 0 4 5.88 4 5.88 

ปี 
จ านวน 
(คน) 

Improved 
Not 

Improved 
Re admitted Dead ย้ายทีอ่ยู่ ไม่ตอบกลบั 

คน % คน % คน % คน % คน % คน % 

2559 86 69 80.23 8 9.30 0 0 3 3.49 2 2.33 4 4.65 

2560 91 76 83.52 7 7.69 0 0 2 2.20 2 2.20 4 4.40 
2561 70 52 74.29 3 4.29 2 2.86 5 7.14 4 5.71 4 5.71 
รวม 247 197 79.76 18 7.29 2 0.81 10 4.05 8 3.24 12 4.86 
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จาก 9.30% เป็น 7.69% และ 4.29% ส่วน Dead = 3.39% , 2.20% และ 7.14% ตามล าดบั โดยในปี 
2559-2560 ไม่มีผูป่้วย Re admitted ปี 2561 Re admitted = 2.86%  โดยทั้ง 3 ปี ผูป่้วยยา้ยท่ีอยูมี่
จ  านวน= 2.33% , 2.20% และ 4.26% ในขณะท่ีไม่ไดรั้บการตอบกลบัผลการดูแลต่อเน่ือง = 4.65% , 
4.40% และ 5.71% ตามล าดบั 
 

 
อภิปรายผล 

1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเมืองนครปฐมท่ีไดรั้บการส่งต่อ
เพื่อการดูแลต่อเน่ือง พบวา่ ในปี 2559-2561 มีอตัราส่วนของผูป่้วยเพศชายต่อหญิง = 1 : 0.98  หาก
พิจารณาเป็นรายปี ผูป่้วยชายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 42.70% เป็น 64.10% ส่วนใหญ่มีอายุ 60-70 ปี 
อายเุฉล่ีย 66.07 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุไร เกิดค า และ ศิริอร สินธุ (2558) ท่ีพบวา่ 54.8% 
ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาย>ุ65ปี และเพศชายมากกวา่เพศหญิง และการศึกษาของ วาสนา 
มูลฐี และคณะ (2559) พบวา่ ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 63.73 ปี 
นอกจากน้ี ยงัพบแนวโนม้ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอายุ 40ปี เพิ่มข้ึนจาก 1.12% เป็น 5.50% 
และ 5.98% ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป่้วยอายุนอ้ยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโนม้ท่ี
จะมีการรับรู้เก่ียวกบัโรคและการปฏิบติัตวัเพื่อลดภาวะเส่ียงของโรคน้ีไม่มากเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ
ความรู้เก่ียวกบัสาเหตุ ปัจจยัเส่ียง และอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง และการปฏิบติัตวัท่ีไม่
เหมาะสม ส่งผลให้ผูป่้วยท่ีมีอายุน้อย มีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน (พรสวรรค ์        
ค  าทิพย ์และ ชนกพร จิตปัญญา, 2557) 

หากพิจารณาต าบลท่ีอยู่ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีจ านวนผูป่้วยสะสม 3 ปี (ปี 
2559-2561) 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ต าบลพระปฐมเจดีย ์(9.21%) ต าบลนครปฐม (8.89%) ต าบลโพรง
มะเด่ือ (6.67%)  ต าบลพระประโทน  (6.35%) และ ต าบลสนามจนัทร์ (5.71%) โดยมีอตัราผูป่้วย
มาถึงโรงพยาบาล (On set to hospital) ภายใน 4.5 ชม. เพิ่มข้ึนจาก 30.90% เป็น 30.10% และ 
33.75% ซ่ึงยงัไม่ผา่นเกณฑ์ (>40%) (คณะกรรมการ Service Plan สาขา Stroke, 2562) แต่เน่ืองดว้ย
โรงพยาบาลนครปฐมไดท้ าการปรับปรุงระบบการจดัการผูป่้วย Acute Ischemic Stroke จากเดิม 
หากผูป่้วยมีอาการแสดง Stroke และผา่นการวินิจฉยัตาม guideline แลว้ แพทยอ์ายุรกรรมเป็นผู ้
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พิจารณาใหย้า rt-PA ท่ีหอผูป่้วย โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นตน้มา มีการจดัระบบใหม่ โดยมี
ช่องทางด่วน (Stroke Fast Track) และแพทยฉุ์กเฉินเป็นผูพ้ิจารณาให้ยาละลายล่ิมเลือด แลว้จึง
ส่งไปดูแลต่อท่ี Stroke unit ท าให้ผูป่้วยไดรั้บยา rt-PA อย่างรวดเร็ว (บดีภทัร วรฐิติอนนัต์ และ 
ชชัฎาพร โอศิริ, 2560) และเพิ่มจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้ถึงบริการยา rt-PA ได้มากข้ึน ด้วยเหตุน้ี ผล
การศึกษาจึงพบวา่ ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา rt-PA มีจ  านวนมากข้ึนดว้ย (3.37% ,16.51% ,40.17%) และไม่
พบผูป่้วย Dead ใน 3 ปีท่ีท าการศึกษา ซ่ึงการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลนั
ดว้ยการให้ยา rt-PA จะสามารถลดความพิการจากโรคไดถึ้ง 30% (Hacke, et al.,2008) และปัจจยั
เดียวท่ีมีผลให้ผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาลรวดเร็ว คือ การท่ีผูป่้วยมีความรู้และตระหนกัในอาการของ
โรค (P<.001) สามารถลดความล่าชา้ได ้1.9 เท่า (อุไร เกิดค า และ ศิริอร สินธุ, 2558)  

2. ผลการศึกษาผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้น เขตอ าเภอเมืองนครปฐม 
จ าแนกตามการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บยา rt-PA พบวา่ ไม่พบผูป่้วยกลุ่มท่ีไดรั้บยา rt-PA ท่ีมีอาการ Not 
Improved และ Dead เลย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากภายหลงัผูป่้วยจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีการส่งต่อ
ผูป่้วยผ่านโปรแกรม Thai COC ไปให้กบัหน่วยบริการในพื้นท่ีไดติ้ดตามเยี่ยมบา้น โดยมีการ
ประชุมร่วมกนัระหว่างพยาบาลวิชาชีพผูรั้บผิดชอบงานเยี่ยมบา้นใน รพช. ,PCC ,รพ.สต. มีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัเชิงกระบวนการให้มีการติดตามเยี่ยมบา้นภายใน 14 วนัหลงัผูป่้วยจ าหน่ายออกจาก
รพ. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ จิตลดัดา ประสานวงศ ์,ปฐมวดี สิงห์ดง และ รสสุคนธ์ สามแสน (2555) ท่ีกล่าวไวว้า่ 
การติดตามเยีย่มบา้นสามารถลดอตัราตายผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสะเกษ ลงได้
จาก 5.87% เหลือ 2.49% จากผลการศึกษา ในขณะเดียวกนั ปี 2559-2561 พบผูป่้วย Re admitted 3 
ราย = 2.56% ในจ านวนน้ี เป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บ rt-PA 1 ราย = 2.13% ซ่ึงพบในปี 2561 เท่านั้น  จึง
ท าการทบทวนผลลพัธ์การตอบกลบัการดูแลต่อเน่ือง พบวา่ ผูป่้วยรายน้ีภายหลงัจ าหน่ายออกจาก 
รพ. มีปัญหาเร่ือง Congestive Heart Failure และ Coagulogram  prolong ท าให้จ  าเป็นตอ้งกลบัมา 
admit เพื่อใหก้ารรักษาท่ีเหมาะสม  

หากพิจารณาผลลพัธ์ในผูป่้วยกลุ่มไม่ไดรั้บยา rt-PA พบวา่ Dead มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 
3.39% เป็น 7.14% และในปี 2561 ผูป่้วย Re admitted 2 ราย = 2.86%  ทีมท าการวิเคราะห์แลว้ 
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พบวา่ ประเด็นส าคญั 5 อนัดบัท่ีเป็นสาเหตุให้ผูป่้วยมีอาการ Not improved / Dead / Re admitted 
ไดแ้ก่  Malnutrition ,Pneumonia ,Pressure sore ,Recurrent Stroke ,Congestive Heart Failure ซ่ึง
ส่วนหน่ึงเป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัได ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงผูป่้วยอยู่ระยะเฉียบพลันของโรค ความสนใจในกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสามารถอาจนอ้ย  ผูดู้แลผูป่้วยยงัไม่สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาทกัษะ และปฏิบติัจริง
ได ้ส่งผลให้ผูดู้แลขาดทกัษะในการดูแลผูป่้วย ดงันั้น การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บา้น จึงเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัของทั้งผูป่้วยและญาติผูดู้แล เน่ืองจาก
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีการฟ้ืนตวัของระบบประสาทเกิดข้ึนภายใน 3 เดือนแรก 
หลงัเป็นโรค ถา้หลงั 6 เดือนแลว้ จะท าใหก้ารฟ้ืนตวัชา้ลง (วาสนา มูลฐี และคณะ, 2559) ผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองท่ีอยูใ่นภาวะพึ่งพิง จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลจากญาติผูดู้แลระยะแรก ให้ไดรั้บ
การตอบสนองดา้นร่างกายและจิตใจ ไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี
ป้องกนัได ้เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถกลบัมาท ากิจกรรมดว้ยตนเองไดเ้ร็วหรือใกลเ้คียงปกติให้มากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  

1.1 จากผลการศึกษา พบวา่ ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา rt-PA มีอาการ Improved มากกวา่กลุ่มท่ีไม่ได้
รับยา rt-PA ผูป่้วยอาย ุ40ปี มีจ  านวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และต าบลท่ีมีการกระจายของผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมองสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ต าบลพระปฐมเจดีย ์ต าบลนครปฐม ต าบลโพรงมะเด่ือ ดงันั้น             

    1.1.1 สร้างความตระหนกัแก่ประชาชนถึงอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองท่ีตอ้ง
รีบโรงพยาบาลโดยเร็ว ภายใน 4.5 ชัว่โมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรั้บยา rt-PA มากข้ึน 

    1.1.2 จดักิจกรรมต าบลตน้แบบ Stroke alert Stroke awareness ในต าบลท่ีมีการกระจาย
ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองสูง 3 อนัดบัแรก ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.2 ในเชิงนโยบาย ควรจดับริการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
    1.2.1 มีการติดตามเยีย่มบา้นและใหก้ารพยาบาลท่ีบา้นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสนบัสนุนผูป่้วย

และญาติใหส้ามารถจดัการดูแลตนเองได ้
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   1.2.2 สนบัสนุนจดัการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลให้แก่
ญาติผูดู้แล อสม. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนจดัท าคู่มือดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

   1.2.3 สร้างเครือข่ายการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
       2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุการตาย             
ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อน าไปสู่การวางแผนใหก้ารดูแลผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 
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ผลของการให้ยา ondansetron ป้องกนัการคลืน่ไส้อาเจยีนในผู้ป่วยผ่าตดัคลอด 
ที่ได้รับยาระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีนในโรงพยาบาล

นครปฐม 
Effect of ondansetron on prevention of postoperative nausea and 

vomiting after Spinal morphine for Cesarean section at Nakhonpathom 
Hospital. 

 
สวนนัท ์พยหุเกียรติ (SawanunPayuhakiat) 

พยาบาลวชิาชีพช านาญการ กลุ่มงานวสิัญญีวทิยา โรงพยาบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
Registered Nurse, Department of Anesthesiology, Nakhonpathom Hospital. 

บทคดัย่อ  
การให้ยาระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีนในผูป่้วยผา่ตดัคลอดเป็นท่ีนิยม

แพร่หลายเพราะปลอดภยักบัมารดาและทารกมากกว่าการดมยาสลบ ยงัมีฤทธ์ิช่วยระงบัการปวด
หลงัผ่าตดั แต่มกัท าให้ผูป่้วยเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนหลงัผ่าตดัไดม้ากท าให้ทุกข์ทรมานไม่สุข
สบาย แผลอาจแยก เกิดเลือดออก ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเล้ียงดูบุตรดว้ยนมมารดา  

วัตถุประสงค์ของการวิจยัน้ีท าเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัการคล่ืนไส้อาเจียนในผูป่้วย
กลุ่มน้ีและผูป่้วยหลงัผ่าตดัท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง การศึกษาน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวชระเบียน ผูป่้วย
ผา่ตดัคลอดท่ีไดรั้บยาชาทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีนในโรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่มกราคม - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีไดรั้บยา และกลุ่มท่ีไม่ได ้ondansetron ป้องกนั
การคล่ืนไส้อาเจียน โดยการเก็บรวบรวมเวชระเบียนกลุ่มละ 124 ราย 

สรุปผล กลุ่มท่ีไดรั้บยาป้องกนัพบคล่ืนไส้ 5 ราย (ร้อยละ 4.0) คล่ืนไส้อาเจียน 1 คร้ัง 4 ราย
(ร้อยละ 3.2) คล่ืนไส้อาเจียนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 3 ราย (ร้อยละ 2.4) รวม 12 ราย (ร้อยละ 9.60) กลุ่ม
ท่ีไม่ไดรั้บยาป้องกนัพบคล่ืนไส้ 8 ราย (ร้อยละ 6.5) คล่ืนไส้อาเจียน 1 คร้ัง 17 ราย (ร้อยละ 13.7) 
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คล่ืนไส้อาเจียนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 15 ราย (ร้อยละ 12.5) รวม 40 ราย (ร้อยละ 32.70) พบวา่ผูป่้วย
ทั้ง 2 กลุ่ม มีอาการคล่ืนไส้อาเจียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p-value 0.05) และพบวา่
ความพึงพอใจต่อการไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีนของทั้ง 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนั ค่า p-value  = 0.764 

ข้อสรุป ผลจากการวิจยัพบวา่ ondansetron 4 mg. prophylaxis สามารถลดความรุนแรงและ
อุบติัการณ์การคล่ืนไส้อาเจียนหลงัผา่ตดัในผูป่้วยท่ีมาผา่ตดัคลอดท่ีไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางไข
สันหลงัแบบผสมมอร์ฟีน น่ีอาจจะเหมาะสมในการน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อ
เพิ่มคุณภาพในงานบริการวสิัญญีโรงพยาบาลนครปฐม 

 
ค าส าคญั: การคล่ืนไส้อาเจียน, การผา่คลอด , ยาระงบัความรู้สึก , มอร์ฟีน , โรงพยาบาลนครปฐม 

Abstract 
Background: Intrathecal morphine in patients undergoing cesarean section is a popular 

practice because it is safer for maternal and fetal than general anesthesia and also reduces 
postoperative pain. However it increases postoperative nausea and vomiting that potentially 
causes discomfort, increase risk of bleeding, wound separation and interfere with breastfeeding. 

Objective: This study is conducted to develop standard guideline for prevention of 
nausea and vomiting after cesarean delivery in our practice. 

Methodology: Retrospective cohort study in patients undergoing cesarean section who 
received intrathecal morphine at Nakhonpathom Hospital, between January to December. 2017. 
Incidence of nausea and vomiting was compared between the 2 groups. The prophylaxis group 
which received ondansetron (n=124) and the no prophylaxis group that did not receive 
ondansetron (n=124) 

Results: Nausea and vomiting occurred mildly in 5 patients (4.0 %), moderately in 4 
patients (3.2%), severe nausea vomiting occurred in 3 patients (2.4%) Total 12 patients (9.6%) in 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

369 
 
 

the prophylaxis group, and occurred mildly 8 patients (6.5 %), moderately 17 patients (13.7%), 
severe 15 patients (12.5%) total 40 patients (32.7%) in Non-Prophylaxis group. The difference 
between the two groups was statistically significant (P-value  0.05). The satisfaction for 
Intrathecal morphine was not different between the 2 groups, in the prophylaxis group the 
satisfaction was 3.01 (60.2%) and in Non-prophylaxis Group was 3.0 (60%) (P-value = 0.764) 

Conclusions: This research show that ondansetron 4 mg was effective in reducing 
postoperative nausea and vomiting in patient receiving intrathecal morphine for cesarean section. 
It might be suitable for routinely use to enhance the quality of our anesthesia service 

 

Keywords:ondansetron, postoperative nausea vomiting, cesarean section, spinal morphine, 
Nakhonpathom Hospital. 

บทน า 
การฉีดยาชาเขา้ไขสันหลงัในผูป่้วยผ่าตดัคลอดลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งมารดา

และทารกนอ้ยกวา่การใหย้าสลบแบบทัว่ไป และการฉีดมอร์ฟีนเขา้ช่องไขสันหลงัร่วมดว้ยจะท าให้
ระงบัปวดไดดี้และระงบัปวดหลงัผา่ตดัไดน้าน 18-24 ชัว่โมง (DeSousa&Chandran, 2014) ในการ
ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่มักท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนหลังผ่าตัดได้ถึงร้อยละ 60-80 
เน่ืองจาก มอร์ฟีนกระจายไปถึง Chemoreceptor Trigger Zone ในสมองส่วนกลาง (Chinachoti, 
Nilrat & Samarnpiboonphol, 2013) หากเกิดอาการดงักล่าว นอกจากจะท าให้ผูป่้วยทุกขท์รมานไม่
สุขสบาย ท าให้เกิดแรงตึงข้ึนท่ีบริเวณแผลผา่ตดั แผลอาจแยก เกิดเลือดออกใตช้ั้นผิวหนงับริเวณ
แผลผา่ตดั หากมีอาการอยูน่านอาจมีผลท าใหเ้กิดการขาดสารน ้าและเกลือแร่ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท า
ให้ผูป่้วยตอ้งอยูใ่นห้องพกัฟ้ืนนานข้ึน ท าให้การจ าหน่ายกลบับา้นล่าชา้ออกไป ท่ีส าคญัท าให้ตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน(Ganet al.2006) ยงัขดัขวางการให้การเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดาลดการสร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างมารดาและทารก (DeSousa&Chandran, 2014;Kambale et al.2018) และ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

370 
 
 

แนวทางการป้องกันการคล่ืนไส้อาเจียนในโรงพยาบาลนครปฐม ยงัไม่ชัดเจนและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั 

Ondansetron เป็นยาในกลุ่ม serotonin 5-HT3 receptor antagonistsใชป้้องกนัอาการคล่ืนไส้
และอาเจียนหลงัผา่ตดัใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ขนาดของยาท่ีเป็นท่ียอมรับวา่มีประสิทธิภาพดีในการ
ป้องกันและการรักษาอาการคือ 4- 8 mg ทางหลอดเลือดด าและไม่มีผลข้างเคียง(Gibbs, 
Krischer,Peckham, Sharp & Kirschbaum, 1986) 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงอุบติัการณ์และความรุนแรงของอาการคล่ืนไส้อาเจียน 
2. เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติและการบริการท่ีดีแก่ผูป่้วยผา่ตดัคลอด 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
แต่เดิมใชเ้ทคนิคให้ยาระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป (general anesthesia) เพื่อการผา่ตดัคลอด 

ต่อมาเร่ิมมีเทคนิคการท าใหช้าเฉพาะส่วนแบบ epidural ในปี ค.ศ. 1973 และมีการเปล่ียนแปลงมาก
ข้ึน สรุปโดยยอ่ในระยะ 10 ปีหลงัมีการเปล่ียนแปลงของบุคลากร อตัราเส่ียง เทคนิค แนวทาง โรค
ท่ีเกิดร่วมดว้ยและการรักษาท่ีผูป่้วยไดรั้บวสิัญญีแพทยใ์นปัจจุบนัก็นิยมท่ีจะผสมมอร์ฟีนร่วมกบัยา
ชาดว้ยเพื่อลดภาวะความเจ็บปวดหลงัผา่ตดั ซ่ึงจะท าให้มารดาฟ้ืนตวัและสามารถเล้ียงดูและให้นม
บุตรได้รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามมอร์ฟีนท่ีมีฤทธ์ิระงบัปวดได้ดี แต่ก็มีฤทธ์ิขา้งเคียงท่ีท าให้เกิด
อาการไม่พึงประสงคห์ลายอยา่ง อาทิเช่นอาการคนั อาการคล่ืนไส้อาเจียน เป็นตน้ 

วธิีการวจิัย 

เป็นการวจิยัแบบพรรณนาแบบศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงั (retrospective descriptive study)  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัคลอด (cesarean section) ท่ีไดรั้บ

ยาระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีน (spinal morphine) ในโรงพยาบาลนครปฐม 
ตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม 2560 โดยแบ่งผูป่้วยเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีไดรั้บยา และกลุ่มท่ีไม่ได ้
ondansetron ป้องกนัการคล่ืนไส้อาเจียน กลุ่มละ 124 รายเพื่อการเปรียบเทียบระดบัความรุนแรง
และอุบติัการณ์การเกิดภาวะคล่ืนไส้อาเจียนรวมทั้งความพึงพอใจของผูป่้วยผ่าตดัคลอดท่ีไดรั้บยา
ระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยในโครงการวจิยั 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมขอ้มูลจากเวชระเบียนผูป่้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ โดยใช ้Chi-square Test และ T-test มีค่านยัส าคญัทางสถิติเม่ือ p < 0.05 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ใหท้ราบถึงอุบติัการณ์ของการคล่ืนไส้อาเจียนในผูป่้วยผา่ตดัคลอดท่ีไดรั้บยาระงบั

ความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีนของทั้ง 2 กลุ่ม ในโรงพยาบาลนครปฐม 
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2. เป็นการพฒันางานดา้นการลดภาวะไม่พึงประสงคข์องการคล่ืนไส้อาเจียนจากการใหย้า
ระงบัระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีน 

3. น าผลของการวิจยั น าเสนอเป็นขอ้มูลต่อหน่วยงานเพื่อเป็นวางแนวทางการพฒันาการ
ปฏิบติัเพื่อลดอุบติัการณ์และภาวะไม่พึงประสงคข์องการคล่ืนไส้อาเจียนจากการใหย้าระงบัระงบั
ความรู้สึกและวางแผนร่วมกนักบัหอผูป่้วย ในการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ผลการศึกษา 

ตารางที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยทัง้ 2 กลุ่ม 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน Prophylaxis(n=124) Non-Prophylaxis(n=124) P-value 

อาย ุ18-25 ปี 42   (33.9%) 37   (29.8%) 

0.69 
อาย ุ26-35 ปี 72   (58.1%) 64   (51.6%) 

อาย ุ36-45 ปี 10   (8.1%) 23   (18.5%) 

Mean ± SD 27.60 ± 5.58 28.92 ± 5.82 

น ้าหนกั (BW) 77.30 ± 15.35 75.87 ± 15.04 0.46 

ส่วนสูง 158.70 ± 6.47 158.54 ± 6.93 0.85 

ระยะเวลาผา่ตดั(นาที) 46.45 ± 10.18 45.89 ± 9.13 0.65 

Baseline Hct. (%) 36.59 ± 3.27 36.73 ± 3.91 0.75 
ASA class.2 67   (54.0%) 64   (51.6%) 

0.829 
ASA class.2E 51   (41.1%) 51   (41.1%) 
ASA class.3 2   (1.6%) 2   (1.6%) 
ASA class.3E 4   (3.2%) 7   (5.6%) 

อาย ุน ้าหนกัตวั ส่วนสูงระยะเวลาในการผา่ตดัค่าความเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดง , ASA 
Classificationพบวา่ผูป่้วยทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั p-value  0.05 
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ตารางที ่2  ข้อมูลหลังได้ รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลังผสม Morphine 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน Prophylaxis Non-Prophylaxis P-value 

ความดนัโลหิตลดลง<20 34   (27.4%) 44   (35.5%) 
0.171 

ความดนัโลหิตลดลง≥20 90   (72.6%) 80   (64.5%) 

ไม่ไดย้าตีบหลอดเลือด 46   (37.1%) 50   (40.3%) 
0.602 

ไดย้าตีบหลอดเลือด 78   (62.9%) 74   (59.7%) 

ชาระดบั 2 1   (0.8%) 5  (4.0%) 

0.198 
ชาระดบั 4 82   (66.1%) 81  (65.3%) 
ชาระดบั 6 39   (31.5%) 38  (30.6%) 
ชาระดบั 8 2   (1.6%) 0 

ความดนัโลหิตท่ีลดลง การไดรั้บยาตีบหลอดเลือด ระดบัการชา ของผูป่้วยทั้ง 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั p-value  0.05 

ตารางที ่3  ปริมาณการได้รับ IV fluid และการสูญเสียเลือดในห้องผ่าตัดและทีห้่องพกัฟ้ืน 

ปริมาณ กลุ่ม จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. t p 
IV. Fluid 
ในหอ้งผา่ตดั 

กลุ่ม Prophylaxis 124 1271.77 389.61 -0.917 
0.360 

กลุ่ม non-Prophylaxis 124 1321.37 459.19  
IV. Fluid 
ในหอ้งพกัฟ้ืน 

กลุ่ม Prophylaxis 124 352.02 217.28 0.102 
0.919 

กลุ่ม non-Prophylaxis 124 349.19 216.68  
Blood Loss 
ในหอ้งผา่ตดั 

กลุ่ม Prophylaxis 124 499.19 173.20 0.386 
0.700 

กลุ่ม non-Prophylaxis 124 491.13 155.66  
Blood Loss 
ในหอ้งพกัฟ้ืน 

กลุ่ม Prophylaxis 124 52.58 21.06 1.241 
0.216 

กลุ่ม non-Prophylaxis 124 50.00 9.63  

ปริมาณการไดรั้บ IV fluid และการสูญเสียเลือดทั้งในห้องผา่ตดัและท่ีหอ้งพกัฟ้ืนของทั้ง 2
กลุ่มพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั p-value  0.05 
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ตารางที ่4  การเกดิอาการคลืน่ไส้อาเจยีน มีดงัน้ี 
อาการคล่ืนไสอ้าเจียน Prophylaxis Non-Prophylaxis P-value 

ไม่มีอาการ 112 (90.3%) 84 (67.7%) 

0.00* 
Mild 5 (4.0%) 8 (6.5%) 
Moderate 4 (3.2%) 17 (13.7%) 
Severe 3 (2.4%) 15 (12.5%) 
Total 12 (9.60%) 40 (32.70%)  

กลุ่มท่ีไดรั้บยาป้องกนั มีอาการคล่ืนไส้ 5 ราย (ร้อยละ 4.0) คล่ืนไส้อาเจียน 1 คร้ัง 4 ราย (ร้อยละ 
3.2) คล่ืนไส้อาเจียนตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 3 ราย (ร้อยละ 2.4) กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บยาป้องกนัมีอาการ 
คล่ืนไส้ 8 ราย (ร้อยละ 6.5) คล่ืนไส้อาเจียน 1 คร้ัง 17 ราย (ร้อยละ 13.7) คล่ืนไส้อาเจียนตั้งแต่ 2 
คร้ังข้ึนไป 15 ราย(ร้อยละ 12.5) พบวา่ผูป่้วยทั้ง 2 กลุ่มมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value  0.05) 

ตารางที ่5  การเกดิอาการคลื่นไส้อาเจียนกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มทีค่วามดันโลหิตลดลง  20% กบักลุ่ม 

 ท่ีความดนัโลหิตลดลง ≥ 20% 

อาการคล่ืนไสอ้าเจียน ความดนัโลหิต 20% ความดนัโลหิต ≥20% P-value 
ไม่มีอาการ 72   (92.3%) 155   (91.2%) 

0.819 
Mild 0 1   (0.6%) 
Moderate 6   (7.7%) 13   (7.6%) 
Severe 0 1   (0.6%) 

ผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตลดลง  ร้อยละ 20 มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน 1 คร้ัง 6 ราย 
(7.7%)กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตลดลง ≥ ร้อยละ 20 มีอาการคล่ืนไส้ 1 ราย (0.6%) มีอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน 1 คร้ัง13 ราย(7.6%)มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน ≥ 2 คร้ัง1 ราย (0.6%)  พบวา่ทั้งสอง
กลุ่มน้ีมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P Value = 
0.819) 
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ตารางที ่6  เปรียบเทยีบอาการคลื่นไส้อาเจียนในห้องผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วย Prophylaxis กบักลุ่มผู้ป่วย 

    Non-Prophylaxis ท่ีความดนัโลหิตลดลง  20% 

ความดนัโลหิตลดลง<20% Prophylaxis Non-Prophylaxis P-value 
ไม่มีอาการ 34   (100%) 38   (86.36%) 

0.025* 
Mild 0 0 
Moderate 0 8   (13.64%) 
Severe 0 0 

พบวา่กลุ่ม prophylaxis ไม่มีอาการคล่ืนไสอ้าเจียน กลุ่ม Non-Prophylaxis มีอาการคล่ืนไสแ้บบ Moderate 

จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 13.64) วเิคราะห์ดว้ยสถิติ chi-square พบวา่ค่า p-value มีค่า = 0.025 แสดงวา่
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางที ่7  อาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วย(ภาพรวม) แยกตามกลุ่มอาย ุดังน้ี 

อาย ุ อาการ Prophylaxis Non-Prophylaxis P-value 

18-25 ปี 

ไม่มีอาการ 39 (92.9%) 22 (59.5%) 

0.005 
Mild 1 (2.4%) 3 (8.1%) 
Moderate 1 (2.4%) 9 (24.3%) 
Severe 1 (2.4%) 3 (8.1%) 
รวม 42 37 

26-35 ปี 

ไม่มีอาการ 64 (88.9%) 45 (70.3%) 

0.037 
Mild 3 (4.2%) 4 (6.3%) 
Moderate 3 (4.2%) 6 (9.4%) 
Severe 2 (2.8%) 9 (14.1%) 
รวม 72 64 

36-45 ปี 

ไม่มีอาการ 9 (90.0%) 17 (73.9%) 

0.428 
Mild 1 (10.0%) 1 (4.3%) 
Moderate 0 2 (8.7%) 
Severe 0 3 (13.0%) 
รวม 10 23 
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อาการคล่ืนไส้อาเจียนแยกตามอาย ุพบวา่อายรุะหวา่ง 18-25 ปี , 26-35 ปี กลุ่ม prophylaxis 
กบักลุ่มnon-prophylaxis มีอาการคล่ืนไส้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั p-value = 0.005และ0.037
ตามล าดบั อายรุะหวา่ง 36-45 ปี ทั้ง 2 กลุ่ม มีอาการคล่ืนไส้อาเจียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value = 0.428) 

ตารางที ่8  เปรียบเทยีบอาการคลื่นไส้อาเจียนในห้องผ่าตัดของกลุ่มผู้ป่วย Prophylaxis กบักลุ่ม 

 ผูป่้วย Non-Prophylaxis ท่ีความดนัโลหิตลดลง ≥ 20% 

ความดนัโลหิตลดลง≥20% Prophylaxis Non-Prophylaxis P-value 
ไม่มีอาการ 89   (98.89%) 66   (82.5%) 

0.00* 
Mild 1   (1.11%) 0 
Moderate 0 13   (16.25%) 
Severe 0 1   (1.25%) 

พบวา่ Prophylaxis มีอาการคล่ืนไส้แบบ Mild1 ราย (ร้อยละ 1.11)  กลุ่มNon-Prophylaxis 
มีอาการคล่ืนไส้แบบ Moderate จ  านวน 13 ราย (ร้อยละ 16.25) มีอาการคล่ืนไส้แบบ Severe1 ราย
(ร้อยละ 1.25)  วเิคราะห์ดว้ยสถิติ chi-square พบวา่ค่า p-value มีค่า = 0.025 แสดงวา่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางที ่9  แสดงการเกดิอาการคลื่นไส้อาเจียนซ ้าของผู้ป่วยทัง้หมด 

ผูป่้วยรายท่ี OR RR WARD 
49 moderate - mild 
56 moderate moderate - 
57 moderate - severe 
77 moderate severe severe 
79 Moderate - severe 
149 Mild - moderate 
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จากตารางท่ี 9 พบวา่ ท่ีตึกผูป่้วย ผูป่้วยกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บยาป้องกนัการคล่ืนไส้อาเจียนเกิดการ
คล่ืนไส้อาเจียนซ ้ า 5 ราย เกิดซ ้ า เป็นแบบ severe ถึง 3 ราย (ร้อยละ 60) ส่วนกลุ่มท่ีไดรั้บยาป้องกนั
การคล่ืนไส้อาเจียนเกิดซ ้ า 1 รายและเกิดการคล่ืนไส้อาเจียนเพียง คร้ังเดียวเท่านั้น (รายท่ี149) 

 

ตารางที ่10  เปรียบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บริการระงับความรู้สึกของกลุ่ม Prophylaxis และ 

       กลุ่ม Non-Prophylaxis 
ความพึงพอใจ Prophylaxis (n=124) Non-Prophylaxis (n=124) 

นอ้ย 0 1 (0.8%) 
ปานกลาง 1 (0.8%) 1 (0.8%) 
ดี 121 (97.6%) 119 (96.0%) 
ดีมาก 2 (1.6%) 3 (2.4%) 
ค่าเฉล่ีย 3.01 ± 0.156 3.00 ± 0.255 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีนไม่มีความ
แตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์ดว้ยสถิติ t-testพบวา่ค่า p-value = 0.764 

สรุปอภิปรายผล 
จากการศึกษา ผลของการให้ ondansetron 4 mg. ทางหลอดเลือดด าในผูป่้วยผา่ตดัคลอดท่ี

ไดรั้บการฉีดยาระงบัความรู้สึกทางไขสันหลงัแบบผสมมอร์ฟีน  พบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บยาป้องกนัเกิด
การคล่ืนไส้อาเจียน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.6 ส่วนกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บยาป้องกนั พบว่ามีอตัราการเกิด
การคล่ืนไส้อาเจียน 40 รายคิดเป็นร้อยละ 32.7 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
(p-value = 0.05) และมีความรุนแรงมากกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บยาป้องกนั 

ในกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บยาondansetronป้องกนั หากเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนในห้องผ่าตดัก็จะ
ไดรั้บยา ondansetron4 mg.ทนัทีโดยฉีดเพื่อรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียน พบวา่ยงัมีการเกิดอาการซ ้ า
ท่ีหอผูป่้วยถึง 5 ราย (ร้อยละ 83.3) และเกิดในระดบั Severe 3ราย (ร้อยละ 60) ขณะท่ีกลุ่มท่ีไดรั้บยา
ป้องกนัเกิดการคล่ืนไส้อาเจียน1 คร้ัง ซ ้ าเพียง 1 ราย (ร้อยละ16.7) 
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ผลของการศึกษาเป็นไปในทางแนวทางเดียวกนักบัผลการใชย้า ondansetron4 มิลลิกรัมต่อ
การเกิดอาการคล่ืนไส้และอาเจียนหลงัผ่าตดัในผูป่้วยเขา้รับการผ่าตดัคลอดท่ีไดรั้บยาระงบัปวด
มอร์ฟีนผา่นช่องน ้ าไขสันหลงัท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคามการใช ้ondansetron 
ในการป้องกนัภาวะหนาวสั่นในผูป่้วยท่ีมาผ่าตดัคลอดท่ีได้รับการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลัง 
วารสารโรงพยาบาลนครพนม และผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา่  ondansetron สามารถลดอาการ
คล่ืนไส้อาเจียนหลงัผ่าตดัไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญั เปรียบเทียบกบั placebo โรงพยาบาล
นครพนม(ชนมรั์ตน์ กาญธนะบตัร, 2557) ไม่มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและยงัช่วยลดอุบติัการณ์
การเกิดภาวะคล่ืนไส้อาเจียนในระหว่างผ่าตัดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย (P=0.002) 
ประสิทธิภาพการป้องกันอาการคล่ืนไส้อาเจียนและอาการคนั เปรียบเทียบระหว่างการให้ยา 
ondansetron และ ondansetronร่วมกบั dexamethasone ในการผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้งโดยการะงบั
ความรู้สึกเฉพาะส่วนด้วยวิธีการฉีดยาชาร่วมกบัมอร์ฟีนเขา้ทางช่องไขสันแต่มีแนวโน้มว่ากลุ่ม 
ondansetron ลดการเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนและอาการคนัไดดี้กวา่กลุ่มท่ีใช ้ondansetron ร่วมกบั 
dexamethasone และกลุ่มท่ีไม่ใชย้า (เพชรรัตน์ เตโชฬาร, 2557) การเปรียบเทียบการป้องกนัอาการ
คล่ืนไส้อาเจียนดว้ยยา dexamethasone ให้ร่วมกบั ondansetron กบัให้ ondansetron อยา่งเดียวใน
หญิงตั้งครรภ์ท่ีมาผ่าตดัคลอดท่ีได้รับยา morphine เขา้ช่องน ้ าไขสันหลงั ซ่ึงพบว่าอุบติัการณ์
โดยรวม (0 - 24 ชัว่โมง) ในการเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนหลงัผา่ตดัพบวา่ยา dexamethasone 8 mg 
ผสมกบั ondansetron4 mg มีประสิทธิภาพเท่ากนักบั ondansetron 8 mg อยา่งเดียว (โสภิต เหล่าชยั, 
บุษบงค์ ทาทอง และสุธีรา ดีโสภา, 2552) Kalani et al. (2017). พบว่าdexamethasone และ
ondansetron เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียนถือเป็นยาใน
อุดมคติโดยไม่มีผลขา้งเคียงใดและมีราคาไม่แพง 

ในกลุ่มอายผุูป่้วยหญิงท่ีมีอายนุอ้ยจะเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนไดม้ากกวา่อายมุาก 
เม่ือความดนัโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว (โดยเฉล่ีย 1- 3 นาที) จะไดรั้บการรักษาดว้ยการให้

ยาตีบหลอดเลือดทนัทีความดนัเลือดของผูป่้วยก็จะกลบัสู่สภาวะปกติ  จึงยงัไม่ท าให้เกิดอาการ
คล่ืนไส้อาเจียนจากการลดลงของความดนัโลหิตพบว่าผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บยาแกค้ล่ืนไส้อาเจียนท่ีตึก
ผูป่้วยจะไม่มีการบนัทึกอาการในNurse Note 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1. น าเสนอหน่วยงานเพื่อเป็นวางแนวทางการพฒันาการปฏิบติัเพื่อลดอุบติัการณ์คล่ืนไส้
อาเจียนจากการใหย้าระงบัระงบัความรู้สึกใหช้ดัเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

2. จดัอบรมเชิงวชิาการการแก่บุคลากรทางการพยาบาลท่ี ตอ้งดูแลผูป่้วยผา่ตดัท่ีวอร์ด 

3. ติดตามประเมินการใชแ้นวปฏิบติัท่ีพฒันาแลว้เป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน ามาปรับปรุงให้

มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนไปเช่น มีบุคลากรใหม่ มียาชนิดใหม่ๆ 

ข้อเสนอแนะ การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. วจิยัการคล่ืนไส้อาเจียนผูป่้วยกลุ่มท่ีไดย้าระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป  ในโรงพยาบาล
นครปฐม 

2. ต่อยอดการวิจยัคร้ังน้ี โดยการหาแนวทางป้องกนัการคล่ืนไส้อาเจียนดว้ยวธีิการ อ่ืนร่วมดว้ย 
3. หาแนวทางในการบนัทึกขอ้มูลใหส้มบูรณ์ครบถว้นเป็นในแนวทางเดียวกนั 
4. น าผลวจิยัคร้ังน้ีเปรียบเทียบกบัการวจิยัคร้ังต่อไป 

รายการอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
 บุคคลโดยทัว่ไปอาจมีข้อสงสัยว่า “นางงาม” เก่ียวข้องกับ “การเมือง” ได้อย่างไร  ซ่ึงตาม
ขอ้เท็จจริงแล้วจุดเร่ิมตน้ของการประกวดนางงามในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัล้วนแต่มี
วตัถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่ทั้งส้ิน  การประกวดนางงามคร้ังแรกในประเทศไทยเกิดข้ึนช่วง
ทศวรรษ 2470 ในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2  โดยมีหน่วยราชการของรัฐส่วนภูมิภาคเป็นผูจ้ดั คือ 
“จงัหวดั”  ต่อมาได้มีการดึงภาคธุรกิจเอกชนเขา้มาร่วมดาํเนินการกบัหน่วยงานของรัฐ  บทความน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐใช้การประกวดนางงามเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร
ไปสู่ประชาชนในพื้นท่ีได้เช่นเดียวกบัการฉายหนังกลางแปลงเพื่อโฆษณาขายสินคา้ในสมยัก่อนยุค
ดิจิตอล  ในขณะเดียวกนัยงัได้อธิบายให้เห็นความสําคญัของการประกวดนางงามท่ียงัคงไดรั้บความ
นิยมในสังคมระดบัทอ้งถ่ินจนถึงปัจจุบนั 
                                                           
1
  บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีกาํลงัศึกษาเร่ือง “การเมืองและผลประโยชน์ในการประกวดนางงาม : กรณีศึกษาจงัหวดั

แห่งหน่ึงในเขตภาคเหนือตอนบน”  สาขาการเมืองการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2
  จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  ประกอบไปดว้ย  เชียงใหม่  เชียงราย  ลาํปาง  ลาํพนู  แม่ฮ่องสอน  น่าน  แพร่  และพะเยา 
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 การนาํเสนอบทความน้ีจะนาํเสนอไปตามลาํดบัของช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึน  โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงในยุคปัจจุบนั (2562)  ซ่ึงไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น   4 ยุค คือ  
ยุคท่ี 1 การประกวดนางงาม  “เพื่อสร้างสีสันในงานร่ืนเริงประจาํปีของทอ้งถ่ิน”  ยุคท่ี 2 การประกวด
นางงาม “เพื่อเผยแพร่ระบอบการปกครองใหม่”  ยุคท่ี 3 การประกวดนางงาม “เพื่อเป็นเวทีสาธิตความ
ศิวิไลซ์”  และยุคท่ี 4 การประกวดนางงาม “เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวและวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน”  นอกจากน้ีเน้ือหาภายในบทความยงัจะสะทอ้นให้เห็นว่าการประกวดนางงามไม่ใช่เป็น
เพียงแต่กิจกรรมท่ีคน้หาหญิงสาวผูมี้ความงามเป็นเลิศเท่านั้น   แต่การศึกษาเร่ืองการประกวดนางงาม
ย่อมเผยให้เห็นถึงสภาพสังคม  เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมืองของทอ้งถ่ินภาคเหนือตอนบนท่ีผนั
แปรไปตามช่วงเวลาต่างๆอนัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการกาํหนดรูปแบบของกิจกรรมการประกวดนางงาม 
 

 
ค าส าคญั : นางงาม,  การส่ือสารทางการเมือง,  สังคมทอ้งถ่ินภาคเหนือตอนบน 
 

 

Abstract 
 People in general probably wonder how the “beauty queen” is related to “politics. In fact, 
the beginning of beauty queen contests in Thailand from the past to the present has actually clung 
onto the political objectives. The first beauty queen contest in Thailand was hosted around 1927 
in the upper-north provinces3 by the regional authority or “Province”. Later, the private sectors 
were requested to organize in collaboration with the government agencies. This article aimed to 
study if the government or its agencies employed the beauty queen contest as a medium in 
communicating with local people in the same way as the mobile country movies for commercial 
advertisements did prior to the digital era. It also explained the importance of the beauty queen 
contest which is still widely held in the locality until the present time. 

                                                           
3 Upper-north provinces include Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Mae Hong Son, Nan, Phrae, and 
Phayao 
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 This article presented the time sequence of such events, starting from the administration 
changes of 1932 to the present time (2019). These were divided into four periods: the 1st period 
of beauty queen contest for “entertainment in the local celebrative events”; the 2nd period for 
“publicizing the new political regime; the 3rd period for “demonstration of civilization”; and the 
4th period for “public relations of tourism and local culture”. The contents of this article also 
reflected that the beauty queen contest was not only an activity of searching for beautiful girls, 
but also a portrayal of social, economic, cultural, and political aspects of the upper-north 
provinces which encountered changes from time to time. Indeed, these factors have truly 
influenced the forms of beauty queen contests.   
 

 
Keywords : Beauty Queen,  Political Communication,  Upper - North Locality  

 
บทน า 
 เม่ือกล่าวถึงการประกวดนางงามหลายคนอาจคิดว่า  การประกวดนางสาวไทยหรือนางสาว
สยามเป็นการประกวดนางงามคร้ังแรกในประเทศไทย  แต่ข้อมูลทางประวติัศาสตร์ปรากฏว่าการ
ประกวดนางงามในประเทศไทยได้เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนช่วงต้นทศวรรษ 
2470  โดยกลุ่มชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํธุรกิจสัมปทานป่าไมส้ัก  กลุ่มทุนขา้มชาติเหล่าน้ีเขา้มาพร้อมกบั
ยุคล่าอาณานิคมจึงสร้างสายสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มเจา้นายฝ่ายเหนือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  โดยตั้ง
สโมสรสําหรับชนชั้นนาํเพื่อเป็นท่ีพบปะสมาคมสําหรับจดักิจกรรมต่างๆ   เช่น กีฬา  งานเล้ียงดินเนอร์ 
การประกวดแต่งกายแฟนซี  และการประกวดนางงาม (นเรนทร์  ปัญญาภู, 2560)  ซ่ึงต่อมาคนใน
ทอ้งถ่ินจึงรับเอาวฒันธรรมการประกวดนางงามมาดาํเนินการจดัประกวดในงานร่ืนเริงของจงัหวดัโดย
เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทุกชนชั้นเขา้ร่วมงานได ้
 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  รัฐบาลในสมยันั้นไดจ้ดัประกวดนางสาวสยาม
ข้ึนเป็นคร้ังแรก  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ประชาชนเขา้ร่วมงาน  ซ่ึงรัฐบาลได้ใช้การประกวด
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นางงามเป็นเวทีเผยแพร่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยและนโยบายต่างๆของรัฐ  เช่น รัฐนิยม 12 
ฉบบั  การส่งเสริมสุขภาพและอนามยั  เพื่อตอ้งการให้เป็นรัฐท่ีทนัสมยัตามนโยบายของผูน้าํในสมยันั้น  
การประกวดนางงามไดมี้พฒันาการเร่ือยมาจนแตกแขนงเป็นการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดนาง
สงกรานต ์ การประกวดนางนพมาศ  ตลอดจนการประกวดนางงามในช่ือต่างๆของเทศกาลแต่ละทอ้งถ่ิน  
ทาํให้การประกวดนางงามยงัคงแพร่หลายไปสู่จงัหวดัต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  จึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและเป็นส่วนสําคญัในการ
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจให้แก่ทอ้งถ่ินนั้นๆ   
 บทความน้ีตอ้งการนาํเสนอให้เห็นวา่  รัฐและหน่วยงานของรัฐไดใ้ช้การประกวดนางงามเป็น
เวทีส่ือสารกับประชาชนในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สาธารณสุข และวฒันธรรมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั  โดยศึกษาจากจุดเร่ิมตน้ของการประกวดนางงามท่ีรับมาจากตะวนัตกในราชสํานกัหวัเมืองฝ่าย
เหนือ  ภายหลังได้กลายมาเป็นกิจกรรมสาธารณะท่ีเชิญชวนผูค้นทุกชนชั้นเข้าร่วมตั้งแต่ก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงในยุคปัจจุบนั (2562)  ซ่ึงไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น   4 ยุค คือ  
ยุคท่ี 1 การประกวดนางงาม “เพื่อสร้างสีสันในงานร่ืนเริงประจาํปีของทอ้งถ่ิน”     ยุคท่ี 2 การประกวด
นางงาม “เพื่อเผยแพร่ระบอบการปกครองใหม่”  ยุคท่ี 3 การประกวดนางงาม “เพื่อเป็นเวทีสาธิตความ
ศิวิไลซ์”  และยุคท่ี 4 การประกวดนางงาม “เพื่อประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวและวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน”   นอกจากน้ีเน้ือหาภายในบทความยงัอธิบายถึงการเขา้มาของ “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” 
ท่ีมีบทบาทในฐานะสนบัสนุนและผูด้าํเนินการจดัการประกวดนางงามตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนัอีกดว้ย 

ก าเนิดการประกวดนางงาม : จากวฒันธรรมตะวนัตกเข้าสู่ราชส านักหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
 ในอดีตการยกย่องหญิงสาวผูมี้ความงามเป็นเลิศในสังคมไทยเป็นเพียงการตดัสินจากการ
ยอมรับของคนในชุมชน  ยงัไม่มีรูปแบบวิธีการและกฎเกณฑ์การคดัเลือกอยา่งเป็นทางการ  จนกระทัง่
ไดรั้บวฒันธรรมการประกวดนางงามแบบตะวนัตกผา่นกลุ่มพ่อคา้ต่างชาติท่ีเขา้มาทาํธุรกิจสัมปทานป่า
ไมส้ักในพื้นท่ีภาคเหนือตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19  เป็นตน้มา  ซ่ึงไดส่้งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสังคมใน
ทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก  เหตุเพราะว่ารายไดห้ลกัของราชสํานกัหัวเมืองฝ่ายเหนือมาจากผลประโยชน์ใน
กิจการทาํสัมปทานป่าไม้สัก  ขณะเดียวกันกลุ่มทุนต่างชาติท่ีได้รับสัมปทานป่าไม้สักแบบผูกขาด
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พยายามผูกสายสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มเจา้นายในทอ้งถ่ินเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  โดยพวกเขามกัไป
ร่วมงานร่ืนเริงต่างๆท่ีจดัในคุม้หลวงอย่างสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ีเล่ากนัวา่นายห้างป่าไมต่้างชาติถึงกบั
ลงทุนเสาะหาและเล้ียงดูบรรดาช่างฟ้อนตลอดจนนกัมวยฝีมือดีเพื่อเอาไวป้รนเปรอความสนุกสนาน
ใหก้บั “เจา้หลวง” 4 และแขกเหร่ือในคุม้เป็นประจาํ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มนายทุนต่างชาติกบักลุ่ม
ชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินได้ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต ความคิด  
ความเช่ือระหว่างชาวตะวนัตกกบัชาวลา้นนาในเวลาต่อมา (กิตติชยั  วฒันานิกร, 2558)  กลุ่มชนชั้นนาํ
ในทอ้งถ่ินยุคนั้นประกอบไปดว้ย  เจา้นายฝ่ายเหนือ  ขา้ราชการ  และพ่อคา้คหบดีซ่ึงเป็นคนกลุ่มแรกท่ี
ได้มีการปรับตวัโดยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์โลกและมีความกระตือรือร้นอย่างมากท่ีจะรับเอา
วฒันธรรมตะวนัตกมาปรับใช ้(Lilian Johnson Curtis, 1998, pp. 139)  
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการประกวดนางงามในประเทศไทยปรากฏว่าในปี พ.ศ. 
2473 มีการจดัประกวด  “กุหลาบลาํพูน” ณ คุม้ของเจา้ผูค้รองนครลาํพูน  ด้วยเหตุท่ีเจา้หลวงเป็นคน
ทนัสมยั  ชอบการสังสรรค์สมาคมกบัชาวต่างชาติจึงทาํให้เกิดการถ่ายทอดวิธีคิดและแบบแผนการ
ปฏิบติัตนอย่างตะวนัตก  งานเล้ียงท่ีถูกจดัข้ึนในคุม้หลวงมกัจะมีการเตน้รําและประกวดการแต่งกาย
แฟนซีเป็นประจาํ  ต่อมาภายหลงัไดมี้การเพิ่มกิจกรรมประกวดนางงามแบบตะวนัตกเพื่อสร้างความร่ืน
เริงใหก้บัชนชั้นนาํในสมยันั้นและยงัไม่ไดเ้ผยแพร่ไปสู่การเป็นกิจกรรมสาธารณะแต่อยา่งใด  
 แต่ถึงอย่างไรก็ตามการประกวดนางงามถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ในสังคมยุคนั้น  อีกทั้งยงัขดักบั
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีเนน้ให้ผูห้ญิงรักนวลสงวนตวั   จึงเป็นการยากท่ีจะหาสาวงามมาเขา้ร่วม
การประกวดนางงาม  เม่ือกิจกรรมถูกจาํกดัดว้ยค่านิยมของทอ้งถ่ิน  กลุ่มเจา้นายสตรีจึงหาทางออกโดย
การคดัเลือกสาวงามจากโรงทอผา้ของตนมาเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดนางงามในคุม้หลวง  ซ่ึงเกณฑ์
การตดัสินในยุคนั้นพิจารณาจากความสวยงามในรูปร่างหนา้ตาโดยแขกท่ีเขา้ร่วมงานเล้ียงทุกคนจะทาํ
หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตดัสินความงาม  ซ่ึงรูปแบบวิธีท่ีใช้ในการตดัสินสาวงามคลา้ยคลึงกบัเกณฑ์
การตดัสินการประกวดแต่งกายแฟนซีนั่นเอง  โดยสาวงามผูช้นะการประกวดกุหลาบลําพูนในปี 

                                                           
4
  เจา้หลวง คือ พระเจา้แผน่ดินประเทศราช เป็นการกาํหนดศกัดินาเร่ิมข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5  เพือ่ควบคุมการปกครองหวัเมืองฝ่ายเหนือ  

โดยไดมี้การกาํหนดศกัดินาพระราชทานใหแ้ก่เจา้นายฝ่ายเหนือในฐานะหวัเมืองประเทศราชซ่ึงเจา้หลวงถือเป็นตาํแหน่งสูงสุด 
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พ.ศ.2473 คือ นางสาวคาํแหวน้  ไชยถวิล   ซ่ึงเป็นสาวงามจากโรงทอของเจา้หญิงลาํเจียก  ราชธิดาองค์
โตในเจา้หลวงจกัรคาํขจรศกัด์ิ (นเรนทร์  ปัญญาภู, 2560) 
 

ยุคที ่1 การประกวดนางงาม “เพือ่สร้างสีสันในงานร่ืนเริงประจ าปีของท้องถิ่น”      
 การประกวดนางสาวสยามในงานฉลองรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.2477 ถือไดว้่า
เป็นการปลุกกระแสการประกวดนางงามให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ทั้งประเทศ   แต่ในขณะเดียวกนั
การประกวดนางงามสําหรับบางจงัหวดัไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่แต่อย่างใด  จากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์
พบว่าก่อนท่ีจะมีการประกวดนางสาวสยามไดมี้การจดักิจกรรมประกวดนางงามเกิดข้ึนมาแลว้ในบาง
พื้นท่ี  เช่น  การประกวดนางงามประจาํร้านในงานฤดูหนาวเชียงใหม่ปี พ.ศ.2476  การประกวดหญิงสาว
ลาวโซ่งในงานนมสัการพระปฐมเจดียปี์ พ.ศ.2476  การประกวดหญิงงามเพชรบุรีปี พ.ศ.2476  และการ
ประกวดนางงามประจาํร้านในงานสงกรานตเ์ชียงใหม่ปี พ.ศ.2477  (สุพตัรา  กอบกิจสุขสกุล, 2531)     
 งานเทศกาลประจาํปีของทอ้งถ่ินท่ีนิยมจดัข้ึน ไดแ้ก่ งานฤดูหนาว  งานแสดงสินคา้เกษตร งาน
สงกรานต ์ฯลฯ เป็นเสมือนงานจิตสาธารณะท่ีทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไดร่้วมมือกนัจดัข้ึนนอกจาก
เป็นการจดังานเพื่อเฉลิมฉลองตามประเพณีแลว้  อีกนยัหน่ึงเป็นการหาเงินมาพฒันาสาธารณประโยชน์
ในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ฯลฯ  การประกวดนางงามเป็นท่ีคุน้เคยกนัดีของ
กลุ่มชนชั้นนาํในทอ้งถ่ิน   ดว้ยเหตุท่ีชนชั้นนาํมีบทบาทอย่างมากในการเป็นผูส้นบัสนุนจดักิจกรรม
ต่างๆในทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจึงนาํเอาการประกวดนางงามมาเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างสีสันและเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยดึงดูดให้ผูค้นมาเท่ียวชมงานเทศกาลประจาํปีของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งมาก (อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพ อาํมาตยเ์อก พระยาอนุบาลพายพักิจ, 2512)   นางงามท่ีไดรั้บรางวลัในยุคน้ีจะไม่มี
การต่อยอดในดา้นต่างๆภายหลงัไดรั้บตาํแหน่ง  ในขณะเดียวกนักลุ่มชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินจะทาํหนา้ท่ี
ในการสรรหาสาวงามมานัง่เป็นนางกวกัประจาํร้านของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมาออกร้าน
แสดงสินคา้ขายของภายในงาน  โดยส่วนใหญ่จะมาจากการร้องขอทางผูป้กครองโดยอา้งว่าเป็นการ
ช่วยงานของจงัหวดั  การประกวดนางงามในยุคน้ีเรียกว่าการประกวด “นางงามประจาํร้าน”  สําหรับ
คะแนนการตดัสินจะมาจากประชาชนท่ีเข้าไปเท่ียวงานซ้ือบตัรไปหย่อนท่ีกล่องหน้าร้าน  ใครได้
คะแนนมากสุดก็เป็นผูช้นะ  ซ่ึงในงานฤดูหนาวจงัหวดัเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2476 นางสาวกิมซ้วน สาว
งามจากร้านสมานมิตร ไดรั้บรางวลัชนะเลิศท่ี 1 จากการประกวดนางงามประจาํร้าน  ส่วนนางสาวศรีคาํ  
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สินนัตา จากร้านโรงเรียนดาราวิทยาลยั และนางสาวจนัทร  ทิพยะมณฑล  จากร้านโรงเรียนวฒัโนทยั
พายพั ไดล้าํดบัท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั (ประชาชาติ, 2476, หนา้ 2) 
 
 

ยุคที ่2 การประกวดนางงาม “เพือ่เผยแพร่ระบอบการปกครองใหม่”  
 งานฉลองรัฐธรรมนูญเป็นงานมหกรรมร่ืนเริงยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งปีท่ีรัฐบาลคณะราษฎรมีคาํสั่ง
ให้จดัข้ึนอยา่งพร้อมเพรียงกนัในแต่ละจงัหวดัเพื่อตอ้งการให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ระบอบการปกครอง
แบบใหม่อยา่งทัว่ถึงทั้งประเทศ  ประกอบกบัสมาชิกคณะราษฎรหลายท่านจบการศึกษาจากต่างประเทศ
ซ่ึงต่างก็เคยได้เห็นการประกวดนางงามในต่างแดนมาบา้ง  จึงเป็นเหตุให้มีการริเร่ิมนาํการประกวด
นางงามมาเป็นกิจกรรมหน่ึงในงานฉลองรัฐธรรมนูญคร้ังแรกในปี พ.ศ.2477 โดยเรียกวา่ “การประกวด
นางสาวสยาม”  การจดักิจกรรมประกวดนางงามในยุคน้ีมีวตัถุประสงค์ทางการเมืองอย่างเห็นไดช้ดั  
รัฐบาลตอ้งการจูงใจให้คนมาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญและตอ้งการคน้หาสาวงามมาเป็นตวัแทนของ
รัฐบาลในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  จึงได้
มอบหมายให้กองการต่างประเทศ  กระทรวงมหาดไทยเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการประกวด  เป็น
เสมือนหน่ึง “งานในราชการ” ท่ีหน่วยงานราชการทัว่ประเทศตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็น “แมวมอง” เพื่อเฟ้นหา
สาวงามเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประกวดนางสาวสยามภายใตค้าํขวญัของการประกวดท่ีวา่ “สตรีเป็นศรีสง่า
แห่งรัฐธรรมนูญ”  การท่ีสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามถือเป็นเกียรติยศแก่ครอบครัวของผูเ้ข้า
ประกวดเพราะนอกจากจะไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติยศท่ีมีตรารัฐธรรมนูญประดบัอยู่บนของรางวลัเพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ส่ือถึงการสนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ว  นางงามย ังได้ช่วย
ประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรมของภาครัฐ เช่น งานการกุศล งานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง ฯลฯ (สิงห์  ผกู
พานิช, 2508)   
 เม่ือลกัษณะของการใช้นางงามเป็น “นักประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของภาครัฐ”  เพื่อผลักดัน
นโยบายการปกครองระบอบใหม่ของรัฐบาลคณะราษฎร  หวัเมืองส่วนภูมิภาคทั้งหมดก็ขานรับนโยบาย
น้ีทัว่ทั้งประเทศ  ดงันั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะกาํกบัดูแลการปกครองส่วนภูมิภาคจึงมีนโยบายให้
ผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอดาํเนินการจดักิจกรรมการประกวดนางงามในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
ในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุนนโยบายของรัฐ  ซ่ึงส่งผลให้มีการ
ประกวดนางงามประจาํจงัหวดัและอาํเภอเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก เช่น นางงามเชียงใหม่ นางงามลาํพูน 
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นางงามลาํปาง ฯลฯ  อิทธิพลของการประกวดนางสาวสยามไดส่้งผลต่อรูปแบบการจดัประกวดนางงาม 
เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีให้สาวงามผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเดินประกวดประชนับนเวทีมิใช่คดัเลือกจากสาวงาม
ประจาํร้านเหมือนดงัแต่ก่อน  การประกวดนางงามในยุคน้ีไม่ใช่เร่ืองน่าอายกลบัถือว่ามีเกียรติดว้ยซํ้ า   
“การประกวดนางงามเพื่อชาติ” จึงเป็นวาทกรรมท่ีถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายในการเชิญชวนหญิงสาวเขา้ร่วม
การประกวดนางงาม  เพราะนอกจากจะได้รับการเชิดชูเกียรติช่วยงานทางจงัหวดัแล้ว  การประกวด
นางงามยงัเป็นช่องทางในการเล่ือนสถานทางสังคมของผูห้ญิงอีกดว้ย  ชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินจึงมีบทบาท
อยา่งมากในการจดัหาสาวงามส่งเขา้ประกวดซ่ึงสาวงามส่วนใหญ่ก็มกัจะเป็นลูกหลานหรือคนใกลชิ้ด 
 ถึงแม้ว่าการประกวดนางงามในยุคน้ีจะไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ   แต่ถึงกระนั้นก็มีจุด
เปล่ียนสาํคญัท่ีทาํใหก้ารประกวดนางงามในทอ้งถ่ินภาคเหนือแตกต่างจากการประกวดนางงามในพื้นท่ี
อ่ืนๆนั่นก็คือ  การท่ีทายาทของโรงทอผา้และร้านขายสินคา้พื้นเมืองซ่ึงเป็นธุรกิจของชนชั้นนาํใน
ทอ้งถ่ินไดรั้บรางวลัจากการประกวดนางงาม  นาํมาซ่ึงความสนใจของประชาชนโดยต่างพากนัแวะเวียน
ไปยลโฉมความงามถึงท่ีร้านจนมีผลกาํไรจากการขายสินคา้เพิ่มข้ึนหลายเท่าตวั  นาํไปสู่กระแสการนิยม
ส่งนางงามเขา้ร่วมประกวดของกลุ่มโรงทอและร้านขายสินคา้พื้นเมืองเพราะถา้หากสาวงามท่ีตนส่งเขา้
ประกวดไดรั้บรางวลัก็จะช่วยประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของร้านและช่วยดึงดูดลูกคา้เขา้ร้านมากยิ่งข้ึน  จึง
ทาํให้เกิดภาพของสาวงามมานัง่ประจาํร้านขายสินคา้พื้นเมืองในย่านเศรษฐกิจของ อ.ป่าซาง จ.ลาํพูน 
และ อ.สันกาํแพง  จ.เชียงใหม่ (นเรนทร์  ปัญญาภู, 2560)     
 

ยุคที ่3 การประกวดนางงาม “เพือ่เป็นเวทสีาธิตความศิวไิลซ์”   
 อย่างไรก็ตามการประกวดนางงามถูกพฒันาเร่ือยมาจนถึงสมยั จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ซ่ึง
เป็นยคุท่ีให้ความสําคญัต่อการประกวดนางงามเป็นอยา่งมาก  การเปล่ียนช่ือจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” 
ในปี พ.ศ.2482 ตลอดจนการพฒันาประเทศจากนโยบายสร้างชาติทาํให้รูปแบบการประกวดนางงาม
ระดบัทอ้งถ่ินถูกปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการประกาศรัฐนิยมทั้ง 12 ฉบบัท่ีมุ่งเน้นให้คนไทย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปรับปรุงวฒันธรรมให้เป็นชาติท่ีมีอารยะ  จึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงเคร่ือง
แต่งกายของผูเ้ขา้ประกวดนางงามจากชุดไทยมาเป็นชุดเคร่ืองแต่งกายแบบตะวนัตก  โดยเน้นการโชว์
รูปร่างท่ีส่ือให้เห็นการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีและการแต่งกายตามกาลเทศะของสตรีจากประกาศรัฐนิยม
ของรัฐบาล  ดงันั้นชุดผูเ้ขา้ประกวดจะเป็นการสวมใส่ชุดวา่ยนํ้ ารัดรูป  มีลกัษณะเป็นกระโปรงสั้นและ
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มีกางเกงอยู่ขา้งในอีกตวั  ซ่ึงในสมยันั้นเรียกว่า “ชุดอาบนํ้ า” (วิศเวศ  วฒันสุข, 2560)  นอกจากน้ีไดมี้
การวางกฎเกณฑ์และมาตรฐานเรือนร่างในการประกวดนางงามเป็นคร้ังแรก  โดยกาํหนดความสูง 
นํ้าหนกั และสัดส่วนของสตรีในยคุศิวไิลซ์ท่ีพึงมี  อีกทั้งรัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัในการพฒันาบทบาท
ของสตรีอยา่งมากโดยเปรียบสตรีไทยเป็น  “ดอกไมข้องชาติ”     
 สตรีในทศันะของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  จะตอ้งพร้อมดว้ยรูปสมบติัและคุณสมบติัในการ
ดูแลครอบครัวและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม    ดงันั้นภาพลกัษณ์ของนางงามในยุคน้ีจะตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ี
ออกมาทาํงานนอกบา้น  กระแสความต่ืนตวัดงักล่าวสะท้อนได้จากทศันคติของนางสาวประภาศรี  
ป้ันเหน่งเพชร นางสาวลาํปางปี พ.ศ.2496 ท่ีได้ให้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชนภายหลงัไดรั้บตาํแหน่งว่า  
“…ลูกผูห้ญิงตอ้งเล้ียงตวัเอง  ตอ้งทาํงานไดจึ้งเหมาะกบัภาวะปัจจุบนั  ผูห้ญิงก็มีความสามารถท่ีจะ
ดาํรงชีพในธรรม  เท่าเทียมกบัผูช้าย” (คนเมือง, 2496, หนา้ 31) หรือกรณีของนางสาวอาํนวยพร  เวียงศรี 
นางสาวแพร่ปี พ.ศ.2496 ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินว่าจะช่วยครอบครัวทาํอาชีพ
เกษตรกรต่อไปถึงแมไ้ดรั้บตาํแหน่งนางงามแลว้ก็ตาม “…ขา้เจา้จะนาํเงินรางวลัท่ีไดไ้ปซ้ือหมูมาเล้ียง
เพิ่มเจ้า” (คนเมือง, 2496, หน้า 2)  ซ่ึงคาํตอบของเธอได้รับการช่ืนชมเป็นอย่างมาก  ถึงกับว่า
หนงัสือพิมพใ์นทอ้งถ่ินไดเ้ขียนบทความยกยอ่งเธอเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัสังคม  ถา้หากสาวงาม
คนใดมีพฤติกรรมสวนกระแสค่านิยมในยุคนั้นก็จะตกเป็นข่าวเอาไปนินทาตามหน้าหนงัสือพิมพไ์ด้
เช่นกนั  จะเห็นไดว้่านางงามในยุคน้ีมีบทบาทต่อสังคมทอ้งถ่ินอย่างมาก  การประกวดนางงามไม่ใช่
เป็นเพียงกิจกรรมท่ีใชดึ้งดูดใหผู้ค้นมาเท่ียวชมงานเท่านั้น  แต่การประกวดนางงามเป็นเสมือนเวทีสาธิต
ความศิวไิลซ์ของโลกสมยัใหม่  ในขณะเดียวกนันางงามก็เปรียบเสมือนตุ๊กตาท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์สตรี
ยคุใหม่ท่ีควรจะเป็น  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ.2486 – 2491 ตอ้งงดการประกวดเน่ืองจากประเทศอยู่
ในสภาวะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทาํให้สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า  เม่ือสงครามได้ส้ินสุดลงประกอบกับ
เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัจึงไดมี้การฟ้ืนฟูจดัการประกวดนางงามข้ึนมาอีกคร้ัง (วศิเวศ  วฒันสุข, 2549) 
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ยุคที ่4 การประกวดนางงาม “เพือ่ประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วและวฒันธรรมของ
ท้องถิ่น” 
 ฉากสุดทา้ยของงานฉลองรัฐธรรมนูญเร่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2500 เม่ือจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ทาํ
การรัฐประหารรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และทาํการยกเลิกงานฉลองรัฐธรรมนูญจึงเป็น
เสมือนการตดัขาดอุดมการณ์ทางการเมืองกบัคณะราษฎร  เม่ือยกเลิกงานฉลองรัฐธรรมนูญการประกวด
นางสาวไทยก็ตอ้งถูกยกเลิกไปด้วย  การประกวดนางสาวไทยจึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของงานฉลอง
รัฐธรรมนูญอีกต่อไป  แต่ถึงอย่างไรก็ตามการประกวดนางงามในระดบัทอ้งถ่ินก็ยงัคงดาํเนินการจดั
ประกวดต่อไปเพราะเป็นท่ีนิยมในหมู่ประชาชนเสียแลว้  ดงันั้นจงัหวดัต่างๆจึงไดป้รับเปล่ียนเป็นการ
ประกวดนางงามฤดูหนาวหรือช่ืออ่ืนๆตามแต่ภูมิภาคท่ีจะดาํเนินการ     
 ในช่วงตน้ทศวรรษ 2500  เป็นตน้มารัฐไดมุ้่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจและความทนัสมยัแบบ
ตะวนัตกซ่ึงไดส่้งผลให้ช่วงเวลาดงักล่าวน้ีเองประเพณีและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินต่างๆไดถู้กใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในนโยบายการพฒันาประเทศเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  การประกวดนางงามจึงเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว  ประเพณีและ
วฒันธรรมของในแต่ละทอ้งถ่ิน (ไพโรจน์  ไชยเมืองช่ืน บรรณาธิการ, 2544)  เช่น การประกวดนางงาม
บุปผชาติงานไมด้อกไมป้ระดบั จ.เชียงใหม่  นางงามสะเปาแกว้ – สะเปาคาํงานล่องสะเปา จ.ลาํปาง ธิดา
ลาํไยงานเทศกาลลาํไย จ.ลาํพูน ฯลฯ  “การประกวดนางงาม คือ เสน่ห์ของทอ้งถ่ิน โดยดึงเอาความงาม
ของทอ้งถ่ินท่ีมีมานาํเสนอ  เช่น การตกแต่งเวทีโดยดึงเอาเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมาร่วมดว้ย  มีการฟ้อน
การรําซ่ึงเป็นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นมาร่วมแสดง  อีกทั้งนางงามก็สวมชุดไทยพื้นเมือง  ทุกอยา่งท่ีเป็น
ทอ้งถ่ินถูกนําเสนออกมาผ่านการประกวดนางงามทั้งหมด  อีกทั้งมีการถ่ายทอดสดทางทีวี  คนทัว่
ประเทศก็ไดเ้ห็นว่าจงัหวดัเรามีอะไรสวยงามบา้ง” (นฤบาล หว่างตระกูล, 2561)  จะเห็นไดว้่าบทบาท
นางงามในยุคน้ีเป็นเสมือนทูตทางวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่า
ของนางสาวเชียงใหม่ พ.ศ.2514 ท่ีว่า  “ช่วงนั้นทางจงัหวดัมีหนงัสือมาขอความร่วมมือจากเรา เช่น ไป
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและแขกของทางจงัหวดั งานขนัโตก เดินแบบ เป็นตน้ค่ะ” (วศิเวศ วฒันสุข, 2549)  
 ในขณะเดียวกนัการประกวดนางงามก็เป็นเคร่ืองมือของภาคธุรกิจเอกชนท่ีใช้ในการโฆษณา
สินคา้และบริการของตนโดยผ่านการเป็นสปอนเซอร์สนบัสนุนกองประกวดหรือส่งสาวงามเขา้ร่วม
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ประกวดในแต่ละเวที  กระแสความนิยมการประกวดนางงามในสังคมไทยไดท้วีความนิยมมากยิ่งข้ึน
ภายหลงันางสาวอาภสัรา  หงสกุลไดเ้ป็นนางงามจกัรวาลคนแรกของประเทศไทย  ภาคเอกชนต่างต่ืนตวั
แย่งกนัเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสินคา้และบริการในเวทีประกวดนางงามตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึง
เวทีระดบัประเทศเพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถส่ือสารกบัสังคมและประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  การ
ประกวดนางงามจึงไดถู้กพฒันามาเป็น “ธุรกิจการประกวดนางงาม” อยา่งเต็มรูปแบบ  ก่อให้เกิดอาชีพ 
“นางงามเดินสาย” และอาชีพ “พี่เล้ียงนางงาม” อีกดว้ย  
 หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองคร้ังสําคญัในประวติัศาสตร์
ชาติไทย  การประกวดนางงามถูกมองวา่เป็นกิจกรรมกดข่ีทางเพศและเป็นส่ิงฟุ่มเฟือย  จึงถูกต่อตา้นจาก
กลุ่มปัญญาชน นิสิตนกัศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  การประกวดนางงามจึงถูกระงบัไปโดยปริยาย
เพราะไม่มีหน่วยราชการหรือภาคเอกชนใดกล้าท่ีจะฝืนกระแสของสังคมในขณะนั้น  จนกระทัง่ใน
ปลายทศวรรษ 2520 กระแสการต่อตา้นการประกวดนางงามจากสังคมเร่ิมซาลง  ภาคราชการและเอกชน
ไดร่้วมมือกนัจดัการประกวดนางงามในแต่ละจงัหวดัข้ึนมาอีกคร้ัง  ในปี พ.ศ.2531 เม่ือนางสาวภรทิพย ์
นาคหิรัญกนก ไดต้าํแหน่งนางงามจกัรวาลคนท่ี 2 ของประเทศไทย  ไดก่้อให้เกิดความยินดีและความ
ภาคภูมิใจต่อตาํแหน่งนางงามจกัรวาลในหมู่สังคมชาวไทย  จึงเป็นการปลุกกระแสความนิยมในการ
ประกวดนางงามเร่ือยมาจวบจนถึงปัจจุบนั 
 

การประกวดนางงามภายใต้ร่มเงาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2540  ประเทศไทยไดเ้กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ   นโยบายรัฐในช่วงนั้นได้
เปล่ียนแปลงมาให้ผูค้นสนใจในชุมชนท้องถ่ินของตนเองมากข้ึนเพื่อแสวงหาทุนทางสังคมและ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินมาเป็นพลงัในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ  เช่น งานรวมพลคนปีขาล จ.แพร่    
งานเทศกาลทุ่งดอกบวัตอง จ.แม่ฮ่องสอน  งานวนัท่ีระลึกประวติัศาสตร์รถไฟ-รถมา้ จ.ลาํปาง ฯลฯ      
งานประเพณีท้องถ่ินภาคเหนือก็มกัจะมีการจดักิจกรรมประกวดนางงามเพื่อสร้างสีสันดึงดูดให้มี
ผูเ้ขา้ร่วมงานเพิ่มข้ึนและในขณะเดียวกนันางงามตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นทูตวฒันธรรมและการท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ินนั้นด้วย   ในช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นยุคท่ีมีการกระจายอาํนาจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเป็น
รูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  การประกวดนางงามในภูมิภาคต่างๆใน
ประเทศไทยจึงผอ่งถ่ายไปใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการจดัการประกวด   ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2540  โดยใชง้บประมาณทางราชการในส่วนของงบส่งเสริมและบาํรุงรักษาจารีตประเพณี วฒันธรรม อนั
ดีของทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการประกวด {พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2552 หมวด 4 มาตรา 45 (7ทว)ิ} 
 การจดังานเทศกาลประจาํปีของทอ้งถ่ินแต่เดิมเป็นหนา้ท่ีของทางจงัหวดั  เน่ืองจากจงัหวดัเป็น
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคดงันั้นงบประมาณข้ึนกบัส่วนกลาง  ในขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีงบประมาณเป็นของตนเองและสามารถบริหารจดัสรรไดด้ว้ยตนเองซ่ึงมีความคล่องตวักวา่ทาง
จงัหวดั  การจดังานเทศกาลประจาํปีของทอ้งถ่ินและการประกวดนางงามจึงไปอยูท่ี่ความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั  ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการจดังานเทศกาลในยุคหลงัมาน้ีถูกจดัให้มี
การเฉลิมฉลองท่ียิง่ใหญ่มากข้ึนกวา่เดิม  มีการจดัขบวนแห่โดยนาํนางงามมานัง่ประดบัอยูบ่นขบวนท่ีถูก
จดัไวอ้ย่างอลงัการ  เช่น ขบวนแห่งานยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ขบวนแห่งานเทศกาลลาํไย จ.ลาํพูน ขบวนแห่
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ป๋ีใหม่เมือง จ.ลาํปาง ฯลฯ  สังคมทอ้งถ่ินจงัหวดัภาคเหนือตอนบนนิยมจดังาน
เทศกาลประเพณีและการประกวดนางงามควบคู่กนัเพื่อเป็นจุดขายให้กบัการท่องเท่ียวซ่ึงถือวา่เป็นวิธีท่ี
ใชก้ระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินท่ีไดผ้ลลพัธ์มากท่ีสุด  นอกจากน้ีบทบาทของนางงามยงัถูกสะทอ้นใหเ้ป็น
ตวัแทนภาพลกัษณ์ของ “สาวเหนือ” ภายใตบ้ริบทการกระจายอาํนาจของรัฐไทยในปัจจุบนัอีกดว้ย  เห็น
ไดจ้ากบทสัมภาษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัและ
บทบาทของนางงามท่ีมีต่อสังคมทอ้งถ่ินภาคเหนือไวว้่า  “การประกวดนางงามได้ส่งผลให้สาวงาม
มากมายได้พบประสบการณ์และมีชีวิตท่ีดีข้ึน  ประกอบกับการบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์และการ
ส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงามของจงัหวดัใหแ้ก่ชาวไทยทั้งประเทศไดป้ระจกัษ ์ โดยแนวคิดของการจดัการ
ประกวดเพื่อคดัเลือกผูมี้ความงามมาทาํหนา้ท่ีในการสร้างสายสัมพนัธ์ทางอารยธรรมและการท่องเท่ียว
ของจงัหวดั  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ห่งสาธารณชนทัว่ไปใหไ้ดรั้บรู้วา่  ไม่วา่จะนานเพียงใดสาวงาม
ทุกคนตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนสาวเหนือเผยแพร่ช่ือเสียงของจงัหวดัและเขา้ประกวดในระดบัประเทศ  
และท่ีผา่นมาก็ไดส้ร้างช่ือเสียงควา้ตาํแหน่งนางสาวไทยมาหลายคนดว้ยกนั” (เดลินิวส์ออนไลน์, 2555)
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บทสรุป 

 การเมืองเป็นกิจกรรมทางสังคมหรือความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจทางสังคมโดย
มีแบบแผนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรือความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ (จาํนง  อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ, 
2545, หน้า 87 - 88)  การเมืองอยู่ในทุกกิจกรรมทางสังคมรวมทั้งทุกแง่มุมของมนุษย ์  การประกวด
นางงามเป็นกิจกรรมท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดัข้ึนเพื่อตอ้งการให้เป็นตวักลางในการส่ือสาร
ไปสู่ประชาชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของ Brian McNair ท่ีมองวา่การส่ือสารทางการเมืองเป็นวาท
กรรมทางการเมืองทุกชนิด  ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้น  แต่ยงัรวมไปถึงส่ิงท่ี
มองเห็นได ้เช่น การแต่งกาย การแต่งหนา้ ทรงผม และการออกแบบโลโก ้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของการ
ส่ือสารท่ีทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ทางการเมือง  (กรกนก  นิลดา, 2558)  การประกวดนางงาม
ทั้ง 4 ยคุ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปใหเ้ห็นความสาํคญัได ้3 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ดา้นเศรษฐกิจ  รายไดห้ลกัของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนมีพื้นฐานมาจากการเกษตรและ
การท่องเท่ียว  จึงมีการใชป้ระโยชน์จากการประกวดนางงามเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและสินคา้เกษตร 
เช่น การจดังานเทศกาลประจาํปีของทอ้งถ่ิน  การจดังานส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินคา้ทางการเกษตร  การนาํ
สินคา้ผลิตภณัฑท์างการเกษตรมาจดัจาํหน่ายในงานเทศกาลต่างๆของทอ้งถ่ิน ฯลฯ  ในขณะเดียวกนัการ
เขา้มาของระบบทุนนิยมไดส่้งผลใหก้ลุ่มธุรกิจเขา้มามีบทบาทเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกวดนางงาม
ในกลายเป็น “ธุรกิจความงาม”  ประกอบกบักลุ่มธุรกิจสินคา้พื้นเมืองไดรั้บผลประโยชน์จากการประกวด
นางงามก่อใหเ้กิดพื้นท่ีการคา้ยา่นเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ินจนมีช่ือเสียงมาถึงปัจจุบนั 
 2.  ดา้นการเมือง  การประกวดนางงามเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทาง
วฒันธรรมของตะวนัตกเขา้มาในประเทศไทย   จนกระทัง่ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475  การประกวดนางงามก็ได้ถูกนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการเมืองจากภาครัฐไปสู่
ประชาชน  เช่น เป็นเวทีเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  การนาํพาประเทศไทยไปสู่การเป็นรัฐ
ท่ีทนัสมยัในยุคจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว ฯลฯ  ซ่ึงส่งผลให้ภาพลกัษณ์
ของนางงามไม่ต่างอะไรกบันกัประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของรัฐ  การประกวดนางงามระดบัทอ้งถ่ินในยุค
ปัจจุบนัยงัคงเป็นงานในราชการท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการจดัประกวด         
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 3.  ดา้นสังคม  การประกวดนางงามกระตุน้การพฒันาทางสังคมให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปตาม
ยคุสมยั  เช่น  การรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาในสังคมทอ้งถ่ิน  การใส่ชุดวา่ยนํ้ าตามแบบสากลหรือ
สวมชุดไทยเพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมในการประกวด   การต่อยอดของนางงามเพื่อเป็นตวัแทนของจงัหวดั
ไปสู่เวทีระดบัชาติ ฯลฯ  ซ่ึงการประกวดแต่ละคร้ังมีการเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ 
จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัท่ีเป็นสังคมดิจิตอล   ภาพลักษณ์ของนางงามถูกสะท้อนผ่านส่ือต่างๆเพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสังคมและเยาวชนรุ่นใหม่  ในขณะเดียวกนันางงามตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของสาว
เหนือในการเผยแพร่วฒันธรรมและการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
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 บทความน้ีกล่าวถึงพฒันาการนโยบายประชานิยมในการเมืองไทย ตั้งแต่ประชานิยมสมยัจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม สมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ สมยัมรว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช และสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ 
ชินวตัร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาและอธิบายนโยบายประชานิยมในการเมืองไทยผ่าน
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมือง ตลอดจนเพื่อศึกษาและอธิบายการช่วงชิงความหมายของวาทกรรม
ประชานิยมในสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร3 โดยอาศยัแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political 

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง “เศรษฐกิจการเมืองวา่ดว้ยนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทกัษิณ 
ชินวตัร” สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2 The article is a part of the thesis titled in “Political Economy of Economic Policies of Thaksin Shinawatra’s 
Government”, Politics and Government, Faculty of Political Sciences and Public Administration, Chiang Mai 
University 
3 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548 
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Economy) มาอธิบายความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีเกิดข้ึนของนโยบายประชานิยมในแต่ละรัฐบาล
ขา้งตน้ และนโยบายประชานิยมสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีน ามาสู่การช่วงชิงความหมายของ
วาทกรรมประชานิยม จากทศันะของกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีไม่สนบัสนุนรัฐบาลและสนบัสนุน
รัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร 
 ผลการศึกษาของบทความน้ีพบวา่ประชานิยมสมยัจอมพลป. พิบูลสงคราม เกิดจากเศรษฐกิจไทย
ตกต ่ามาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2470 ทั้งยงัตกอยูใ่นมือต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลจึงแกปั้ญหาดว้ยประชานิยม
แบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เกิดจากบริบทเศรษฐกิจการเมืองช่วง
สงครามเยน็และการต่อสู้กบัการรุกคืบของคอมมิวนิสต์ในไทย จึงเน้นประชานิยมทางสังคม/วฒันธรรม 
เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในบา้นเมือง ในส่วนของสมยัรัฐบาลมรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เกิดจากภาวะ
ชะงกังนัทางเศรษฐกิจหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลา จึงเกิดนโยบายเงินผนัท่ีผนัเงินลงสู่ชนบท รวมถึงสงเคราะห์ผู ้
มีรายไดน้อ้ยซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร 
เป็นผลสืบเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน ปี 40 จึงใชป้ระชานิยมเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
กลุ่มคนรากหญา้ จนเกิดการช่วงชิงความหมายของวาทกรรม “ประชานิยม” ข้ึน กลุ่มพนัธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยมองว่านโยบายประชานิยมคือ นโยบายท่ีไม่ได้แกปั้ญหาระยาว ไม่ไดแ้ตะปัญหาเชิง
โครงสร้าง และเป็นการสัญญาว่าจะให้ทางนโยบายเพื่อคะแนนเสียงทางการเมือง ทั้งยงัเป็นนโยบายท่ีทุ่ม
เงินอนัน ามาซ่ึงปัญหาหน้ีสะสม กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการมองวา่นโยบายประชานิยมคือ 
นโยบายท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนรากหญา้ท่ีไม่สามารถ
เขา้ถึงโอกาส/แหล่งเงินทุนในการท่ีจะเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดเ้ขา้ถึงโอกาสหรือแหล่งเงินทุนของรัฐ ทั้งยงั
เปิดพื้นท่ีทางการเมืองใหค้นระดบัล่างมีพื้นท่ีมากข้ึน 

 
ค าส าคญั: ประชานิยม, นโยบายเศรษฐกิจ, ทกัษิณ ชินวตัร 

 
Abstract 
 This article explained the development of populist policies in Thai politics from the periods of Field 
Marshal P. Piboonsongkram, Field Marshal Sarit Thanarat, M.R. Kukrit Pramoj and Thaksin Shinawatra with 
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the aims to study investigate the contestation of populist discourse during the administration of Thaksin 
Shinawatra’s government.4 In this regard, the concepts of Political Economy were then used to explain the 
relationship of politics and economy brought by the populist policies in each period of governments 
aforementioned. It also included the populist policies launched during Thaksin Shinawatra’s government, 
leading to the contestation of populist through the viewpoints of political activists both anti- and pro-Thaksin 
Shinawatra’s government. 
 The study found that populism adopted by Field Marshal P. Piboonsongkram was a result of 
Thailand’s economic recession since 1927 whereas it was mainly controlled by foreigners. The government 
campaigned for the economic nationalism and populism, while Field Marshal Sarit Thanarat was triggered by 
political and economic contexts during the Cold War and fight against the spread of communism in Thailand. 
The socio-cultural populist policies were therefore used to maintain the public order. During the period of M.R. 
Kukrit Pramoj’s government, when Thailand’s economy became stagnant after 14-October event, the money-
allocating policy was implemented to support the rural people and those of low-income represented as the 
country’s majority with aims to boost the economy, and the period of Thaksin Shinawatra’s government was 
base on as a result of economic and financial crisis in 1997 to promote economic growth, particularly among 
the grassroots people. It eventually resulted in the contestation of “populist” discourse. People’s Alliance for 
Democracy (PAD) viewed the populist policies as the policies with no long-term effect and not targeting at the 
structural problems, and were treated as the policy promises for political votes and the lavish spending which 
accumulated debt, in the views of Democratic Alliance Against Dictatorship (DAAD), the populist policies 
were the one which probably changed the economic structure by enabling the grassroots people with the 
problems of economic opportunities/capital sources to foster their economic growth or access to the 
opportunities or government’s capital sources while opening more political space for lower class people. 

 
Keywords: Populist, Economic Policies, Thaksin Shinawatra 
                                                           
4 B.E.2544-2548 (2001-2005) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

399 
 
 

บทน า 
  “ประชานิยม” ตามความเขา้ใจของทัว่ไป อาจถูกพดูถึงในแง่ของนโยบายท่ีเอาใจคนส่วนใหญ่โดย
ไม่ไดนึ้กผลกระทบท่ีตามมา ในสังคมการเมืองไทยเม่ือนึกถึงประชานิยมมกัถูกผกูติดกบันโยบายเศรษฐกิจ
ในสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทว่าแทจ้ริงแล้วสังคมการเมืองไทยมีการ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจในลกัษณะของนโยบายประชานิยมมาตลอด หากแต่ต่างกนัตามยคุสมยัและบริบท
ทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีเกิดข้ึน หรือมีบริบทของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเป็นเง่ือนไข
ส าคญัท่ีท าให้เกิดนโยบายประชานิยมข้ึนมา ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพื่อแกปั้ญหา ตลอดจนแกไ้ขวิกฤติเศรษฐกิจ
การเมืองท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น แต่ทวา่สิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบันโยบายเศรษฐกิจท่ีถูกเรียกว่าประชานิยมใน
ระยะไม่เกิน 20 ปีมาน้ี ไดก้ลายมาเป็นวาทกรรมท่ีมกัถูกใชใ้นการโจมตีทางการเมือง โดยเฉพาะหลงัจาก
การชนะการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย ในปีพ.ศ. 2544 และตลอดระยะเวลาการน านโยบายไปปฏิบติั 
รัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร ไดถู้กตั้งค  าถามหลายเร่ืองจากหลายฝ่ายทางการเมือง และหน่ึงในค าถาม
เหล่านั้นคือ การใชน้โยบายท่ีรู้จกักนัในนาม ประชานิยม จนในช่วงทา้ยของการบริหารประเทศ ไดเ้กิดการ
ช่วงชิงความหมายของวาทกรรม “ประชานิยม” จากกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมือง ทั้งจากกลุ่มท่ีสนบัสนุน
รัฐบาลก็ดีและไม่สนบัสนุนรัฐบาลก็ดี  
 ค าถามส าคญัของบทความน้ีคือ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองอย่างไรท่ีน ามาสู่นโยบาย
ประชานิยมในแต่ละรัฐบาล และการช่วงชิงความหมายของวาทกรรมประชานิยมในสมยัรัฐบาลนายกฯ 
ทักษิณ ชินวัตร จากกลุ่มท่ีไม่สนับสนุนรัฐบาลและสนับสนุนรัฐบาลถูกพูดถึงว่าอย่างไร โดย
วตัถุประสงคข์องบทความน้ี คือการศึกษาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีน ามาสู่นโยบายประชา
นิยมในแต่ละรัฐบาล ตลอดจนเพื่อศึกษาการช่วงชิงความหมายของวาทกรรมประชานิยมในสมยัรัฐบาล
นายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร บทความน้ีจึงไดท้  าการศึกษาพฒันาการของนโยบายประชานิยมในการเมืองไทย 
ซ่ึงท าการศึกษาและอธิบายผา่นแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) โดย ผูศึ้กษาเลือกใช้
ความคิดหลกัของแนวคิดน้ี ในแง่ของการของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีส่งผลซ่ึงกนัและ
กนั และก าหนดซ่ึงกนัและกนั โดยมิไดเ้จาะจงไปท่ีแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของส านกัใดส านกัหน่ึง 
เพื่อจะท าให้เห็นพฒันาการนโยบายประชานิยมในสังคมการเมืองไทย ตั้งแต่ 1.) นโยบายประชานิยมสมยั
จอมพลป. พิบูลยส์งคราม 2.) นโยบายประชานิยมสมยั จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์3.) นโยบายประชานิยมสมยั
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มรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 4.) นโยบายประชานิยมสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร ตลอดจนการอธิบาย
เก่ียวกบัการช่วงชิงความหมายของวาทกรรมประชานิยมในสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร ของกลุ่ม
ทางการเมืองท่ีมีความเห็นแตกต่างกนั 

 
พฒันาการประชานิยมในการเมอืงไทย 
 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่นโยบาย “ประชานิยม” มิใช่เร่ืองใหม่ในการเมืองไทยหรือเพิ่งเกิดข้ึนในสมยั
รัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร หากแต่เกิดข้ึนไดทุ้กระบอบการเมือง (Political Regime) และทุกรัฐบาล ทั้ง
ระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตย (บูฆอรี ยีหมะ, 2547, น. 37) บทความน้ีจึงไดน้ าเสนอนโยบาย
ประชานิยมท่ีโดดเด่นในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2544- 2548 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฒันาการประชานิยมในการ
เมืองไทย ซ่ึงพบวา่หลายคร้ังนโยบายประชานิยมถูกใชเ้พื่อแกปั้ญหาเศรษฐกิจ หากแต่หลายคร้ังนโยบาย
ประชานิยมกลบัถูกใชไ้ปเพื่อเหตุผลอ่ืนไดเ้ช่นกนั  
 นโยบายประชานิยมสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม ในการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
คณะราษฎรซ่ึงมีจุดยนืทางการเมืองในการสนบัสนุนชาวนาเป็นทุนเดิม ดว้ยเช่ือวา่ชาวนาคือประชากรกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ การยกระดบัคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ย่อมจะท าให้เศรษฐกิจ
ระดบัมหภาคกระเต้ืองข้ึนดว้ย ประกอบกบับริบททางเศรษฐกิจการเมืองขณะนั้น ไทยตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ทางการคา้ท่ีอยูใ่นมือต่างชาติท่ีก าลงัเพิ่มข้ึน ทั้งกลุ่มพอ่คา้ชาวจีนและกลุ่มพอ่คา้ชาวตะวนัตก คณะราษฎร
จึงมีความคิดจะกีดกนัพ่อคา้ต่างชาติและให้ความช่วยเหลือชาวนาไปพร้อมกนั จนกระทัง่ ธนัวาคม พ.ศ. 
2481 ความคิดกีดกนัพ่อคา้ชาติอ่ืนท่ีมิใช่ไทยไดป้รากฏเป็นรูปธรรมมากข้ึนผ่านนโยบาย “เศรษฐกิจเพื่อ
สังคมไทย” (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2539, น. 190-215) โดยให้ชาวนามีส่วนร่วมในเร่ือง
เศรษฐกิจของชาวนาเองมากข้ึน ตั้งแต่การขายขา้วไปจนถึงการซ้ือสินคา้ทางการเกษตรจากผูป้ระกอบการ
ชาวไทยท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลจากรัฐบาล เพื่อกีดกนัพ่อคา้หรือผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่ชาวไทย (Suehiro Akiro, 
1989, p. 106-109, อา้งใน ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบเคอร์, 2539, น. 190-215) โดยรัฐบาลไดก่้อตั้ง
บริษทัคา้ขา้ว เพื่อรับซ้ือขา้วจากพ่อคา้คนกลางและส่งขา้วออกขาย หรือแมก้ระทัง่การท าธุรกิจดา้นโรงสี 
ทั้งสีขา้วเอง เช่าโรงสีหรือท าสัญญากบัโรงสีรอบนอกเพื่อธุรกิจขา้วของรัฐบาล ท าให้รัฐบาลกลายเป็นผู ้
ส่งออกขา้วรายใหญ่ไดใ้นปี พ.ศ. 2482 (ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบเคอร์, 2539, น. 205) 
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 นโยบายประชานิยมช่วยเหลือชาวนาของในสมยัจอมพลป. มิไดมี้เพียงธุรกิจคา้ขา้ว ทวา่ขยายไป
ยงัธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการคา้ขา้วและเคยอยูใ่นมือกลุ่มพ่อคา้/ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจ
ประกนัภยั การเป็นพ่อคา้คนกลางท่ีเคยอยู่ในมือคนชาติอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นวา่นโยบายประชานิยม
เศรษฐกิจเพื่อคนไทยไม่เพียงแต่ควบคุมธุรกิจของชาวต่างชาติในไทยเท่านั้น แต่เป็นการเขา้มาท าธุรกิจและ
ท าหนา้ท่ีแทนพอ่คา้ต่างชาติ ทั้งตะวนัตกหรือแมแ้ต่พ่อคา้ชาวจีนอีกดว้ย (ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบ
เคอร์, 2539, น. 205) ในปีเดียวกนัการขยายธุรกิจของรัฐบาลจอมพลป. ได้ขยายไปถึงธุรกิจคา้ปลีก ทั้ง
อุปโภคและบริโภคไปยงัคนในชนบทและส่งออกไปนอกประเทศ ตลอดจนท าการผกูขาดสินคา้หลกัและ
จ าเป็นของประเทศ อาทิ เกลือ ยางพารา หรือแมแ้ต่ยาสูบ รวมถึงการเขา้มาถือหุ้นในกิจการสาธารณูปโภค 
การถือหุน้สินคา้และบริการอ่ืน ๆ  อาทิ ไฟฟ้า ประปา  รถไฟ หรือกิจการโรงฆ่าสัตว ์รวมถึงกิจการพื้นฐาน 
อยา่งธุรกิจเก่ียวกบัยางพารา โรงน ้าตาล ธุรกิจมนัส าปะหลงั กล่าวไดว้า่ท่ีสุดแลว้ประชานิยมเศรษฐกิจเพื่อ
คนไทยน้ี ไดเ้ปล่ียนมือจากการผกูขาดการคา้จากพอ่คา้ต่างชาติ มาสู่การผกูขาดการคา้โดยรัฐบาลนัน่เอง 
 ในแง่น้ีนโยบายประชานิยมท่ีตอ้งการเอาใจคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอยา่งชาวนา แมใ้นช่วงแรก
จะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกอยู่ในมือของกลุ่มพ่อคา้ท่ีมิใช่ชาวไทย ทวา่สุดทา้ยแลว้ดว้ยความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจการเมืองเหล่านั้น ซ่ึงท าให้เกิดนโยบายประชานิยมอย่างเศรษฐกิจเพื่อคนไทย ท าให้การ
ผูกขาดทางการค้ายงัคงมีอยู่ เพียงเปล่ียนมือจากคนมีเงินกลุ่มหน่ึงมาสู่คนมีเงินอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเกิดข้ึน และกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจดูจะท าให้ประชานิยม
ท างานไดดี้ เพียงแต่วา่นโยบายประชานิยมท่ีใชค้วามเป็นชาตินิยมทางเศรษฐกิจมาควบคุมระบบเศรษฐกิจ
แทบทั้งหมดนั้น ไม่อาจตา้นทานกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ ตลอดจนทหารและภายในกลุ่ม
คณะราษฎรเองก็ไดห้นัไปสนบัสนุนกลุ่มนายทุนอ่ืนในท่ีสุด 
 ประชานิยมสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ช่วงปีพ.ศ. 2500 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ผูบ้ญัชาการ
ทหารบกขณะนั้ น ได้ท าการยึดอ านาจจากรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม เน่ืองจากการไปเยือน
สหรัฐอเมริกาภายใต้บริบทการเมืองโลกท่ีเข้าสู่ภาวะสงครามเย็น ส่งผลให้จอมพลสฤษด์ิ ค านึงถึง
ผลประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป อนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์
ทางดา้นเศรษฐกิจการเงิน การทหาร สาธารณูปโภค รวมถึงดา้นคมนาคม ทั้งจากความช่วยเหลือทางการเงิน
และดา้นอ่ืน ๆ (ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบเคอร์, 2539, น. 218) ทวา่จอมพลป. พิบูลสงคราม ยงัคงยึด
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มัน่ตามแนวทางเศรษฐกิจเพื่อคนไทย ท าให้หลงัการยึดอ านาจรัฐบาลจอมพลป. ไทยจึงไดป้รับนโยบาย
เศรษฐกิจตามแนวทางการพฒันาแบบตะวนัตกมากข้ึน อยา่งไรก็ดีหลงัการยดึอ านาจคร้ังนั้น จอมพลสฤษด์ิ
ยงัคงตอ้งการความชอบธรรมทางการเมืองอยู่มาก จอมพลสฤษด์ิจึงไดย้ึดโยงตนเองกบัพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช โดยเปรียบตนเองเป็นดงัพ่อขุนท่ีปกครองลูก ๆ ดงัลกัษณะทางการเมืองแบบพ่อปกครองลูก จน
เกิดเป็นการเมืองระบบพอ่ขนุอุปถมัภแ์บบเผด็จการ (ทกัษณ์ เฉลิมเตียรณ, 2548, น. 218-221) 
 หลงัจากยดึอ านาจเพียงไม่ก่ีวนั จอมพลสฤษด์ิไดด้ าเนินนโยบายประชานิยมในแบบการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นพื้นฐานอยา่งสาธารณูปโภค อาทิ การลดค่าครองชีพของชาวกรุงเทพและ
ธนบุรี โดยการใหใ้ชน้ ้าไฟฟรีเดือนละ 30 ป๊ิป ลดค่าโทรศพัท ์ค่าขนส่งสาธารณะหลกัอยา่งรถไฟ ตลอดไป
จนถึงการยกเลิกภาษีบางอยา่ง ทั้งยงัท าการสงเคราะห์ครอบครัวยากจน โดยการลดค่าเล่าเรียนรวมถึงแจก
ต าราเรียนฟรี จดัตั้งกองทุนสงเคราะห์ขา้ราชการรายได้ต ่า กระทัง่การควบคุมราคาสินค้ายอดนิยมใน
ขณะนั้น อยา่งกาแฟ ราคาขา้ว ทั้งยงัท าตนเป็นพ่อคา้คนกลางโดยการจดัให้มีตลาดนดัของรัฐโดยไม่ตอ้ง
ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้  
 นอกจากประชานิยมทางดา้นเศรษฐกิจในแบบการสงเคราะห์และช่วยเหลือแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีพบเห็น
ไดใ้นรัฐบาลทหารคือการสร้างประชานิยมในนามการรักษาความสงบเรียบร้อย ดงันั้น ประชานิยมทาง
เศรษฐกิจจึงตอ้งท าไปพร้อมกบัการสร้างความนิยมและความชอบธรรมทางการเมือง และแมว้า่การสร้าง
ความสงบเรียบร้อยของจอมพลสฤษด์ิจะไดรั้บความนิยมมาก ทว่าในสมยัจอมพลสฤษด์ิยงัคงมีความน่า
กงัขาในแง่การใชอ้  านาจจากการรักษาความสงบเรียบร้อยเช่นกนั  เช่น การปฏิเสธวฒันธรรมตะวนัตก ทั้ง
การแต่งตวัสีฉูดฉาด รัดรูป การเท่ียวสถานบนัเทิง การฟังเพลงร็อคแอนด์โรล ถือวา่ไม่สมควรอยา่งยิ่ง ทั้ง
ยงัใหก้ารเตน้ท่ีเรียกวา่ทวสิตเ์ป็นส่ิงตอ้งหา้ม ผูถู้กจบักุมจากนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยหลายพนัคง
ถูกส่งเขา้สู่โรงเรียนดดัสันดาน (สฤษด์ิ ธนะรัชต,์ 2505, อา้งใน ทกัษณ์ เฉลิมเตียรณ, 2548, น. 230)  ในขณะ
ท่ีอาชีพอยา่ง อยา่ง โสเภณี สามลอ้ หรือขอทาน ก็ถือเป็นส่ิงไม่ควร เห็นจ าตอ้งฝึกอาชีพเสียใหม่ 
 ในขณะท่ีด้านการพฒันาความเป็นสมัยใหม่ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ มีการจดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 จนเกิดโครงการเยี่ยมเยือนแก่ชนบท “น ้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี” 
เน่ืองจากถนนมิเพียงเป็นส่ิงจ าเป็น หากแต่ถนนยงัสร้างความนิยมชมชอบทางการเมืองไดอ้ย่างดี (ผาสุก 
พงษไ์พจิตร และคริส เบเคอร์, 2539, น. 270-275) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจการเมืองท่ีเกิดข้ึน
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พบวา่โครงการ/นโยบายประชานิยมท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงมาจากภาวะสงครามเยน็และการกลวัภยัคุกคามจาก
คอมมิวนิสต์ ดงัจะเห็นจากโครงการเยี่ยมเยือนชนบทหรือการสร้างถนน สายกรุงเทพฯ-สระบุรี ถนนสาย
กรุงเทพฯ-นครปฐม ถนนสายนครราชสีมา-หนองคาย ถนนสายระนองตะกัว่ป่า ถนนสายสุราษฎร์ธานี 
เพชรเกษม เหล่าน้ีคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไทยได้จากการช่วยอเมริกาต่อสู้กับการรุกคืบของ
คอมมิวนิสต ์(ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ, 2548, น. 267-299) จากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเกิดข้ึน 
เขา้ใจไดว้า่การท าใหช้าวบา้นมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน คือการดึงมวลชนเขา้ร่วมกบัรัฐบาลไดอ้ยา่งดีแทนท่ีจะ
เข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์ นอกจากน้ีรัฐบาลเองก็สามารถปราบปรามคอมมิวนิสต์ได้ง่ายข้ึนจากการ
สนบัสนุนทางการเงิน/การทหารจากต่างประเทศ ตลอดจนการสนบัสนุนของมวลชนเอง จากขา้งตน้จะ
พบวา่ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองภายใตน้โยบายประชานิยมของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์สะทอ้น
วา่ในบางกรณีประชานิยมสามารถท างานไดดี้ภายใตรั้ฐบาลทหารไม่ต่างจากรัฐบาลประชาธิปไตยก็เป็นได ้
 ประชานิยมสมัยรัฐบาลมรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช บริบทเศรษฐกิจการเมืองหลงัจากเหตุการณ์ 14  
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ประเทศไทยไดมี้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ และจดัให้มีการเลือกตั้งข้ึนใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2518 พรรคประชาธิปัตยซ่ึ์งมีจากจ านวนสส.มากท่ีสุดในการเลือกตั้งคร้ังนั้น กลบัไม่
สามารถจดัตั้งรัฐบาลเสียงขา้งมากได ้ในขณะท่ีมรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช จากพรรคกิจสังคมท่ีมีคะแนนเสียง
นอ้ยกวา่กลบัเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาล (ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบเคอร์, 2539, น.513-514) โดย
การรวมรวบพรรคการเมืองอ่ืน ๆ  เขา้มาเป็นรัฐบาลสหพรรค (บูฆอรี ยีหมะ, 2547, น. 58) ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญั
ท่ีสุดและความจ าเป็นเร่งด่วนในขณะนั้น คือการแกปั้ญหาภาวะชะงกังนัทางเศรษฐกิจและปัญหาปากทอ้ง
หลงัจากบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองเหตุการณ์ 14 ตุลา  รัฐบาลมรว.คึกฤทธ์ิเองให้ความส าคญักบัคน
ชนบท และชาวนา เช่นเดียวกับรัฐบาลอ่ืน ๆ ประกอบกับการท างานเป็นผูจ้ ัดการธนาคารในสาขา
ต่างจงัหวดัมาก่อน ส่งผลใหรั้ฐบาลคึกฤทธ์ิมีนโยบายช่วยเหลือดา้นราคาสินคา้เกษตร และหน่ึงในนโยบาย
ท่ีส าคญั อยา่ง โครงการพฒันาต าบล ซ่ึงต าบลเป็นหน่วยเล็กท่ีเขา้ถึงชนบทไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นรัฐบาลจึงผนั
เงินลงสู่ต าบลโดยตรงแทนท่ีจะส่งเงินผ่านหน่วยงานราชการอย่างท่ีเคยเป็นมา (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ 
คริส เบเคอร์, 2539, น.515) และนโยบายน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “นโยบายเงินผนั” 
 เม็ดเงินจากนโยบายเงินผนัทั้งส้ิน 2,500 ล้านบาท ถูกกระจายไปยงั 5,023 ต าบล เพื่อการ
สาธารณูปโภค อาทิ อ่างเก็บน ้ า ท่ีท  าการของรัฐบาล หรือแมแ้ต่การสร้างโรงไฟฟ้า ดว้ยความเช่ือท่ีไม่ต่าง
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จากรัฐบาลอ่ืนมากนกั ในแง่การยกระดบัคุณภาพชีวิตคนชนบทให้ดีข้ึนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ 
ในแง่น้ีนโยบายน้ีจึงมีความคล้ายคลึงกบันโยบายกองทุนหมู่บา้น ในแง่ของการทุ่มเงินลงท่ีชนบทเป็น
จ านวนมาก หากแต่รายละเอียดของนโยบายนั้นต่างกนั อยา่งไรก็ดีนโยบายประชานิยมของรัฐบาลมรว.คึก
ฤทธ์ิมิได้ทอดทิ้งคนในเมือง ดงัจะเห็นได้จากโครงการอาคารสงเคราะห์ 2,000 หน่วยต่อปี ส าหรับ
สงเคราะห์ท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูมี้รายไดน้อ้ย ตลอดจนการสงเคราะห์ผูมี้รายไดต้  ่ากวา่ 1,000 บาทต่อปี ท่ีบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ ใหไ้ม่ตอ้งเสียค่าโดยสารรถประจ าทาง ทั้งยงัครอบคลุมไปยงับุตรของคนกลุ่มน้ีดว้ย รวมถึงสิทธิ
ในการเรียนฟรี สิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งในการรักษาพยาบาลอีกดว้ย (บูฆอรี ยหีมะ, 2547, น. 56-60)  
 จากขา้งตน้นโยบายช่วยเหลือสงเคราะห์ผูมี้รายไดน้อ้ยเป็นนโยบายประชานิยมอยา่งชดัเจน ดว้ย
เหตุผลท่ีวา่คนส่วนใหญ่ท่ีไดสิ้ทธ์ิจากนโยบายเหล่าน้ีคือผูมี้รายไดน้อ้ยและคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ จะ
เห็นแลว้วา่นโยบายทุ่มเงินลงชนบทหรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ทางการเงินแก่คนจนไม่ใช่เร่ืองใหม่ มิได้
เพิ่งเกิดข้ึนในรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร หากเพียงแต่วา่บริบทและเง่ือนไขทางเศรฐกิจการเมืองท่ีท าให้
นโยบายดงักล่าวเกิดข้ึนนั้นต่างกนั ทวา่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือวธีิคิดในการกระตุน้เศรษฐกิจในระบบ ดว้ย
การเพิ่มเงินลงไปในชนบท เพื่อใหเ้กิดเงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ จากระดบัครัวเรือน/ระดบัล่างข้ึนสู่
ระดบัประเทศ ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ยิง่มีการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีการหมุนเวียนของเงินมากเท่าไหร่ 
ก็จะยิง่ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย 
  นโยบายประชานิยมสมัยรัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เป็นผลสืบเน่ืองมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ
และการเงิน พ.ศ. 2540 จากการประกาศลอยตวัค่าเงินบาท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เฉลิมพงษ ์คง
เจริญ, 2533, น. 44) ผลของการประกาศลอยตวัค่าเงินบาท ท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของหน้ีต่างประเทศอยา่ง
มาก ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของหน้ีเหล่าน้ี ส่งผลต่อภาคธุรกิจเอกชนท าให้ตอ้งลม้ละลาย ตลอดจนปิดตวัไปลงไป 
ซ่ึงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในคร้ังนั้น ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นท่ีได้รับผลกระทบ แต่ยงัรวมไปถึง
ประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาค ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจคร้ังนั้นดว้ย 
 ในขณะท่ีรัฐบาลนากยกฯ ชวน หลีกภยั ซ่ึงรับช่วงต่อของปัญหามาจากรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจ
ยทุธ์ ยงัคงท างานอยา่งหนกั หากแต่การแกปั้ญหาของรัฐบาลไม่เป็นน่าพอใจนกั แมว้า่ไดท้  าการกูเ้งินจาก
การทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) หรือ “ไอเอม็เอฟ” (สุก าพล จงวไิลเกษม
, 2548, น. 110) ทว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีด าเนินมาตลอด 4 ปี กลบัยงัคงด าเนินต่อไป จนกระทัง่การ
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เลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 พรรคการเมืองหนา้ใหม่ในนาม “พรรคไทยรักไทย” ภายใตก้ารน าของพนัต ารวจโท 
ดร.ทกัษิณ ชินวตัร พร้อมดว้ยสโลแกน “คิดใหม่ ท าใหม่ เพื่อไทยทุกคน” สามารถเอาชนะการเลือกตั้งและ
เป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลผสมได ้ณ วนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 (นพรัตน์ วงศว์ิทยาพานิชย,์ 2550, น. 
2) ในการหาเสียงเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยไดเ้สนอนโยบายเศรษฐกิจ/นโยบายเร่งด่วนหลายนโยบาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ อย่างคนรากหญา้ อาทิเช่น พกัช าระหน้ีเกษตรกรรายยอ่ย เป็น
เวลา 3 ปี กองทุนหมู่บา้นและชุมชน หมู่บา้นละ 1,000,000 บาท จดัตั้งโครงการธนาคารประชาชน หรือ
นโยบายอยา่ง 30 บาทรักษาทุกโรค (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2544) 
 การเขา้มาเป็นรัฐบาลท่ีรับช่วงต่อของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน พ.ศ. 2540 เป็นหน่ึงใน
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจการเมืองส าคญัท่ีท าให้เกิดเสนอนโยบายประชานิยมในแบบของรัฐบาลทกัษิณ 
หากแต่ตลอดระยะเวลาการน านโยบายไปปฏิบติันายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร และรัฐบาลในฐานะผูน้ าฝ่าย
บริการของประเทศ ไดถู้กตั้งค  าถามในหลายเร่ือง จากหลายฝ่ายทางการเมือง และหน่ึงในค าถามเหล่านั้น 
คือ ในแง่นโยบายเศรษฐกิจท่ีใช้ในการด าเนินงานบริหารและจดัการปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีถูก
ขนานนามและโจมตีว่าเป็นการใช้นโยบายประชานิยม จนในช่วงทา้ยของการบริหารหารประเทศ ไดเ้กิด
การช่วงชิงความหมายของวาทกรรม “ประชานิยม” ในสมยัรัฐบาลทกัษิณ จากกลุ่มกอ้นทางการเมือง ทั้ง
กลุ่มทางการเมืองท่ีสนบัสนุนรัฐบาล ซ่ึงรู้จกักนัในนาม “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการ” ซ่ึง
เป็นกลุ่มตอบโตท้างการเมืองของกลุ่มท่ีไม่สนบัสนุนรัฐบาล ท่ีรู้จกักนัในนาม “กลุ่มพนัธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย” ทั้งสองกลุ่มไดใ้หค้วามหมายของวาทกรรมประชานิยม ในฐานะท่ีต่างกนัไป 

 
การช่วงชิงความหมายของวาทกรรม “ประชานิยม” ในสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษณิ ชินวตัร 
 ปรากฏการณ์ส าคญัท่ีท าให้ของวาทกรรมประชานิยมกลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ท่ีใชโ้จมตี
รัฐบาลและเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย มาจากการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มพนัธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย หรือกลุ่มพนัธมิตรฯ (ต่อไปจะขอใชค้  าน้ี) จากการสัมภาษณ์แกนน าทางการเมืองของ
กลุ่มเคล่ือนไหวพนัธมิตรฯ ดร.สุริยะใส กตะศิลา เพื่อใชป้ระกอบการท าวิทยานิพนธ์ ดร.สุริยะใส มองวา่
นโยบายประชานิยมคือ นโยบายท่ีไม่ไดแ้กปั้ญหาระยาวเพราะไม่ไดแ้ตะปัญหาเชิงโครงสร้าง หากแต่เป็น
การสัญญาวา่จะให้ทางนโยบายเพื่อคะแนนเสียงทางการเมือง ทั้งยงัเป็นนโยบายท่ีทุ่มเงินเพื่อผลลพัธ์ทาง
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การเมืองท่ีไม่น ามาซ่ึงปัญหาหน้ีสะสม ดงัการถอดความจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี “ในตอนนั้นดีเบตในทาง
นโยบายประชานิยม ยังไม่เป็นดีเบตใหญ่ แม้จะเคยมีมาก่อนแล้ว เช่น นโยบายเงินผัน แต่ไม่ถึงดีเบตใน
ระดับวิชาการ คนกเ็ลยไม่รู้สึกว่ามันคือประชานิยมหรือไม่ประชานิยม แต่ตามความคิดอาจารย์คือมันจะ
แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ เพราะนโยบายพวกนี้ไม่ได้แตะโครงสร้าง ก็เลยไม่คิดว่ามันจะแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล า้ได้ เป็นฐานคิดท่ีหวังชนะทางการเมืองมากกว่า ชาวบ้านเลือกเพราะคุณทักษิณให้ ซ่ึงไม่ผิด แต่
ส่ิงเขาไม่คิดกคื็อปัญหาสะสม หนีส้ะสม กู้แล้วไม่มีเงินมาคืน ... นโยบายพวกนีเ้อือ้ประโยชน์ประโยชน์ให้
พ่อค้า/ท่ีสนับสนุนพรรคไทยรักไทย แต่ด้วยความเป็นประชานิยมในขณะนั้น ชาวบ้านจึงเคลิม้ ไม่สนว่า
ก าไรสุทธิท้ังระบบคนท่ีได้จริง ๆ คือนายทุน นโยบายประชานิยมมันตอบปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ได้ดู
ระยะยาว มนัไม่ผิด แต่ไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย เม่ือเลือกตั้งนักการเมืองกต้็องติดสินบนทางนโยบาย” (สุริยะ
ใส กตะศิลา, สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2561) 
 ในขณะท่ีวาทกรรมประชานิยมจากฝ่ังท่ีสนบัสนุนรัฐบาล อยา่งกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมือง กลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการ หรือ นปก. (ต่อไปจะขอใช้ค  าวา่ นปก.) จากการสัมภาษณ์แกนน า
ทางการเมืองของกลุ่มนปก. นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ เพื่อใช้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ นายณัฐวุฒิ มองว่า
นโยบายประชานิยมคือ นโยบายท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้คน
รากหญา้ ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงโอกาส หรือแหล่งเงินทุนในการท่ีจะเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดเ้ขา้ถึงโอกาสหรือ
แหล่งเงินทุนของรัฐ ทั้งยงัเปิดพื้นท่ีทางการเมืองให้คนระดบัล่างมีพื้นท่ีมากข้ึน ดงัการถอดความจากการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี “นโยบายเหล่านีข้องพรรคไทยรักไทยได้มีการตกผลึกร่วมกันว่า ภายใต้สภาพปัญหาท่ีเป็น
จริง ประชาชนโดยเฉพาะคนระดับล่างหรือเกษตรกร ซ่ึงมีข้อจ ากัดเร่ืองคุณภาพชีวิต ควรจะมีนโยบายอะไร
ท่ีเร่งด่วน ซ่ึงด าเนินการให้ตรงกับสภาพปัญหา ท าให้คนกลุ่มหน่ึงท่ีขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาด
โอกาสท่ีจะรับบริการทางการแพทย์ ขาดโอกาสท่ีจะลงทุนเน่ืองจากต้องช าระหนี้ พอมีนโยบายเหล่านี้
ขึน้มาจึงตอบโจทย์พอดี มันเหมือนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเหล่ือมล า้กันมาก ... คนท่ีเคยขาด
โอกาส จึงมีความมั่นใจ รู้สึกมีเสถียรภาพในชีวิตมากขึน้ กล้าท่ีจะคิด กล้าท่ีจะลงทุน กล้าท่ีจะเดินไป
ข้างหน้า เพราะมีหลักประกันบางอย่างเพ่ิมขึ้นมา มันจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่มันก าลัง
ขับเคล่ือนโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และท่ีแน่นอนท่ีสุด โครงสร้างทางการเมืองไทย 
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้คนระดับล่างมีพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้มา เกิดการจัดความสัมพันธ์ใหม่ในแนวระนาบ
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มากขึน้ จนอาจท าให้คนระดับบนบางส่วนรู้สึกว่าตนเองมีพืน้ท่ีลดลงกไ็ด้” (ณฐัวฒิุ ใสยเก้ือ, สัมภาษณ์, 30 
เมษายน 2561) 

 
บทสรุป 
 “ประชานิยม” มิใช่เร่ืองใหมใ่นทางการเมืองไทย และมิใช่เพียงนโยบายท่ีนกัการเมืองใชใ้นการจูง
ใจใหไ้ปลงคะแนนเลือกตั้ง หากแต่นโยบายประชานิยมถูกน ามาใชต้ั้งแต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
2475 และเกิดไดก้ระทัง่ในรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง หากแต่ในการรับรู้ทัว่ไปประชานิยมมกัถูก
น าไปผกูติดเฉพาะนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงท าให้เกิดความหวาดกลวัเก่ียวกบัผลของนโยบายท่ี
จะตามมาภายหลงั แมว้่าในความจริงแลว้การเกิดข้ึนของนโยบายประชานิยมนั้น สามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก
ระบอบการปกครองและทุกรัฐบาล ทั้งยงัมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ มิใช่เพียงการแจกเงินหรือการท าประชา
นิยมทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากนโยบายประชานิยมคือนโยบายสาธารณะใดก็ตาม ท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของประชาชนกลุ่มใหญ่ในช่วงเวลาหน่ึง ไม่วา่จะเป็นนโยบายดา้นเศรษฐกิจ นโยบายดา้น
สังคมวฒันธรรม หรือแมแ้ต่การเมือง ยอ่มสามารถเป็นนโยบายประชานิยมไดท้ั้งส้ิน และเกิดไดจ้ากบริบท
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีต่างกนั  
 1.) ประชานิยมสมยัจอมพลป. พิบูลสงคราม มีบริบททางเศรษฐกิจและสังคมอนัเป็นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2470 เร่ือยมา และดว้ยดุลการคา้ของไทยถูกผกูขาดและตกอยู่
ในมือต่างชาติเสียส่วนใหญ่ ประชานิยมสมยัจอมพลป. จึงใชป้ระชานิยมแบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจเขา้มา
ก ากบัดูแล โดยเปล่ียนมือจากการผกูขาดทางการคา้จากกลุ่มพอ่คา้ชาวต่างชาติ มาสู่กลุ่มพอ่คา้ชาวไทย และ
ในช่วงทา้ยนโยบายประชานิยมขา้งตน้ไดท้  าใหรั้ฐบาลกลายมาเป็นผูผ้กูขาดการคา้เสียเอง 
 2.) ประชานิยมสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นนโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้งมาก
ข้ึน จากบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลกในช่วงสงครามเยน็ ท่ีสหรัฐอเมริการเขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
ต่อสู้กับการรุกคืบของภยัคอมมิวนิสต์ ด้วยบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลกท าให้ไทยเปิดกวา้งในทาง
เศรษฐกิจบางส่วน หากแต่ยงัคงไวซ่ึ้งประชานิยมทางเศรษฐกิจแบบไทย ๆ ทั้งวิธีการช่วยเหลือสงเคราะห์ 
หรือการคงไวซ่ึ้งความอนุรักษ์นิยมในทางสังคม วฒันธรรม ดว้ยเหตุผลในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และประชานิยมในรูปแบบแบบน้ียงัคงท างานไดดี้กบัคนจ านวนหน่ึงในปัจจุบนั 
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 3.) ประชานิยม “เงินผนั” ในสมยัรัฐบาลมรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เกิดข้ึนจากบริบททางเศรษฐกิจ
การเมืองหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลา ท่ีประเทศเขา้สู่ภาวะชะงกัทางเศรษฐกิจอีกคร้ัง จึงแกปั้ญหาดว้ยการผนัเงิน
ลงสู่ชนบท ตลอดจนการสงเคราะห์ผูมี้รายไดน้อ้ย เพื่อแกปั้ญหาเศรษฐกิจและกระตุน้เศรษฐกิจให้ฟ้ืนตวั 
อย่างไรก็ดีนโยบายเงินผนัของรัฐบาลมรว.คึกฤทธ์ิ ถือเป็นการจุดเร่ิมต้นหน่ึงในประวติัศาสตร์การ
เมืองไทยในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจท่ีน าเงินลงสู่ชนบทโดยตรง 
 4.) ในขณะท่ีนโยบายประชานิยมสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร เป็นผลสืบเน่ืองจากบริบท
ของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน พ.ศ. 2540 ท่ีท  าให้เกิดนโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจ ท่ีเนน้สนบัสนุน
เศรษฐกิจแก่คนรากหญา้เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ทวา่ประชานิยมในสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ถูกตั้งค  าถาม
จากกลุ่มท่ีไม่สนบัสนุนรัฐบาลจนเกิดเป็นการช่วงชิงความหมายของวาทกรรมประชานิยมข้ึนในท่ีสุด 
 การช่วงชิงความหมายของวาทกรรมประชานิยมในสมยัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ชินวตัร พบวา่ใน
กลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีไม่สนบัสนุนรัฐบาล กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มองว่า
นโยบายประชานิยมคือ นโยบายไม่ไดแ้กปั้ญหาระยาวเพราะไม่ไดแ้ตะปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ไดล้ดความ
เหล่ือมล ้าอยา่งแทจ้ริง หากแต่เป็นการสัญญาวา่จะให้ทางนโยบายเพื่อคะแนนเสียงทางการเมือง ทั้งยงัเป็น
นโยบายท่ีทุ่มเงินท่ีไม่น ามาซ่ึงการได้คืน จนเกิดปัญหาหน้ีสะสม ในขณะท่ีเงินส่วนใหญ่เขา้กระเป๋า
นายทุนของพรรคการเมืองมากกวา่ชาวบา้น 

ในขณะท่ีความวาทกรรมประชานิยมจากฝ่ังท่ีสนบัสนุนรัฐบาล อยา่งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ขบัไล่เผด็จการ มองว่านโยบายประชานิยมคือ นโยบายท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเปิด
โอกาสทางเศรษฐกิจให้คนรากหญา้ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงโอกาส หรือแหล่งเงินทุนท่ีจะเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ไดเ้ขา้ถึงโอกาส ไดคิ้ดและการลงทุนหลงัจากการหยุดพกัช าระหน้ี และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ พร้อม
กบัเปิดพื้นท่ีทางการเมืองใหค้นระดบัล่างมีพื้นท่ีมากข้ึน จนอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้กบัคนอีกระดบัหน่ึง
ท่ีรู้สึกสูญเสียพื้นท่ีของกลุ่มตวัเองไป 
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 “Truth” Management of “April 10, 2010” Violence Event: a comparative study 
of three “Truth” Commissions’ reports.”    

 
เชาวนว์ฒัน ์มูลภกัดี (Chaowat Moonpakdee) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
Master's degree student of Government, Faculty of Political Science,  

Thammasat University.     
บทคดัย่อ:   

ภายใตก้รอบแนวคิดเร่ืองการจดัการ “ความจริง” และ “เหตุการณ์ทรงพลงัแปลงเปล่ียน
ขบัเคล่ือน” บทความเร่ือง “การจดัการ “ความจริง” เหตุการณ์ความรุนแรง “10 เมษา 53” : ศึกษา
เปรียบเทียบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” 3 คณะ” ตอ้งการศึกษาวา่ 
สังคมไทยจดัการ “ความจริง” ของเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2553 
อย่างไร ผ่านการวิเคราะห์หัวบทรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” 3 
คณะ ไดแ้ก่ 1. “รายงานฉบบัสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕” ของ คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 2. “ความจริงเพื่อความยุติธรรม: 
เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53” ของ ศูนยข์อ้มูลประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณี เม.ย. -พ.ค.53 (ศปช.) และ 3. “รายงานผลการ

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง “การจดัการ “ความจริง” เหตุการณ์ “เมษา-พฤษภา 53” : ศึกษา
เปรียบเทียบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” 3 คณะ” ของผูเ้ขียนท่ีเสนอต่อคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยวทิยานิพนธ์น้ีไดรั้บทุนวจิยัมหาบณัทิตสกว. ดา้นมนุษยศาสตร์-
สงัคมศาสตร์ รุ่นท่ี 14    
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ตรวจสอบเพื่อมีขอ้เสนอแนะทางนโยบายกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวนัท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓” ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ว่ามีวิธีการจัดการกับ “ความจริง” ของเหตุการณ์ส าคัญๆ อย่างไรภายใต้โจทย์ในการ
ตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” ท่ีแตกต่างกนัของคณะกรรมการแต่ละคณะ   
 ผลการศึกษาพบว่ารายงานของคณะกรรมการทั้ งสามคณะจัดการ “ความจริง” ของ
เหตุการณ์ “10 เมษา” ภายใตโ้จทยท่ี์ไดต้ั้งไว ้อนัไดแ้ก่ เพื่อ “ความปรองดอง” เพื่อ “ความยุติธรรม” 
และเพื่อ “การมีขอ้เสนอทางนโยบายตามรัฐธรรมนูญ” ดว้ยการจดัการกบัขอ้มูลต่างๆ ผ่านเทคนิค
วธีิการอนัหลากหลายจนสามารถสร้างเร่ืองเล่าอนัสอดรับกบัโจทยข์องตนไดใ้นท่ีสุด ท าให้ “ความ
จริง” ของรายงานแต่ละฉบบัแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง บทความน้ีเสนอว่า แมร้ายงานแต่ละฉบบัจะ
น าเสนอ “ความจริง” แตกต่างกนั แต่วธีิการจดัการ “ความจริง” กลบัคลา้ยคลึงกนั   

 
ค าส าคัญ: การจัดการ “ความจริง”, “เมษา-พฤษภา 53”,”ความรุนแรงทางการเมือง”,”การ
ปรองดอง”, “เหตุการณ์ทรงพลงัแปลงเปล่ียนขบัเคล่ือน”    

 
Abstract  

Drawing on the concept of "truth" management and the concept of  “Transformative 
Event”, article “Truth” Management of “April 10, 2010” Violence Event: a comparative study of 
three “Truth” Commissions’ reports.” aims to study how Thai society handles the "truth" of “10 
April 2010” political violence through three Truth Commissions’ reports, including “Final 
Report, Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), July 2010 to July 2012” of 
Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), Truth for justice: Events and impacts 
of the dispersal of demonstrators, April-May 2010 of People's Information Center (PIC) and 
“Report of results of an investigation to offer policy recommendations: The case of the UDD 
protest from March 12, 2010, to May 19, 2010” of National Human Rights Commission 
of Thailand (NHRCT). 
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By analyzing how the “Truth” of significant events is managed from the objective of the 
reports, the article shows that all reports manage the "truth" of the "10 April" political violence 
event to confirm their objective, whether for "reconciliation", "justice" or for "having a 
constitutional policy proposal" by dealing with various information by a variety of techniques and 
methods. This management produces different narratives, and consequently a difference "truth". 
This article suggests that even though the "truth" of all reports is completely different, the ways to 
manage the "truth" is similar. 

 
Keywords: “April-May 2010., “truth management”, “political violence”, “Reconciliation”, 
“Transformative event” 
 

บทน า 
ปัญหาส าคญัประการหน่ึงส าหรับสังคมการเมืองท่ีเพิ่งผา่นความรุนแรงทางการเมืองขนาน

ใหญ่คือ ปัญหาวา่จะจดัการกบั “ความจริง” ของความรุนแรงท่ีเพ่งผา่นพน้มาอยา่งไร เพราะ”“ความ
จริง” ดงักล่าวเก่ียวพนักบัชะตากรรมของผูค้นจ านวนมากและหลากหลาย โดยเฉพาะในส่วนของผู ้
มีอ  านาจท่ีเก่ียวขอ้งและในส่วนของเหยื่อและญาติของเหยื่อผูถู้กกระท า ยิ่งไปกวา่นั้น ความรุนแรง
ชนิดน้ียงัมกัสร้างบาดแผลท่ีลึกซ้ึงไวก้บัสังคมโดยรวมดว้ย      

ท่ีผ่านมา หลายสังคมท่ีเพิ่ งผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวได้ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” (Truth Commission) ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัอยา่งหน่ึง
ของมโนทศัน์ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผ่าน (Transitional Justice) ข้ึนมาเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” โดยมุ่งหวงัวา่การเปิดเผย “ความจริง” ของเหตุการณ์
ความรุนแรงจะช่วยให้สังคมเดินไปสู่การปรองดองได้อย่างแท้จริง (ศิวชั, 2553, 133-134; 
Kriesberg, 2007, ธงชยั, 2553) 

อยา่งไรก็ตาม กระบวนการของการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” ก็มิใช่ส่ิงท่ีท าไดง่้ายๆ 
แต่อยา่งใด เพราะเป็น “ความจริงเชิงขอ้เท็จจริง” (factual truth) ซ่ึงเป็น “ความจริง” ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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ผูค้นจ านวนมาก ยิ่งไปกวา่นั้นนกัวิชาการคนส าคญัอยา่งอนันา อาเรนด์ (Hannah Arendt) ยงัช้ีว่า 
“ความจริง” น้ีเป็น “ความจริง” ชนิดท่ีไม่ประนีประนอม และส่ิงท่ี “ความจริง” ชนิดน้ีตอ้งเผชิญจึง
มิใช่ความเห็น แต่เป็น “ความเท็จซ่ึงหน้า” (plain lies) นั่นเอง ส าหรับอาเรนด์แล้ว “ความจริง” 
ประเภทน้ีเองท่ีเป็น “ความจริง” ชนิดท่ีเป็นปัญหาส าหรับสังคมสมยัใหม่(Arendt, 2005, 301) 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีสังคมไทยสังคมไทยสมยั ดูเหมือนวา่จะไม่ไดอ้าศยัความเท็จอยา่งซ่ึงหนา้เขา้
ปะทะ หากแต่แบบวิธีการท่ีสังคมไทยใช้จดัการ “ความจริง” คือการ “บอก” บางส่วนและในการ 
“บอก” นั้นเองก็ “บงั” บางส่ิงเอาไวด้ว้ย ในแง่น้ีการจดัการ “ความจริง” เก่ียวกบัความรุนแรงก็คือ 
การน า “ความจริง” น้ีไป “ซ่อน” อยูเ่บ้ืองหลงัส่ิงอ่ืนๆ (ชยัวฒัน์, 2551, 311) 

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
หรือเหตุการณ์ “เมษา-พฤษภา 53” นับว่าเป็นความรุนแรงทางเมืองคร้ังใหญ่อีกคร้ังหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์การเมืองไทยสมยัใหม่ ไม่วา่จะพิจารณาในแง่ขนาดความรุนแรงในแง่ของพื้นท่ีท่ีเกิด
ความรุนแรงซ่ึงไม่จ  ากดัตวัอยูเ่พียงแค่สถานท่ีส าคญัในกรุงเทพมหานคร (ดู เกษียร, ออนไลน์) และ
ในแง่ของระยะเวลาท่ีเกิดความรุนแรงต่อเน่ืองซ่ึงยาวนานกวา่ความรุนแรงทางการเมืองคร้ังใหญ่ๆ 
ทั้งหมดท่ีผา่นมา (ดู ประจกัษ,์ 2553) อีกทั้ง ผลของความความรุนแรงคร้ังน้ีก็ท  าให้มีผูเ้สียชีวิตอยา่ง
นอ้ยท่ีสุด 92 คน ผูบ้าดเจ็บอีกไม่ต ่ากวา่ 1,500 คน (คอป, 2556, 90) สถานประกอบการของเอกชน
และสถานท่ีราชการหลายแห่งพงัเสียหาย ภายหลงัเหตุการณ์หน่วยงานภาครัฐประเมินว่าความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมน่าจะมีไม่นอ้ยกวา่ 140,000 ลา้นบาท (มติชนออนไลน์, ออนไลน์)        

ในบรรดาเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมากหลายในช่วงสองเดือนดงักล่าว ความรุนแรง
ในวนัท่ี 10 เมษายน 2553 นบัเป็นความรุนแรงท่ีท าให้มีผูเ้สียชีวิตมากท่ีสุดภายในวนัเดียว คือ มี
ผูเ้สียชีวติไม่นอ้ยกวา่ 25 คนแลว้ อีกทั้งยงัมีเหตุการณส าคญัเกิดข้ึนหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการปรากฏตวัของกลุ่มคนท่ีถูกเรียกว่า “คนชุดด า/ชายชุดด า” และการเสียชีวิตของนายทหาร
ระดบัผูบ้ญัชาการดว้ย ดว้ยเหตุน้ี เหตุการณ์ “10 เมษา 53” จึงไม่เพียงมีความส าคญัโดยตวัของมนั
เองแล้ว แต่ยงัมีความส าคญัในฐานะของการเป็น “เหตุการณ์ทรงพลังแปลงเปล่ียนขบัเคล่ือน” 
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(Transformative event)2 เพราะยกระดบัสถานการณ์ความขดัแยง้และความรุนแรง และไดก้ระตุน้
เร้าเปล่ียนอารมณ์ร่วมของคนในสังคมใหเ้ขา้มาม่ีส่วนร่วมในเหตุการณ์ในเวลาต่อมา    
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” คณะท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อตรวจสอบ
และคน้หา “ความจริง” อย่าง 1. “รายงานฉบบัสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕” ของ 
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)3 2. “ความ
จริงเพื่อความยุติธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา -พฤษภา 53” ของ 
ศูนยข์อ้มูลประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณี เม.ย.-พ.ค.53 (ศปช.)4 และ 3. 
“รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีขอ้เสนอแนะทางนโยบายกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. 
ระหว่างวนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓” ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)5 ไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งยิ่งกบัเหตุการณ์วนัท่ี 10 เมษายน บทความน้ี มุ่ง
ตอบค าถามวา่ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคน้หาความจริงทั้ง 3 คณะ จดัการ “ความ
จริง” เหตุการณ์ “10 เมษา 53” อย่างไร ทั้งน้ี มุ่งตอบค าถามโดยพิจารณาการจดัการ “ความจริง” 
ภายใตโ้จทยข์องการตรวจสอบและคน้หา “ความจริง” ของแต่ละคณะ     
 

                                                           
2 แนวคิด “เหตุการณ์ทรงพลงัแปลงเปล่ียนขบัเคล่ือน” ใหค้วามส าคญัต่อเหตุการณ์ (event) บางลกัษณะท่ีมี
สมรรถนะในการแปลงเปล่ียนสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่หเ้ปล่ียนแปลงพลิกผนั โดยยนืยนัวา่มิใช่แต่เพียงเง่ือนไขเชิง
โครงสร้างเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (หรือท่ีจะเกิดข้ึน) แตเ่หตุการณ์บางเหตุการณ์ตา่งหากท่ีมี
อิทธิพลสูงจนสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้างข้ึนมา  ดู Shulziner, online   
3 คอป. มีนายคณิต ณ นคร อดีตอยัการสูงสุดเป็นประธาน  และมีกรรมการอีก 8 คน รายช่ือคณะกรรมการใน 
คอป., 2555, 9  
4 ศปช. เป็นการรวมกลุ่มของคนหนุ่มสาวนกักิจกรรมและนกัวชิาการกลุ่มสนัติประชาธรรม อาทิ ชยัธวชั ตุลาธน 
ขวญัระว ีวงัอุดม กฤตยา อาชวนิชกลุ ศรายทุธ ตั้งประเสริฐ พวงทอง ภวคัรพนัธ์ุ เกษม เพญ็ภินนัท ์พิชญ ์พงษ์
สวสัด์ิ สมชาย ปรีชาศิลปกลุ และยกุติ มุกดาวจิิตร เป็นตน้ ดู กองบก. ของรายงานศปช. ใน ศปช. 2555., (6)  
5 กสม. ชุดน้ีมี ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ ์เป็นประธาน และมี น.พ. นิรันดร์ พิทกัษว์ชัระ เป็นประธานอนุกรรมการ
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงท าหนา้ท่ีอนุกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในกรณีน้ี ดู กสม., 2556, 20 
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 “ความจริง” 3 แบบ จากรายงาน 3 ฉบับ                     
“ว้ายร้ายชุดด า” : ความจริงของ คอป.    

“...ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี ๑๐ เมษายน ท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตทั้งหมด ๒๖ คน เป็น
พลเรือน ๒๑ คน เป็นทหาร ๕ คน พลเรือนท่ีเสียชีวิต ๑ คนถูกยิงด้วยกระสุน
ความเร็วสูง บริเวณหนา้กระทรวงศึกษาธิการในเหตุการณ์สลายการชุมนุมท่ีบริเวณ
สะพานมฆัวานรังสรรคช่์วงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พลเรือนท่ีเสียชีวิตอีก ๑๙ คน 
เสียชีวติจากเหตุการณ์ส่ีแยกคอกววัและเหตุการณ์หนา้โรงเรียนสตรีวิทยาในช่วงค ่า 
ในจ านวนน้ีรวมถึงช่างภาพชาวญ่ีปุ่น ๑ คนดว้ย และยงัมีพลเรือนอีก ๑ คนเสียชีวิต
ในสวนสตัวดุ์สิตเม่ือเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ของวนัดงักล่าว ส่วนเจา้หนา้ท่ีทหาร 
๑ คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ส่ีแยกคอกววัและอีก ๔ คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์หน้า
โรงเรียนสตรีวทิยา ในวนันั้นมีผูบ้าดเจ็บอยา่งนอ้ย ๘๖๔ คน ในจ านวนน้ีเป็นทหาร
กวา่ ๓๐๐ คนทั้งเล็กน้อยและสาหัส ยานยนตท์หาร รวมทั้ง รถสายพานลาเลียงหุ้ม
เกราะ และอาวธุยทุธภณัฑ ์ถูกผูชุ้มนุมทุบท าลายหรือใชไ้ฟเผาเสียหายหลายรายการ 
อาวธุปืนสงคราม ปืนลูกซอง และเคร่ืองกระสุนถูกผูชุ้มนุมและ นปช. ยึดไปจ านวน
มากและทางราชการยงัไม่ไดคื้น”  (คอป., 2555, 94) 

รายงาน “รายงานฉบบัสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕” ของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) รายงานเหตุการณ์ความรุนแรง
วนัท่ี 10 เมษายน 2553 ไวใ้นหนา้ 94-112และหนา้ 157-158 (วา่ดว้ย “พฤติการณ์ของคนชุดด าฯ” 
เป็นการเฉพาะ) โดยเรียบเรียงขอ้มูลส่วนใหญ่มาจากหลกัฐานทางการ โดยเฉพาะเอกสาร “สรุป
เหตุการณ์วนัท่ี 10 เมษายน 2550 ท่ีส่ีแยกคอกววัของ บก. ควบคุมท่ี 10 ร.2 รอ ” หลักฐานจาก
ภาพถ่าย คลิปวดีิโอ ขอ้วเิคราะห์จากผูเ้ชียวชาญ ขณะท่ีค าใหก้ารของทหารและผูชุ้มนุมพบไดน้อ้ย   

คอป. เสนอว่า เหตุการณ์เร่ิมข้ึนในช่วงกลางวนัของวนัท่ี 10 เมษายน เม่ือฝ่ายเจา้หน้าท่ี
ทหารพยายามเคล่ือนก าลงัออกมาจากกองทพัภาคท่ี 1 และจากสะพานพระป่ินเกลา้ฝ่ังธนบุรี เพื่อ 
“สลายการชุมนุม ขอคืนพื้นท่ี” กลุ่มนปช. ท่ีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ แต่ถูกต่อตา้นโดยฝ่ายผูชุ้มนุม 
และในกรณีท่ีเกิดข้ึนท่ีสะพานพระป่ินเกลา้นั้น ผูชุ้มนุมก็ไดย้ดึอาวธุเจา้หนา้ท่ีทหารไปดว้ย  
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อยา่งไรก็ตาม ความรุนแรงท่ีทั้งสองฝ่ายกระท าต่อกนัในช่วงกลางวนัดงักล่าวแมมี้อยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองแต่ก็ไม่ใช่ความรุนแรงท่ีท าให้มีผูเ้สียชีวิตและผูบ้าดเจ็บจ านวนมาก จนกระทัง่การปะทะ
ผลกัดนักนัด าเนินมาจนถึงช่วงค ่า ฝ่ายรัฐบาลท่ีไม่สามารถสลายการชุมนุมอยา่งท่ีวางแผนไวจึ้งตอ้ง
วางแผนถอนก าลังกลบัท่ีตั้ งเน่ืองจากเกรงว่าปฏิบติัการในความมืดมีความเส่ียงมากเกินไป แต่
ในช่วงน้ีเอง ท่ี “คนชุดด า” (ซ่ึงถา้นปช. ไม่เก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ยก็มีส่วนรู้เห็น) (คอป. 2555, 98) ได้
เปิดฉากใชอ้าวุธสงครามโจมตีเจา้หนา้ท่ีทหารอยา่งจงใจและมีเป้าหมายชดัเจน (คอป., 2555, 158) 
จนท าใหมี้เจา้หนา้ท่ีทหารเสียชีวติและบาดเจบ็จ านวนมาก ท าให้ความรุนแรงยกระดบัข้ึนเป็นความ
รุนแรงขั้นถึงตาย เพราะฝ่ายเจา้หน้าท่ีทหารยิงกระสุนจริงตอบโตผู้ท่ี้ใช้อาวุธไปในทิศทางท่ีมีผู ้
ชุมนุมอยูเ่ป็นจ านวนมาก ในลกัษณะท่ีเป็นไปเอง ขณะถอยร่นอยา่งไร้ระเบียบ  

คอป. ช้ีวา่ ผูเ้สียชีวิตเกือบทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในช่วงชุลมุนหลงั 
“คนชุดด า” โจมตีทหาร ไม่พบวา่เจา้หนา้ท่ีทหารไดว้างก าลงัพลซุ่มยิงบนท่ีสูงในพื้นท่ีท่ีมีการสลาย
การชุมนุม ดงันั้น การเสียชีวติของผูชุ้มนุมจึงไม่ไดม้าจากความตั้งใจไวก่้อนของเจา้หนา้ทีทหาร    

รัฐบาลจอมลวง :  “ความจริง” ของศปช.   
...ผลการปฏิบัติการจริงของกองก าลงัทหารของ ศอฉ. ซ่ึงติดอาวุธและถูกสั่งให้
ปฏิบติัภารกิจเสร็จส้ินในวนันั้น แมว้า่เวลาจะล่วงเขา้สู่กลางคืนแลว้ ไดน้ าไปสู่การ
เสียชีวิตและบาดเจ็บของเจา้หนา้ท่ีและพลเรือนทั้งท่ีเป็นผูชุ้มนุมและไม่ใชผู้ชุ้มนุม
รวมทั้งส้ิน 27 ราย ดงัท่ี ผูเ้ขียนรายงาน ทั้งหมดเป็นเพศชาย แบ่งเป็นเจา้หนา้ท่ีทหาร 
5 ราย พลเรือน 22 ราย ในจ านวนน้ีเป็นส่ือมวลชนต่างประเทศ 1 ราย มี 3 รายท่ี
เสียชีวิตจากการปะทะในช่วงกลางวนั ซ่ึงเสียชีวิตจากการถูกยิงดว้ยกระสุนจริง 1 
ราย และเป็นผลจากการโดนแก๊สน ้ าตา 2 ราย ส่วนพลเรือนท่ีเสียชีวิตจากการปะทะ
ในตอนกลางคืนทั้งหมด 19 รายนั้น เกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ท่ีบริเวณ
ถนนตะนาว-แยกคอกววั และบริเวณถนนดินสอ-หนา้โรงเรียนสตรีวิทยา-อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ท่ีเหลือ 1 ราย เสียชีวติท่ีสวนสตัวดุ์สิต (เขาดิน)      
พลเรือนทั้งหมดท่ีเสียชีวติจากเหตุการณ์ในช่วงกลางคืน รวมทั้งผูส่ื้อขข่าวต่างชาติ 
เป็นผลมาจากการยงิดว้ยกระสุนจริง ส่วนเจา้หนา้ท่ีทหาร 5 รายท่ีเสียชีวตินั้น เป็น
ผลมาจากเหตุระเบิดท่ีบริเวณหนา้โรงเรียนสตรีวทิยาในเวลากลางคืน  
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ในจ านวนผูท่ี้เสียชีวติจากอาวธุปืนทั้งหมด เป็นพลเรือนทัว่ไป 19 ราย และ
ส่ือมวลชน 1 ราย ถูกยงิท่ีบริเวณศีรษะ/ล าคือ 8 ราย ท่ีบริเวณเหนือหวัเข่า 11 ราย 
และถูกยงิทั้งท่ีศีรษะและท่ีขา 1 ราย (ศปช., 2556, 53-54)6  

หนงัสือ ความจริงเพ่ือความยุติธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม 
เมษา-พฤษภา 53. ของศูนยข์อ้มูลผูไ้ดรั้บผลกระทบเหตุสลายชุมนุม เมษายน – พฤษภาคม 2553 
(ศปช.) รายงานเหตุการณ์วนัท่ี 10 เมษายน ไวใ้นบทท่ี 2 “ขอ้เท็จจริงการเสียชีวิตและความรุนแรง 
เมษา 53” ซ่ึงเขียนโดยเกษม เพญ็พินนัท ์ หนา้ 39-121 โดยใชข้อ้มูลส่วนใหญ่จาก รายงานข่าวทาง
หนงัสือพิมพ์และหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ปากค าของผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์ และญาติของเหยื่อ ค  า
แถลงของผูน้ าฝ่ายต่าง คลิปวิดีโอและภาพถ่าย รวมทั้งใช้เอกสาร “ลบั” ทางราชการท่ีถูกน ามา
เผยแพร่ภายหลงั ทั้งน้ี ศปช. ยงัไดแ้สดงขอ้มูลจ านวนและแผนผงัการวางก าลงัของเจา้หนา้ท่ีทหาร 
รวมทั้งจ  านวนอาวธุท่ีใช ้โดยช้ีวา่เป็นการใชก้ าลงัต่อพลเรือน “ในระดบัปฏิบติัการรบ” (ศปช.,2555, 
46-47)  

ศปช. เสนอวา่ การเสียชีวติท่ีเกิดในวนัท่ี 10 เมษายนเป็นผลมาจากปฏิบติัการ “ขอคืนพื้นท่ี” 
ท่ีไม่ไดแ้จง้ต่อผูชุ้มนุมใหท้ราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด เพราะก่อนวนัท่ี 10 เมษายน นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะไดป้ระกาศใหน้ปช. ถอนการชุมนุมท่ีแยกราชประสงค ์แลว้กลบัไป “ใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญ” 
ท่ีสะพานผา่นฟ้าฯ เพียงจุดเดียว การประกาศเช่นน้ีท าให้คนเส้ือแดงระดมมวลชนไปตึงไวท่ี้เวทีท่ี
แยกราชประสงค์ เพราะพวกเขาประเมินว่ารัฐบาลก าลงัจะเขา้สลายการชุมนุมในจุดดงักล่าว แต่
ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีกลบัสั่งให้มีการสลายการชุมนุมท่ีสะพานผ่านฟ้าฯ ในช่วงสายของวนั
ดงักล่าวฝ่ายทหารไดเ้ร่ิมเคล่ือนก าลงัในจุดต่างๆ รอบสถานท่ีชุมนุมท าให้เกิดการปะทะกนัของทั้ง
สองฝ่ายข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงเวลาดงักล่าว 

กระทัง่หลงัเท่ียงวนั ฝ่ายทหารไดเ้คล่ือนก าลงัหลกัออกจากกอองทพัภาคท่ี 1 และไดเ้ร่ิมใช้
อาวธุสงครามกบัผูชุ้มนุมจนมีผูเ้สียชีวติ แต่ก็ยงัไม่สามารถสลายการชุมนุมได ้ จนเม่ือฟ้ามืดลง ฝ่าย
ทหารไดเ้ร่งรัดปฏิบติัสลายการชุมนุมดว้ยอาวุธสงครามโดยไม่ค  านึงถึงความเส่ียงว่าจะท าให้เกิด
                                                           
6รายงานของศปช. เขียนโดยผูเ้ขียนหลายคน และระบุช่ือผูเ้ขียนในแต่ละส่วนไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้น การอา้งอิงจึง
ควรอา้งอิงในแบบบทความในหนงัสือเล่มจึงจะถูกตอ้งท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตาม ในบทความน้ีจะอา้งอิงสั้นๆ โดยใช ้
ศปช. เป็นผูเ้ขียน    



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

418 
 
 

การเสียชีวติ จนเป็นเหตุให้ผูชุ้มนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก ท าให้ผูชุ้มนุมรายเสียชีวิต และ
ฝ่ายทหารสามารถรุกคืบจนเกือบจะสลายกลุ่มผูชุ้มนุมท่ีแยกคอกววัและอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยได ้
ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว “ชายชุดด า” ได้ปรากฏตวัข้ึนและได้ใช้ก าลงัโจมตีทหารจนเสียชีวิต 
และจ าตอ้งตอ้งถอยร่นกลบัท่ีตั้ง (ศปช., 2555, 87-88) ท าให้ผูชุ้มนุมสามารถกลบัมารุกไล่เอาพื้นท่ี
คืนได ้และในทา้ยท่ีสุดทั้งสองฝ่ายเจรจาหยดุการกระท าต่อกนั  

ศปช. ช้ีวา่ การเสียชีวติของผูชุ้มนุมเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัจากท่ีมี “ชายชุดด า” โจมตีทหาร 
ผูชุ้มนุมท่ีเสียชีวติเกือบทั้งหมดถูกยิงเขา้ท่ีจุดส าคญั เป็นการยิงอยา่งเล็งผล หลายรายเช่ือไดว้า่ถูกยิง
มาจากฝ่ังทหาร พบวา่มีพลซุ่มยงิอยูบ่นตึกสูง               

อนัธพาลเส้ือแดง : “ความจริง” เพือ่นโยบายของกสม.   
ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) วา่มีผูบ้าดเจ็บและ
เสียชีวติในวนัท่ี 10 เมษายน 2553 มีผูบ้าดเจ็บ จ านวน 863 คน (พลเรือน 519 คน 
เจา้หนา้ท่ีทหารและต ารวจ 344 คน) ผูเ้สียชีวติ จ านวน 27 คน (พลเรือน 22 คน 
เจา้หนา้ท่ีทหารและต ารวจ 5 คน) รวมผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติ ทั้งหมด 890 คน 
(กสม., 2556, 45) 

“รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีขอ้เสนอแนะทางนโยบายกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของ
กลุ่ม นปช. ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓” ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานเหตุการณ์วนัท่ี 10 เมษายน ไวใ้นหน้า 43-49 โดยใช้
หลกัฐานของทางราชการและเอกสารจากทหารเอกสารหลกัในการเรียบเรียง     

กสม. น าเสนอวา่ ในเวลาหลงัเท่ียงวนั เม่ือทราบวา่จะมีการสลายการชุมนุม ผูชุ้มนุมนปช. 
เป็นฝ่ายเร่ิมใช้ความรุนแรงต่อเจา้หน้าท่ีทหารตั้งแต่เจา้หน้าท่ีทหาร ตั้งแต่ยงัไม่เคล่ือนออกจาก
หน่วยท่ีตั้ง เจา้หน้าท่ีทหารจึงตอ้งใช้แก็สน ้ าตาและกระสุนยางตอบโตผู้ชุ้มนุมเพื่อจะเคล่ือนก าลงั
ออกออกมาภายนอกได ้แต่กระนั้น ฝ่ายผูชุ้มนุมก็ยงัคงเป็นฝ่ายใชค้วามรุนแรงในการปะทะผลกัดนั
กนั บางเวลาผูชุ้มนุมใชเ้ด็ก และสตรีเป็นโล่มนุษยก์ าบงักลุ่มชายฉกรรจ์ท่ีใช้อาวุธท าร้ายเจา้หนา้ท่ี
อยา่งต่อเน่ือง (กสม., 2556, 44) ในช่วงค ่า มีเหตุระเบิดในกลุ่มทหารและมีการใชแ้สงเลเซอร์ช้ีเป้า
ในการสังหารเจา้หนา้ท่ีทหารระดบัสูงโดยชายชุดด าท่ีปะปนอยูก่บัผูชุ้มนุม (กสม., 2556, 48) และ
ซุ่มอยู่บนตึกสูงโดยรอบบริเวณ หลงัถูกโจมตี เจา้หน้าท่ีทหารพยายามถอยร่นและน าผูบ้าดเจ็บส่ง
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โรงพยาบาล แต่ถูกผูชุ้มนุมรุมท าร้ายทั้งทหารและผูบ้าดเจ็บ แต่ก็มีผูชุ้มนุมอีกส่วนหน่ึงเขา้ห้าม
ปราม ทหารขอเจรจาน าผูบ้าดเจบ็ออกจากพื้นท่ีชุมนุม จึงถอนก าลงัออกมาได ้  
การจัดการ “ความจริง” : ข้อสังเกตเบือ้งต้น  

การใช้ภาษา  
คอป. ใชภ้าษาในลกัษณะพยายามใหมี้ลกัษณะกลางๆ ไม่ค่อยพบการใชภ้าษาแสดงอารมณ์

ความรู้สึกหรือใหภ้าพพจน์ในเชิงกา้วร้าวนกั แต่ก็น่าตั้งขอ้สังเกตวา่ คปอ. ใชค้  าวา่ “คนชุดด า” เพื่อ
เรียกกลุ่มคนติดอาวุธท่ีใชอ้าวุธสงครามโจมตีเจา้หน้าท่ีทหาร แต่ก็ไดเ้ล่าถึงผูชุ้มนุมบางคนท่ีใชผ้า้
ปิดหน้าในระหว่างการชุมนุมเอาไวใ้นหัวขอ้ท่ีว่าดว้ย “คนชุดด า” ดว้ย ราวกบัว่าผูชุ้มนุมดงักล่าว
เป็นคนกลุ่มเดียวกบักลุ่มคนท่ีถูกเรียกกวา่ “คนชุดด า” นอกจากน้ี ยงัมีการใชภ้าษาและการใชค้  าท่ี
สร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูล แต่ในบางกรณีดูจะสร้างความก ากวมไปดว้ยเช่นกนั เช่น ค าวา่ “ให้
ข้อเท็จจริง” ซ่ึงคอป. ใช้ในกรณีของการให้การของผูท่ี้อยู่ในท่ีชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีทหาร แต่
บางคร้ังคอป.กลับใช้ค  าว่า “ให้ข้อมูล” กับการให้การในลกัษณะเดียวกัน  หรืออีกค าหน่ึงท่ีใช้
บ่อยคร้ังก็คือ ค าว่า “จากการตรวจสอบ” ซ่ึงมกัพบว่าใช้ในลกัษณะ “จากการตรวจสอบโดย...
พบวา่” หรือ “จากการตรวจสอบดว้ยวิธี...พบวา่” ซ่ึงสามารถให้น ้ าหนกัความน่าเช่ือถือไดม้ากการ
อา้งอิงผูต้รวจสอบ แต่ในบางคร้ังก็จะพบวา่คอป. ใช้แต่เพียงการกล่าวมาอย่างลอยๆ วา่  “จากการ
ตรวจสอบพบวา่” ซ่ึงไม่ไดร้ะบุวา่ตรวจสอบโดยใคร หรือตรวจสอบอยา่งไร เป็นตน้   

นอกจากในเร่ืองของการใช้ภาษาแลว้ คอป.ยงัเล่ารายละเอียดของจ านวนทหาร ลกัษณะ
อาวธุนอ้ยมาก ทั้งท่ีขอ้มูลดงักล่าวน่าจะมีส่วนส าคญัต่อการวิเคราะห์ของคอป.เอง อีกทั้งผูอ่้านของ
คอป. จะไม่เห็น “หน้าตา” ของศอฉ. เลยว่าเป็นอย่างไร ขณะท่ีในฝ่ายผูชุ้มนุมเอง คอป. ก็ให้
รายละเอียดนอ้ยมาก ว่ามีจ  านวนเท่าไหร่ มีลกัษณะอย่างไร ภาพของผูชุ้มนุมดูจะเป็นกลุ่มคนท่ีรอ
อยู่เพื่อถูกสลายไปเท่านั้น เช่นเดียวกนักบักรณีของศอฉ. คอป.เล่าเก่ียวกบัแกนน าของคอป. น้อย
มาก ถ้าจะกล่าวถึงมกักล่าวถึงบทบาทของแกนน าระดับล่างเท่านั้น และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ คอป. 
ไม่ไดใ้ห้รายละเอียดของลกัษณะของความรุนแรงและการเสียชีวิตอยา่งมากพอ โดยส่วนใหญ่แลว้
เล่าแต่เพียงวา่ผูเ้สียชีวติ “เสียชีวติจากกระสุนความเร็วสูง” ซ่ึงไม่ทราบวา่ถูกกระสุนถูกยิงเขา้ท่ีส่วน
ใดของร่างกาย        
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ศปช. ใชภ้าษาท่ีใหภ้าพพจน์และส่ือความไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะเม่ือกล่าวถึงการกระท า
ของฝ่ายรัฐบาลและทหาร เช่น การเล่าถึงการสลายการชุมนุมดว้ยก าลงัรบ การใชอ้าวุธสงครามกบัผู ้
ชุมนุม การช้ีชดัว่ามีการยิงกระสุนจริงมากจากฝ่ังทหารเขา้ใส่กลุ่มผูชุ้มนุม เป็นตน้ หรือกรณีการ
บรรยายภาพบรรยากาศเพื่อประกอบการเล่าเร่ืองก็ท าไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน เช่น การเล่าวา่เม่ือฟ้า
มืดลงฝ่ายทหารก็เดินรุกเขา้หาผูชุ้มนุม หรือในบางคร้ังก็บรรยายบรรยากาศโดยมีเสียงด้วย เช่น 
ขณะท่ีทหารทหารรุกเข้าหาพื้นท่ีชุมนุมก็มีเสียงเพลงพระราชนนิพนธ์ “สายฝน” บรรเลงอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นตน้ (ศปช., 2555, หนา้ 58) แต่การใชภ้าษาและการใชค้  าท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ ศปช. คือ
การยกค าพดูของพยานในเหตุการณ์มาเล่า เช่น เม่ือผูชุ้มนุมคนหน่ึงถูกยิงลม้ลงและก าลงัจะเสียชีวิต 
เขาได้พูดกบัพยานท่ีชุมนุมอยู่ด้วยกนัว่า “อย่าทิ้งผม” หรือ ค าพูดของพยานท่ีว่า เห็นท่ีทอ้งของ
ผูเ้สียชีวิตมีรูกระสุนเท่าน้ิวกอ้ยเลือดไหลออกมาเหมือนน ้ าประปา (ศปช., 2555, หนา้ 86) การเล่า
เร่ืองและการภาษาในลกัษณะน้ีนอกจากสร้างอรรถรสในการอ่านแลว้ ยงัสร้างความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลไดอ้ย่างมากดว้ย เพราะเป็นการอา้งอิงจากบุคคลท่ีอยู่ร่วมเหตุการณ์โดยตรง ซ่ึงพบมากใน
รายงานของศปช. ตลอดทั้งเล่ม นอกจากน้ีแลว้ ศปช. ยงัใชภ้าษาและค าส าหรับประณามการกระท า
ของฝ่ายรัฐบาลอยา่งชดัเจนดว้ย เช่น ไม่มีแมแ้ต่ค าขอโทษ เป็นตน้            
 กสม. ใชภ้าษาท่ีให้ภาพพจน์และส่ือความไดอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัศปช. แตกต่างตรงท่ี 
กสม. จะใชภ้าษาในลกัษณะน้ีกบัการกระท าของนปช. เช่น กล่าวชดัเจนวา่เป็นฝ่ายใชค้วามรุนแรง
ก่อน น าเอาเด็ก สตรี และพระสงฆเ์ป็นโล่ก าบงัให้กบั “กลุ่มชายฉกรรจ”์ ซ่ึงใชก้ าลงัและอาวุธท า
ร้ายเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี กลุ่มชายฉกรรจ ์เป็นค าท่ีถูกใชบ้่อยคร้ังในการกล่าวถึงผูชุ้มนุมท่ีใชค้วามรุนแรง 
(ค าดงักล่าวแทบไม่พบในรายงานของคอป. และศปช.) การเล่าเร่ืองและใช้ภาษาของกสม. ให้
ภาพพจน์ของนปช. คลา้ยกองก าลงัของผูท่ี้เตรียมใช้อาวุธกบัเจา้หน้าท่ีทหารอย่างไม่รีรอ การใช้
ภาษาท่ีโดดเด่นอีกประการหน่ึงของกสม. ก็คือ การใชภ้าษาในทางกฎหมาย เช่น นปช. ใชสิ้ทธ์ิเกิน
ส่วน เป็นตน้ นอกจากน้ี ภาษาท่ีใช้ในการสรุปความเห็นของกสม. ก็มีความกระชับช้ีถูกผิดได้
ชดัเจนตามแบบของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย            

บทบาทอนัส าคัญคนชุดด า/ชายชุดด า  
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า นอกจากทหาร (ฝ่ายรัฐบาล) และผูชุ้มนุมนปช. แลว้ กลุ่ม 
“คนชุดด า/ชายชุดด า” ก็เป็นอีกหน่ึงตวัละครส าคญัเช่นกนั อีกทั้งยงัเป็นตวัละครท่ีกล่าวไดว้า่เป็นตวั
แปรช้ีขาดสถานการณ์เลยก็วา่ได ้ ส าหรับรายงานของ คอป. และศปช. คนชุดด า/ชายชุดด ามีบทบาท
ส าคญั ในฐานะจุดพลิกผนัของเหตุการณ์ ขณะท่ีรายงานของ กสม. ดูจะให้ความส าคญักบัชายชุดด า
ในแง่ของการเป็นส่วนหน่ึงของความรุนแรงนปช. ใช ้กล่าวคือ   

ส าหรับ คอป. ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนก่อนการปรากฏตวัของ “คนชุดด า” แมจ้ะมีอยู่มาก
พอสมควร แต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดท่ีท าให้มีผูเ้สียชีวิตจ านวนมากดังท่ีเกิดข้ึนภายหลัง (มี
ผูเ้สียชีวติ 1 คนจากการปะทะกนัเม่ือช่วงบ่าย) จนกระทัง่“ชายชุดด า” (ซ่ึงถา้นปช.ไม่เก่ียวขอ้ง อยา่ง
นอ้ยก็มีส่วนรู้เห็น) เปิดฉากใชอ้าวุธสงครามโจมตีเจา้หนา้ท่ีทหารจนมีเจา้หนา้ท่ีทหารเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจ านวนมากทั้งท่ีก าลงัจะถอนก าลงัออกจากจุดปะทะผลกัดนั ความรุนแรงจึงยกระดบัข้ึน
เป็นความรุนแรงขั้นถึงตาย และท าให้เจา้หนา้ท่ีทหารตอ้งยิงกระสุนจริงตอบโตไ้ปในทิศทางท่ีมีผู ้
ชุมนุมอยู่เป็นจ านวนมาก  จนเกิดเป็นเหตุให้มีผูชุ้มนุมเสียชีวิตจ านวนมาก ตามนยัน้ี ชายชุดด าจึง
เป็น โทษต่อสถานการณ์ เพราะท าใหส้ถานการณ์เลวร้ายลงจากก่อนท่ีคนกลุ่มน้ีจะปรากฏตวั  

ขณะท่ี ส าหรับศปช. “ชายชุดด า” ปรากฏตวัข้ึนหลงัจากท่ีฝ่ายทหารเร่ิมระดมยิงใส่กลุ่มผู ้
ชุมนุมแล้ว การปรากฏตวัและการกระท าของ “ชายชุดด า” ท าให้ฝ่ายทหารตอ้งถอยร่น และยุติ
ปฏิบติัการใช้ความรุนแรงไปในท่ีสุด ในแง่น้ี การปรากฏตวัของ “ชายชุดด า” (ไม่ว่าจะเป็นใครก็
ตาม) จึงมีส่วนส าคญัต่อการระงบัความรุนแรงจากปฏิบติัการรบท่ีเจา้หนา้ท่ีทหารก าลงักระท าต่อผู ้
ชุมนุมอยา่งต่อเน่ือง    

ส่วนกสม. คนชุดด า/ชายชุดด าดูจะเป็นเพียง “ส่วนต่อขยาย” ของความรุนแรงท่ีผูชุ้มนุม
เป็นฝ่ายใชต่้อเจา้หนา้ท่ีทหารอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค ่า การใชค้วามรุนแรงของคนชุด
ด า/ชายชุดด าเป็นการกระท าท่ีจงใจหวงัผล เขา้ข่ายพยายามฆ่าอยา่งไตรตรองไวก่้อน      

ส่ิงทีไ่ม่ปรากฏ (absence) 
  เม่ือเปรียบเทียบกบัรายงานของคอป. และกสม. รายงานของ ศปช. ไดใ้ห้รายละเอียดใน
ดา้นต่างๆ ไดค้่อนขา้งรอบดา้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ศปช. น่าจะไดร้ายงานดว้ยก็คือขอ้มูลว่า
ดว้ยจ านวนหรือภาพรวมของการชุมนุมของนปช. เพื่อจะให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
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ชดัเจนมากข้ึน ขณะท่ีในส่วนของการรายงานก าลงัของเจา้หนา้ท่ีทหารก็เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ รายงาน
ของศปช. ไม่ไดก้ล่าวถึงการปะทะกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีทหารกบัผูชุ้มนุมท่ีสะพานสมเด็จพระป่ิน
เกลา้ในช่วงเวลา 16.00 น. ซ่ึงส าหรับคอป. แลว้ผูชุ้มนุมไดใ้ชก้  าลงัยึดอาวุธของเจา้หนา้ท่ีทหารไป
เป็นจ านวนมาก ประเด็นน้ี ช้ีชวนให้ตอ้งตรวจสอบจากเอกสารอ่ืนๆ วา่ มีเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือไม่ 
เพราะนอกจากรายงานของศปช. แลว้ รายงานของ กสม. ก็ไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั    

ส่วนรายงานของกสม. นั้นสั้นหว้นมากเกินไปจนขาดรายละเอียดของเหตุการณ์จ านวนมาก 
ทั้งยงัไม่ไดร้ะบุถึงการใชค้วามรุนแรงของฝ่ายเจา้หนา้ท่ีแต่อยา่งใด ขณะเดียวกนั ก็ไม่ใหร้ายระเอียด
วา่ผูชุ้มนุมท่ีเสียชีวติจ านวนมากเสียชีวติลงดว้ยเหตุใด    
สรุป : วายร้ายชุดด า รัฐบาลจอมลวง และอันธพาลเส้ือแดง: “ความจริง” เพื่อ “ความปรองดอง” 
“ความยุติธรรม” และ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”       

จากขอ้มูลขา้งตน้ เราจะพบวา่ รายงานของคอป. พยายามใชค้วามระมดัระวงัในกล่าววา่ฝ่าย
ใดเป็นฝ่ายผดิหรือฝ่ายถูกแบบขาวกบัด า (แมว้า่จะเอนเอียงไปในทางท่ีกล่าวต่อวา่ฝ่ายผูชุ้มนุมอยูใ่น
กลายกรณี) หากจะมีฝ่ายผดิก็ผดิดว้ยกนัทั้งคู่ หรือผดิกนัคนละอยา่ง (ยงิตอบโตอ้ยา่งไร้แบบแผน ใช้
ความรุนแรง แยง้ยื้ออาวุธหรือ) แต่ฝ่ายท่ีผิดเสียยิ่งกว่าฝ่ายใดก็คือ ฝ่ายท่ีสาม ซ่ึงก็คือ “คนชุดด า” 
ตรรกะเช่นน้ีไดส้ร้างเง่ือนไขท่ีเปิดโอกาสให้ “โครงการสร้างความปรองดอง” ของคอป. เป็นไปได้
บา้ง แต่กระนั้นก็ดี น่าคิดต่อไปวา่เหตุใด คอป.จึงกลบัช้ีชวนให้ผูอ่้านคิดตามไปวา่ มีผูชุ้มนุมจ านวน
หน่ึงเป็น “คนชุดด า” (โดยท่ีขอ้มูลระบุแต่เพียงวา่ผูชุ้มนุมบางคนใชผ้า้ปิดบงัใบหนา้) ซ่ึงปรากฏตวั
ตั้งแต่ช่วงกลางวนัแลว้ เพราะประเด็นน้ีน่าจะท าใหต้รรกะขา้งตน้ขดักนัเอง เพราะฝ่ายท่ีสามท่ีคอป. 
ระบุวา่เป็นฝ่ายท่ีผิดนั้น ในทา้ยท่ีสุดแลว้ก็เป็นฝ่ายเดียวกบัผูชุ้มนุมนปช. อยูน่ัน่เอง อยา่งไรก็ตาม 
การ “บอก” เช่นน้ีของคอป. ได ้“บงั” ความเขม้ขน้หรือระดบัของความรุนแรงในเหตุการณ์ในคร้ังน้ี
ไปในเวลาเดียวกนั    

“ความจริง” ของ ศปช. แตกต่างอยา่งส้ินเชิง ศปช. ไม่ลงัเลท่ีจะระบุวา่ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายท่ี
จงใจ “สลายการชุมนุม” จนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคร้ังน้ีข้ึน โดยเร่ิมตน้จากการลวงให้เขา้ใจผิด
ว่าจะสลายการชุมนุมเวทีราชประสงค์แต่กลับสลายการชุมนุมท่ีสะพานผ่านฟ้าฯ ต่อมาก็จงใจ
ปฏิบติัการให้ส าเร็จให้ไดแ้มว้่ามืดแลว้ก็ตาม อีกทั้งเม่ือเกิดความรุนแรงแลว้รัฐบาลก็ไม่รับผิดชอบ
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กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนอีกด้วย ขณะท่ีระดบัของความรุนแรงท่ีทั้งสองฝ่ายกระท าต่อกนัอย่างมากจนไม่
สามารถเปรียบกนัไดเ้ลย ดงันั้น “ความยุติธรรม” ท่ี “แทจ้ริง” จึงเป็นเร่ืองของคืน “ความยุติธรรม” 
ให้แก่เหยื่ออนัเป็นพลเมืองซ่ึงถูกรัฐของตวัเองกระท าดว้ยความรุนแรงอนัเกินกวา่เหตุไปอย่างมาก 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งน าผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกระท านั้นมาลงโทษให้ได ้มิใช่ให้มองวา่ทั้งสองฝ่ายต่าง
ท าร้ายซ่ึงกนัและกนั “ความจริง” ท่ีศปช.ได ้“บอก” กบัสังคมไทยน้ี ได ้“บงั” ประเด็นเร่ืองความ
รุนแรงท่ีกระท าโดยคนเส้ือแดง (เพราะความรุนแรงท่ีคนเส้ือแดงใชจ้ะไม่สามารถเทียบไดก้บัท่ีฝ่าย
ทหารใชก้็ตาม) นอกจากน้ีแลว้ วิธีท่ี ศปช. ใช ้“บอก” เร่ืองชายชุดชุดด าก็ได ้“บงั” ความเป็นไปได้
ของท่ีมาท่ีไปของ “ชายชุดด า” ในแบบอ่ืนดว้ย  

 ในขณะท่ีศปช. กล่าวโทษฝ่ายรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา กสม. ก็กล่าวโทษฝ่ายผูชุ้มนุม
นปช. อยา่งตรงไปตรงมาอยา่งชดัเจนวา่ใชสิ้ทธ์ิเกินส่วน ขณะท่ีเห็นวา่ฝ่ายรัฐบาลเพียงแค่ประมาท
และผดิพลาดเท่านั้น (คลา้ยประมาทท าให้ให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย) ขอ้เสนอแนะทางนโยบายของก
สม. ในคร้ังน้ี ตั้งอยู่บนวิธีคิดท่ีใช้ตวับทกฎหมายกฎหมายเป็นท่ีตั้งแลว้เอาพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนไป
ทาบวดั ดงันั้น การใชก้ าลงัในระดบัใดก็ตามของผูชุ้มนุมจึงสามารถตีความไดว้า่ “ใชสิ้ทธ์ิเกินส่วน” 
ไดเ้สมอ ในทางตรงกนัขา้ม การปฏิบติัการของรัฐซ่ึงตอ้งด าเนินเพื่อการปกป้องสิทธ์ิของพลเมือง 
“ส่วนรวม” ท่ีถูกลิดรอนการใชสิ้ทธ์ิเกินส่วนของผูชุ้มนุมจึงเป็นเร่ืองท่ีชอบธรรมแลว้ อยา่งไรก็ตาม 
การปฏิบติัท่ีรุนแรงเกินกวา่เหตุอนัเกิดจาก “ความประมาท” ก็ตอ้งไดรั้บการลงโทษเช่นกนั แต่เป็น
โทษในลกัษณะท่ีเกิดจากความประมาท มิใช่เจตนา ส่ิงท่ี กสม. พยายาม “บอก” อยา่งชดัแจง้น้ี ได ้
“บงั” ความรุนแรงท่ีฝ่ายทหารกระท าอยา่งแทบมองไม่เห็นเลยก็วา่ได ้     

การวเิคราะห์การจดัการ “ความจริง” ไดท้  าใหเ้ห็นวา่ “ความจริง” ท่ีผา่นกระบวนการจดัการ
แลว้เหล่าน้ีได ้“บอก” บางอยา่งและในกระบวนการ “บอก” น้ีเองก็ได ้“บงั” บางอยา่งไวด้ว้ยเช่นกนั 
ทั้งน้ี การศึกษาเปรียบเทียบได ้“แบ” ขอ้มูลบางประการท่ีถูก “บงั” ออกมาไดบ้า้ง กนักระนั้นก็ดี 
จุดประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ียงัไม่ใช่การคน้หาว่า “ความจริง” ท่ี “แบ” ออกมานั้น เป็นจริง
หรือไม่ หากแต่เพียงการพยายามวเิคราะห์วา่กรรมการแต่ละคณะไดน้ าเสนอ “ความจริง” อะไรและ
ดว้ยวธีิการอยา่งไร ภายใตโ้จทยข์องการจดัการ “ความจริง” ท่ีแตกต่างกนั และกระบวนการท่ีแต่ละ
คณะใชใ้นกระบวนการน้ีเป็นอยา่งไร   
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กล่าวเฉพาะการจดัการ “ความจริง” ของเหตุการณ์ความรุนแรงวนัท่ี 10 เมษายน 2553 
ผูว้ิจ ัยเสนอว่า รายงานของคณะกรรมการทั้ งสามคณะมีแบบวิธีการจัดการ “ความจริง” ท่ีทั้ ง
คลา้ยคลึงในบางลกัษณะ กล่าวคือ โดยทัว่ไปแลว้ รายงานทั้ง 3 คณะ จดัการ “ความจริง” ดว้ยการ
รายงาน “ความจริง” ท่ีสอดรับเขา้รูปกบัโจทยข์องการจดัการ “ความจริง” ท่ีตั้งไว ้(ภายใตจุ้ดแข็ง
และขอ้จ ากดัของคณะกรรมการแต่ละคณะ) ส่วน “ความจริง” ท่ีดูจะไม่สอดรับกบัโจทยก์็จะถูก
จดัการแตกต่างกนัออกไป บางประการถูกตดัทิ้ง บางประการถูกให้ความส าคญันอ้ย และใส่ขอ้มูล
บางอยา่งลงไปก ากบัมนัใหเ้ขา้รูปเขา้รอย หรือใชก้ารเล่าเร่ืองและเทคนิคทางภาษาเขา้ควบคุม  
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บทคดัย่อ 
การลดจ านวนอุบติัเหตุทางถนนเป็นการยกระดบัสวสัดิภาพการด าเนินชีวิตของผูใ้ชร้ถและ

ถนนในประเทศไทย ท่ามกลางพลวตัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งเสริมให้จ  านวน
รถจกัรยานยนต์จดทะเบียนในประเทศเพิ่มสูงข้ึน จ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดกบัผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ท่ี
ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลกัมาจากการไม่สวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีหรือโดยสารจึงเพิ่มข้ึนตามล าดบั 
ในขณะท่ีอตัราการสวมหมวกนิรภยัในแต่ละภูมิภาคของไทยยงัแตกต่างกนัมาก ชุมชนเขตเมืองมี
อตัราการสวมหมวกนิรภยัสูงกว่าชุมชนนอกเขตเมืองซ่ึงมีสาเหตุจากความแตกต่างของปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีชุมชนเขตเมืองจะมีต้นทุนการด ารงชีวิตสูงกว่าและมีแนวโน้มการเกิด
อุบติัเหตุสูงกว่า แต่ก็ไม่อาจละเลยการส่งเสริมสวสัดิภาพของผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ชุมชนนอกเขต
เมืองไดเ้น่ืองจากชุมชนนอกเขตเมืองมีพื้นฐานของทศันคติท่ีดีต่อการสวมหมวกนิรภยัและพร้อมมี
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ส่วนร่วมภายในชุมชนและกับเจ้าหน้าท่ี เพื่อก ากับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัอยู่แล้ว การ
ก าหนดนโยบายและกลไกท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัในแต่ละชุมชน จึงตอ้งท า
ความเขา้ใจบริบทท่ีแตกต่างกนั เพื่อปรับแต่งนโยบายหรือกลไกท่ีมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของ
แต่ละชุมชน ซ่ึงนโยบายและกลไกนั้น จะเป็นส่วนส าคญัท่ียกระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย และสร้าง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ย ัง่ยืน 
 

ค าส าคญั: พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522, กฎหมายจราจร, หมวกนิรภยั, ชุมชนเขตเมือง, 
ชุมชนนอกเขตเมือง 

 

ABSTRACT 
Reduction in road accidents is considered as the measure in improving welfare of 

pedestrians and drivers who mutually use the roads in Thailand. Increasing numbers of registered 
motorcycles is driven by the development of economic and society, resulting in accidents that are 
mainly from not wearing the helmets. While the rate of helmet use varies in each region of the 
country, urban community possesses a higher rate than non-municipality community. This is 
attributable to the socioeconomic differences between the communities in which urban 
community exhibits higher cost of living and is prone to higher rate of road accidents due to 
higher number of registered motorcycles. Higher risk of motorcycle drivers in urban community 
does not mean that those in non-municipality community should be excluded from welfare 
improvement policies.Motorcycle drivers in non-municipality community already exhibit positive 
attitudes towards helmet use and are more willing to participate within community and with 
officials in supervising helmet use behavior. In order to generate policy or initiate mechanism 
aimed at promoting helmet use in different communities, thorough understanding in local 
socioeconomic context is crucial. Area-specific policies or mechanism customized for each 
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community is the key to successfully enforce traffic lawand sustainably create desirable behavior 
among motorcycle drivers. 

 

Keywords: Land Traffic Act B.E.2522, Traffic Act, Motorcycle Helmet, Urban Community, 
Non-municipality Community 
 
บทน า 

ในแต่ละปีประชากรโลกประมาณ 1.25 ลา้นคนตอ้งเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน ส่งผลให้
อุบติัเหตุทางถนนกลายเป็นสาเหตุหลกัการเสียชีวิตของประชากรโลกในวยัแรงงาน สร้างความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศคิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ การลด
อุบติัเหตุทางถนนจึงไดรั้บการก าหนดเป็นวาระแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) (United Nations, 2015) โดยปรากฏอยูใ่นเป้าหมายท่ี 3 Good Health and Well-being 
ท่ีมีจุดมุ่งหมายในภาพรวมเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวยัให้สามารถเขา้ถึงการ
บริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม ตลอดจนการยกระดบัความปลอดภยัในการใช้ชีวิต ซ่ึงเป็นท่ี
น่าสนใจว่าได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ท่ีจะลดจ านวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกโดยมีตวัช้ีวดัคือ อตัราการเสียชีวติจากการบาดเจบ็ท่ีเกิดจากอุบติัเหตุทางถนน 

ส าหรับประเทศไทย รถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะหลกัในการสัญจรของผูใ้ชถ้นน ทั้งยงั
เป็นสาเหตุหลกัของอุบติัเหตุทางถนนดว้ย (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2558) โดยสาเหตุหลกัของ
อุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดกบัรถจกัรยานยนตก์วา่ร้อยละ 80 คือ การไม่สวมหมวกนิรภยั ซ่ึงอตัราการ
สวมหมวกนิรภยัภาพรวมของประเทศยงัค่อนขา้งนอ้ยเพียงร้อยละ 43 ของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตท์ัว่
ราชอาณาจกัร (มูลนิธิไทยโรดส์, 2559) อยา่งไรก็ตาม การสวมหมวกนิรภยัยงัมีสัดส่วนท่ีแตกต่าง
กนัค่อนขา้งมากในแต่ละพื้นท่ีของประเทศตามความแตกต่างของบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
ส่งผลให้การเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตม์กัไดรั้บการบาดเจ็บรุนแรงแมว้า่จะมีการ
บญัญติัเป็นกฎหมายพร้อมบทลงโทษชดัเจนให้ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวก
นิรภยัตลอดจนมีการรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภยัในกลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตอ์ย่างสม ่าเสมอก็
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ตามดงันั้น ความเขา้ใจในความแตกต่างของบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์
รวมทั้งทศันคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายท่ี
เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของแต่ละพื้นท่ีและสนับสนุนให้การผลักดนัเชิงนโยบาย เพื่อลด
อุบติัเหตุทางถนนจากรถจกัรยานยนตข์องประเทศไทยสัมฤทธ์ิผลและสอดคลอ้งกบั SDGsเป้าหมาย
ท่ี 3 Good Health and Well-being 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 งานวจิยัฉบบัน้ี มุ่งศึกษาความแตกต่างของทศันคติต่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนนอกเขตเมือง เพื่อน ามาเป็นปัจจยัน าเขา้ในการ
ก าหนดกลไกหรือนโยบายท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัในกลุ่มผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์
ซ่ึงจะเป็นแนวทางหน่ึงในการสนับสนุนการลดอุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยในระยะยาว
ต่อไปโดยมีวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic Factors) 
ท่ีจะส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นในการไม่เคารพกฎหมายจราจรของประชาชนท่ีมาจากชุมชน
เมือง และชุมชนนอกเขตเมือง ซ่ึงมีบริบทเชิงเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 

3. เพื่อศึกษาถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกวดขนัวินยัจราจรกนัเองใน
ชุมชน ท าให้ทศันคติต่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 เปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร 

สมมติฐานคือ ประชาชนในชุมชนเมืองและชุมชนนอกเขตเมืองมีปัจจยัมูลเหตุท่ีส่งผลต่อ
ทศันคติการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 แตกต่างกนัและการก าหนดนโยบาย
เพื่อกวดขนัวนิยัจราจรท่ีค านึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน จะส่งผลต่อ
การบงัคบัใชแ้ละการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีสัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบติัมากข้ึน 
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ความไว้วางใจทางสังคม  

ชุมชนเขตเมือง  
และชมุชนนอกเขตเมือง 

ปัจจัยด้านสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบุคคล  

 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

- การวางแผนร่วมกัน 

- การปฏิบัติและควบคุม 

พฤติกรรม 

การเคารพกฎหมาย 

ของปจัเจกบุคคล 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ในส่วนกรอบการวิเคราะห์จะเร่ิมตน้ศึกษาถึงตวัแปรหลกัอย่าง ความไวว้างใจทางสังคม 
และความแตกต่างของตวับุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเขตเมือง หรือชุมชนนอกเขตเมือง ซ่ึงอาจจะเป็น
กระบวนการของความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจทางสังคม ท่ีน าไปสู่ความแตกต่างในดา้นของ
ทศันคติและพฤติกรรมการเคารพกฎหมายของตวับุคคลได ้รวมถึงตวัแปรควบคุม ซ่ึงก็คือ ปัจจยั
ด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล ท่ีอาจจะส่งผลเช่นเดียวกับตัวแปรหลักข้างต้น
เช่นเดียวกนั ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของกรอบการวิเคราะห์ ตามภาพขา้งตน้ ท่ีตวัแปรหลกัและตวัแปร
ควบคุม ไดส่้งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของปัจเจกบุคคล เช่น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การวางแผน
ร่วมกนั และการปฏิบติัและควบคุม ซ่ึงทั้งสามพฤติกรรมดงักล่าวน้ี สามารถท่ีจะน ามาวิเคราะห์
ต่อไป เพื่อหาค าตอบว่า ตวัแปรต่างๆนั้น เป็นสาเหตุของการเคารพกฎหมาย หรือการไม่เคารพ
กฎหมายของปัจเจกบุคคลได ้
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ, ทฤษฎ)ี 
1.แนวคิดความไว้วางใจทางสังคม และต้นทุนทางสังคม–ปัจจยัเร่ืองทุนทางสังคมเป็นส่ิง

ส าคญัท่ีจะน าไปสู่ประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพได้เน่ืองจากทุนทางสังคม เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบั
ประชาสังคม ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนในสังคมเกิดการรับรู้และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในสังคมท่ีเพิ่มมากข้ึน จนน าไปสู่การเกิดข้ึนของเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ประชาชนออกมาท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน เรียกสังคมเช่นน้ีว่า Civic Community 
(Putnam, 1994) ซ่ึงหลกัการน้ีไดส้อดคลอ้งกบัทุนทางสังคมของสังคมไทยท่ีมีแนวโนม้ลดลง จึง
เป็นผลใหผู้ค้นในสังคมไทยมีพฤติกรรมท่ีท าเพื่อสังคมลดลง (Marcelo Bergman, 2009) 
 2.ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล (Socioeconomic Factors)ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจสังคมมีรากฐานมาจากการเมือง เน่ืองจากในหลายๆ สังคมจะมีระเบียบทางสังคม (Social 
Order)ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามบริบทสภาพแวดลอ้มของสังคมแต่ละท่ี ซ่ึงก็สามารถส่งผลไปถึง
ระเบียบทางการเมือง (Political Order)ไดเ้ช่นกนั อีกทั้งปทสัถานทางสังคม จะเป็นตวัช้ีวดัท่ีท าให้
การปฏิบติัตามกฎหมายไดแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม แมว้่าสังคมนั้นๆ จะมีระดบัการพฒันาท่ี
เหมือนกนัก็ตาม (Marcelo Bergman, 2009) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างทางดา้นสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมของปัจเจกบุคคล มีผลต่อการรับรู้ และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะ
เคารพกฎหมายจราจรหรือไม่เคารพกฎหมายจราจร 
 3. แนวคิดความเป็นเมือง (Urbanization)เมืองเป็นบริเวณท่ีรับการเปล่ียนผ่านผลผลิตทาง
วฒันธรรม ท่ีจะสามารถท าใหเ้มืองและพฤติกรรมของผูค้นในสังคมเปล่ียนไปท าให้เกิดวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมใหม่ๆ ข้ึนมา ส าหรับประเทศไทยนั้น ถือว่ามีการพฒันาเมืองและขยายตวัท่ีไร้ทิศทาง 
และไม่มีการบริหารจดัการพื้นท่ีเมืองท่ีดีเพียงพอนโยบายภาครัฐไม่สามารถกระจายไปสู่ทอ้งถ่ินได ้
จึงก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้ าเชิงพื้นท่ีซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างอย่างชดัเจน ในเร่ืองของการ
พฒันาของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จนอาจน าไปสู่พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป
ในแต่ละชุมชน (อริสา จนัทรบุญทา และจิรัฐ เจนพึ่งพร,2561) 
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วธิีการการวจิัย 
 งานวจิยัฉบบัน้ี เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ระบุค าถามแบบปลายปิด โดยมีเน้ือหาในส่วนของค าถาม ท่ี
เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง และส่วนของค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
ส ารวจ เลือกจากประชากรผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัชลบุรี โดยวิธี
สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling or Area Sampling) ก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างใน
กรุงเทพมหานครเป็นตวัแทนของชุมชนเขตเมือง และกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัชลบุรีเป็นตวัแทนของ
ชุมชนนอกเขตเมือง โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดในพื้นท่ี กทม. และ
ชลบุรี ปี 2561 แลว้น ามาเขา้สูตรของ Yamane ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงกรุงเทพมหานครท าการส ารวจพื้นท่ีเขตปทุมวนั เขตพระโขนง และเขตบางนา จ านวน

กลุ่มตวัอย่างไม่เกิน 400 คน และจงัหวดัชลบุรีส ารวจพื้นท่ีอ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอศรีราชา 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งไม่เกิน 400 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรของงานวิจยัทั้งหมด 800 คน
ทั้งน้ี ไดก้  าหนดตวัแปรแบ่งเป็น ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ปัจจยัความเป็นเมือง, ปัจจยัทางกฎหมาย 
และปัจจยัตน้ทุนทางสังคม ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม และกลุ่ม
ตวัอย่างประชากรผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางหลักและตวัแปรตาม ประกอบด้วย
พฤติกรรมการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย และน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทาง
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คณิตศาสตร์และสถิติ เช่น การใช้สถิติเชิงพรรณนา การวดัความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั (t-test) 
และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ (Correlation) เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานและ
อภิปรายผลในเชิงของสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Statistics Package for the Social 
Sciences หรือ SPSS เพื่อวเิคราะห์ทั้งในส่วนของสถิติพรรณนา และสถิติอา้งอิง 
 

ผลการศึกษา 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 800 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 401 คน และเพศหญิง
จ านวน 399 คนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งมีอายุเฉล่ีย 34 ปี มีรายได้
เฉล่ีย 18,946.54 บาทส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี หรือ ม.6/ปวช. และประกอบ
อาชีพรับจา้ง หรือขา้ราชการ/พนกังานราชการ และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการเขา้ร่วมกลุ่มทาง
สังคม  
 ด้านประสบการณ์การใช้รถจักรยานยนต์  ก ลุ่มตัวอย่า ง ส่วนใหญ่เ ป็นเจ้าของ
รถจกัรยานยนตท่ี์ใชง้านเป็นประจ าและมีใบอนุญาตขบัข่ี มีประสบการณ์การใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็น
พาหนะหลกัในการเดินทางประมาณ 9 ปี โดยเป็นการใช้เพื่อเดินทางไปท างานหรือเรียนเป็นหลกั 
และส าหรับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั กลุ่มตวัอย่างท่ีสวมใส่หมวกนิรภยัทุกคร้ังและสวมใส่
บางคร้ังมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นเหตุผลหลัก อย่างไรก็ตาม ผูใ้ช้
รถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ท่ีไม่สวมใส่หมวกนิรภยันั้น เน่ืองจากขบัข่ีอยูใ่นระยะทางใกล้ๆ โดยบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการสวมใส่หมวกนิรภยัคือ เจา้หนา้ท่ีต ารวจและครอบครัว นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่ง
มากกว่าร้อยละ 80 ทราบว่า การไม่สวมใส่หมวกนิรภยัของทั้งผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ท าให้ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยถูกเจา้หนา้ท่ีออกใบสั่งเน่ืองจาก
กระท าผดิกฎจราจรในรอบปีท่ีผา่นมา และมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีถูกเจา้หนา้ท่ีออกใบสั่งมากกวา่ 5 คร้ัง
ข้ึนไปในรอบปีท่ีผา่นมา 

ดา้นทศันคติต่อการสวมหมวกนิรภยั กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อคุณค่าของหมวกนิรภยั 
เพราะท าให้เกิดความมัน่ใจในการขบัข่ีมากข้ึน และไม่ไดท้  าให้วิสัยทศัน์ในการขบัข่ีลดลง และ
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สามารถช่วยบรรเทาการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นในกรณีจกัรยานยนต์เกิดอุบติัเหตุได ้อย่างไรก็
ตาม กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ บทก าหนดโทษผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ไม่สวมหมวกนิรภยัไม่ไดร้้ายแรงนกั 

ในดา้นบริบททอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ าแนกการส ารวจออกเป็น 3 ประเด็น 
ดงัน้ี 

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักฎหมาย
จราจรไม่สม ่าเสมอและไม่ต่อเน่ือง โดยภายในชุมชนไม่ค่อยมีการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ท่ีจะ
ส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายจราจร ซ่ึงส่วนใหญ่มีการพฤติกรรมการมีส่วนร่วมนานๆคร้ัง 
หรือไม่เคยร่วมเลย แต่ก็มีการรับรู้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติักฎหมายจราจรท่ีถูกตอ้งอยูบ่า้ง 
และเห็นวา่การรณรงคส์ร้างความตระหนกัการสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังท่ีขบัข่ีกนัเองภายในชุมชน 
จะสามารถสร้างพฤติกรรมในการรับรู้และติดตามกฎหมายจราจรและการเคารพกฎหมายมากข้ึน  

ดา้นการวางแผนร่วมกนักลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้สนบัสนุนการรณรงคส์ร้างความตระหนกั
กนัเองภายในชุมชน แต่ในทางปฏิบติัชุมชนยงัมีการรวมตวัแบบหลวมๆอยู่ กล่าวคือ ช่องทาง
เปิดรับการร้องเรียนปัญหาหรือให้ขอ้มูลแก่ประชาชนยงัไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย ท าให้การแสดง
ความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนหรือคดัคา้นในประเด็นเก่ียวกบัอุบติัเหตุจราจรภายในชุมชนไม่ค่อย
เกิดข้ึน ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยักนัเองภายในชุมชน โดยเช่ือว่าจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพึงพอใจ
มากกวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐเพียงอยา่งเดียว 

ประเด็นด้านปฏิบติัและควบคุมกลุ่มตวัอย่างยงัขาดความร่วมมือท่ีใกล้ชิดกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายจราจร รวมถึงไม่ค่อย
มีการติดตามผลการด าเนินงานของชุมชนด้วย ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มเช่ือมัน่ว่า หากมีการ
ร่วมมือระหว่างเจา้หน้าท่ีกบัชุมชนอย่างใกล้ชิด จะสามารถสร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั
อยา่งย ัง่ยนืได ้
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ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและทศันคติต่อการสวมหมวกนิรภัย 
การวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรพฤติกรรม

การรับรู้ข่าวสาร พฤติกรรมการวางแผนร่วมกนั และพฤติกรรมการปฏิบติัและควบคุมท่ีส่งผลต่อ
ทศันคติการสวมหมวกนิรภยั พบวา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปร มีดงัน้ี 

(1) พฤติกรรมด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ในทางตรงขา้มกบัทศันคติการสวม
หมวกนิรภยั กล่าวคือ ในบริบทท่ีชุมชนมีการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักฎหมาย
จราจรสม ่าเสมอ ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นชุมชนมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติไม่เห็นคุณค่าของการสวม
หมวกนิรภยั 

(2) พฤติกรรมด้านการวางแผนร่วมกนัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัทศันคติการสวม
หมวกนิรภยั กล่าวคือ ในบริบทท่ีชุมชนมีการวางแผนร่วมกนัภายในชุมชนผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์มี
แนวโน้มของทศันคติท่ีดีและสนับสนุนการสวมหมวกนิรภยัมากกว่าชุมชนท่ีมีระดับการวางแผน
ร่วมกนันอ้ยกวา่ 

(3) พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัและควบคุมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางท่ีแตกต่างกนัไปในแต่
ละมิติของทศันคติการสวมหมวกนิรภยั กล่าวคือ ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นชุมชนท่ีมีการแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจะมีแนวโน้มของทัศนคติท่ีดีและ
สนบัสนุนการสวมหมวกนิรภยั ในขณะท่ีหากระดบัของการปฏิบติัลงไปสู่การให้ความร่วมมืออยา่ง
ใกลชิ้ดกบัเจา้หน้าท่ีฯ ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์จะมีแนวโน้มของทศันคติท่ีไม่เห็นคุณค่าของการสวม
หมวกนิรภยั 

ความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมระหว่างชุมชนเขตเมืองและชุมชนนอกเขตเมือง 
อตัราการสวมหมวกนิรภัยระหว่างชุมชนเขตเมืองและชุมชนนอกเขตเมืองยงัมีความ

แตกต่างค่อนขา้งมาก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
เม่ือพิจารณาบริบทความเป็นเมืองเขา้ร่วมด้วยในการวิเคราะห์ทศันคติต่อการสวมหมวก

นิรภยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งชุมชนเมืองและกลุ่มตวัอยา่งชุมชนนอกเขตเมืองมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั โดยชุมชนนอกเขตเมือง มีแนวโน้มของทศันคติท่ีสนบัสนุนการสวมหมวกนิรภยั
มากกว่าชุมชนเขตเมือง กล่าวคือ • ชุมชนนอกเขตเมืองมีแนวโน้มสวมใส่หมวกนิรภยัมากกว่า
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ชุมชนเขตเมือง ถึงแมจ้ะเห็นวา่ ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตจ์ะมีความระมดัระวงัอยูแ่ลว้ และรู้สึกมัน่ใจใน
การใช้รถจกัรยานยนตม์ากกว่าเม่ือสวมใส่หมวกนิรภยั• ชุมชนเขตเมืองมีแนวโน้มเห็นว่า การซ้ือ
หมวกนิรภยัเป็นภาระค่าใชจ่้ายต่อการด าเนินชีวติ ในขณะท่ีชุมชนนอกเขตเมืองกลบัมีแนวโนม้ของ
ทศันคติในทางตรงกนัขา้ม • ชุมชนเขตเมืองมีแนวโน้มละเมิดกฎหมายจราจรมากกว่าชุมชนนอก
เขตเมือง โดยเฉพาะกรณีหากเห็นผูอ่ื้นท่ีไม่สวมหมวกนิรภยัแลว้ไม่ถูกเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย 
และมีแนวโน้มท่ีจะเจราจรกับเจ้าหน้าท่ี เพื่อไม่ให้ถูกออกใบสั่งเน่ืองจากไม่สวมหมวกนิรภัย
มากกว่า อีกทั้งไม่ไดรู้้สึกว่า การถูกบงัคบัใช้กฎหมายจะส่งผลเสียต่อประวติัการขบัข่ีมากเท่าผูใ้ช้
รถจักรยานยนต์ในชุมชนนอกเขตเมือง โดยชุมชนเขตเมืองเห็นว่า บทก าหนดโทษต่อผู ้ใช้
รถจกัรยานยนตท่ี์ไม่สวมหมวกนิรภยัไม่ไดร้้ายแรงนกั ซ่ึงแตกต่างจากชุมชนนอกเขตเมืองท่ีเห็นวา่
มีความรุนแรงอยูบ่า้ง อยา่งไรก็ตาม หมวกนิรภยัเป็นอุปกรณ์ท่ีทั้งชุมชนเขตเมืองและชุมชนนอกเขต
เมืองเห็นวา่ จะช่วยบรรเทาความสูญเสียกรณีจกัรยานยนตเ์กิดอุบติัเหตุเช่นเดียวกนั 

ปัจจยัการส่ือสารและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายในชุมชน แสดงให้เห็นวา่ ชุมชนเขตเมือง
และชุมชนนอกเขตเมืองมีพฤติกรรมการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักฎหมายจราจรไม่สม ่าเสมอ
หรือไม่ต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั รวมทั้งไม่ค่อยมีการส่ือสารและให้ความรู้ท่ีส่งเสริมการปฏิบติัตาม
กฎหมายจราจรภายในชุมชน อยา่งไรก็ตาม ชุมชนเขตเมืองและชุมชนนอกเขตเมืองมีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัในประเด็นการน าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักฎหมายจราจรท่ีไดรั้บทราบไปปฏิบติัตาม 
และประเด็นการรณรงค์สร้างความตระหนกัในการสวมหมวกนิรภยักนัเองภายในชุมชนในฐานะ
กลไกสร้างพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารและการเคารพกฎหมายมากข้ึน กล่าวคือ ชุมชนนอกเขตเมือง
มีแนวโนม้น าขอ้มูลข่าวสารกฎหมายจราจรท่ีไดรั้บทราบไปปฏิบติัเคร่งครัดกวา่ชุมชนเขตเมือง โดย
การรณรงค์สร้างความตระหนักการสวมหมวกนิรภัยกันเองภายในชุมชน จะสามารถสร้าง
พฤติกรรมท่ีเคารพกฎหมายจราจรในชุมชนนอกเขตเมืองไดดี้กวา่ชุมชนเขตเมือง 

ชุมชนเขตเมืองและชุมชนนอกเขตเมือง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัในด้านการ
วางแผนร่วมกนัในประเด็นช่องทางการส่ือสารภายในชุมชน, การมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น คดัคา้นหรือสนบัสนุนต่อประเด็นปัญหา และการก าหนดแนวทางส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภยักนัเองภายในชุมชน กล่าวคือ• ชุมชนเขตเมืองมีช่องทางและกลุ่มตวัอยา่งสามารถมีส่วนร่วม
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ในการเขา้ร่วมหารือ เสนอความคิดเห็น ต่อแนวทางหรือประเด็นปัญหาเก่ียวกบักฎหมายจราจรได้
มากกว่าชุมชนนอกเขตเมือง• ชุมชนเขตเมืองมีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมวางแผนภายในชุมชนเพื่อ
ก าหนดแนวทางส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยันอ้ยกวา่ชุมชนนอกเขตเมือง โดยค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิ
จะเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐมากกวา่มาตรการของชุมชน 

ชุมชนเขตเมืองและชุมชนนอกเขตเมือง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในการมีส่วนร่วม
ด้านการปฏิบติัและควบคุม กล่าวคือ ชุมชนเขตเมืองมีแนวโน้มท่ีจะแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
เจา้หน้าท่ีในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยักว่าชุมชนนอกเขตเมือง แต่เม่ือพิจารณาลงไปใน
ความร่วมมือระดับปฏิบติักับเจ้าหน้าท่ีรัฐแล้ว ชุมชนเขตเมืองมีแนวโน้มให้ความร่วมมืออย่าง
ใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีนอ้ยกวา่ชุมชนนอกเขตเมือง ทั้งยงัมีแนวโนม้ท่ีจะสนบัสนุนการก าหนดกลไก/
บทลงโทษระดบัชุมชนเพื่อสนบัสนุนการสวมหมวกนิรภยันอ้ยกวา่ชุมชนนอกเขตเมืองดว้ย 

ทั้งน้ี จากผลการวิจยัขา้งตน้ ท าให้พบขอ้เท็จจริงท่ีส่งผลต่อความแตกต่างของทศันคติต่อ
การสวมหมวกนิรภยัของผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนนอกเขตเมืองรวมถึง
ระดบัผลกระทบของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนต่อทศันคติการสวมหมวกนิรภยั ซ่ึง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการอภิปรายผลการวิจยั และเสนอแนะแนวทางการสร้างกลไกหรือ
ก าหนดนโยบาย เพื่อกวดขนัวินัยจราจรการสวมหมวกนิรภยัของกลุ่มผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 บัญญัติบังคับให้ผู ้ข ับ ข่ีและผู ้โดยสาร
รถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกนิรภยั พร้อมก าหนดอตัราโทษปรับส าหรับผูฝ่้าฝืน มีเจตนารมณ์ใน
การสร้างสวสัดิภาพการด ารงชีวิตของประชาชนในแต่ละชุมชนของประเทศไทย หากแต่ในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทยยงัคงมีความแตกต่างกนัในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมค่อนขา้งมาก 
ส่งผลต่อความแตกต่างของทศันคติต่อการสวมหมวกนิรภยั และพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย
จราจรดงักล่าว และเม่ือพิจารณาบริบทความเป็นเมืองเขา้ร่วมดว้ยแลว้ ชุมชนเมืองและชุมชนนอก
เขตเมืองก็มีทศันคติท่ีแตกต่างกนัต่อการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรด้วย เป็นท่ีน่าสนใจว่า ผูใ้ช้
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รถจกัรยานยนตใ์นชุมชนเขตเมืองมีแนวโน้มละเมิดกฎหมายจราจรและไม่สวมหมวกนิรภยัเม่ือมี
โอกาสมากกว่าชุมชนนอกเขตเมือง ในขณะท่ีขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อตัราการ
สวมหมวกนิรภยัในชุมชนเขตเมืองมกัสูงกวา่ชุมชนนอกเขตเมือง และผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตน์อกเขต
เมืองจะมีทศันคติท่ีดีต่อการสวมหมวกนิรภยัก็ตาม  

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยด้านพฤติกรรมได้ว่า แม้ผูใ้ช้
รถจกัรยานยนต์ในชุมชนเขตเมืองจะเห็นว่า บทลงโทษจากการไม่สวมใส่หมวกนิรภยัจะไม่ได้
รุนแรงมากนัก แต่มีแนวโน้มเกรงกลวัต่อการบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หน้าท่ีมากกว่าการก ากบั
พฤติกรรมกนัเองภายในชุมชน และในบริบทสังคมของชุมชนเขตเมืองท่ีมีตน้ทุนการด ารงชีวิตท่ีสูง
กวา่ เช่น ความเร่งรีบ, ค่าครองชีพ, จ  านวนยานพาหนะบนทอ้งถนน เป็นตน้ ท าใหค้วามเขม้งวดของ
เจา้หน้าท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ในชุมชนเขตเมือง
มากกว่าชุมชนนอกเขตเมือง ท่ีมีแนวโน้มสนับสนุนการก ากบัควบคุมพฤติกรรมกันเองภายใน
ชุมชนมากกวา่ กล่าวคือ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกวดขนัวินยัจราจรกนัเองภายใน
ชุมชนส่งผลต่อทศันคติการปฏิบติัตามกฎหมายจรของประชาชนในชุมชนนอกเขตเมืองสูงกว่า
ชุมชนเขตเมืองท าให้การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัหรือวินยัจราจรอ่ืน จ าเป็นตอ้งมี
กลไก นโยบาย ประกอบกบัความเขา้ใจในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ
ชุมชนร่วมดว้ย โดยงานวิจยัฉบบัน้ีเสนอแนะแนวทางการสร้างกลไกและก าหนดนโยบายส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภยั ดงัน้ี 
 1. การบงัคบัใชก้ฎหมายควรพิจารณาน ากลไกอ่ืน เช่น นโยบาย, การรณรงคต่์างๆ มาเป็น
ส่วนร่วมในการน ากฎหมายไปปฏิบติัดว้ยและในกระบวนการพิจารณาจดัท ากลไกหรือนโยบาย 
หน่วยงานผูป้กครองควรมีความเขา้ใจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีท่ีมุ่ง
ยกระดบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัก่อน 

2. นโยบายหรือกลไกท่ีจดัท าควรมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละชุมชน 
การใชน้โยบายแบบ One-Size-Fit-All อาจไม่เหมาะสมในทางปฏิบติั  
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3. การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัในชุมชนเขตเมือง ควรใชก้ลไกการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเคร่งครัดของเจา้หน้าท่ีมากกว่าส่วนชุมชนนอกเขตเมือง ควรส่งเสริมระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนในการก ากบัควบคุมพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดล้งไปเก็บขอ้มูล และศึกษาเฉพาะบางพื้นท่ี
เท่านั้น ซ่ึงผลท่ีออกมานั้นตรงกบัส่ิงท่ีเป็นความจริงท่ีเป็นอยูแ่ละเกิดข้ึนในสังคมไทย ในอนาคต ถา้
หากน าแบบสอบถามลงไปทดสอบเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยอาจเพิ่มตวัแปรอ่ืนท่ีน่าสนใจ เพิ่ม
ประเด็นท่ีเป็นเชิงประจกัษท่ี์สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากข้ึน ลงไปในขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
รวมถึงการมีกลุ่มตวัอย่างท่ีหลากหลายมากข้ึน ก็อาจจะท าให้พบขอ้แตกต่างใหม่ๆ ท่ีอาจเขา้มามี
อิทธิพลเพิ่มมากข้ึน ต่อไปได ้ไม่ไดเ้ป็นเพียงเฉพาะงานวจิยัเชิงปริมาณท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม เท่านั้น เน่ืองจาก อาจมีตวัแปรดา้นอ่ืนๆ แทรกเขา้มาและยอ้นกลบัมามี
อิทธิพลต่อตวัแปรตน้ก็เป็นได ้

 

รายการอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาสองประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาท่ีมาและ

ความส าคญัของนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในสมยัรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา และ
ประการท่ีสองเพื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการครองอ านาจน าในการอธิบายถึงการ
ด าเนินการสร้างสภาวะการครองอ านาจน าผา่นกลไกนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
 ผลการศึกษาพบว่า ประการแรกการด าเนินนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นการช่วงชิง
พื้นท่ีทางความคิดโดยการยึดครองพื้นท่ีของโครงสร้างส่วนบนอนัหมายถึง ระบบความคิด ความ
เช่ือ ผ่านกลไกนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ การเอาใจประชาชนผูท่ี้มีรายได้น้อยผ่านสิทธิ
ประโยชน์ภายในบตัร รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาไดอ้าศยักลไกของนโยบายในการช่วงชิง
พื้นท่ีประชาสังคม สร้างความพึงพอใจ เป็นการสร้างอ านาจน าทางความคิดเหนือชนชั้นผูถู้ก
ปกครองในสังคมไทย อีกทั้งการใหค้วามส าคญัของการน าแนวคิดประชารัฐเป็นแนวคิดหลกัในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายได้ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ในการด าเนินนโยบาย และ
ประการท่ีสองการด าเนินนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐก่อให้เกิดการสร้างกลุ่มทางประวติัศาสตร์ 
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กล่าวคือ การด าเนินนโยบายดงักล่าวไดส่้งผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลท่ี
เขา้มาแกปั้ญหาสวสัดิการสังคม โดยเม่ือความคิด ทศันคติ อุดมการณ์ ภาพลกัษณ์ในการมองรัฐบาล
ท่ีดีข้ึนยอ่มเป็นตวัช่วยใหผู้ป้กครองสามารถปกครองประชาชนพลเมืองของตนไดอ้ยา่งราบร่ืน และ
ก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนการท างานของรัฐบาลในปัจจุบนั อีกทั้งเป็นส่วนท่ีจะสนบัสนุนในการเลือก
รัฐบาลเพื่อกลับมาบริหารประเทศในอนาคต จะเห็นได้ว่านโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐได้
กลายเป็นเสมือนเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินการครองอ านาจน า การยึดครองโครงสร้างส่วนบน
สร้างกลุ่มทางประวติัศาสตร์ใหเ้กิดข้ึนเพื่อครองใจกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 

 
ค าส าคญั 
 การครองอ านาจน า, นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ, รัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

 
Abstract 

The purpose of this research two parts. The first is to study the origins and importance of 
welfare card policy in the general government of Prayuth Chan-ocha. The second is to study the 
application of the concept of Hegemony through welfare card policy. 
 The findings of this research are, first, the welfare card policy Implementation is War of 
Position. Occupation of upper social structure, which refers to the belief system through the 
welfare card policy. The general government of Prayuth Chan-ocha has a policy mechanism to 
hegemony and the importance of implementing public opinion concepts has been credited to 
policy implementation. Second, the implementation of the welfare card policy created a historical 
bloc. The policy has resulted in a good image. The image of the government in solving the 
problem of social welfare. When thinking, ideologically, the image of a better government is a 
way for parents to govern their citizens in a smooth way. And to support the current government. 
It is also the part that will support the government in the future administration of the country. It 
can be seen that the welfare card policy has become an important tool in the conduct of power. 
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The occupation of the upper structure to create historical bloc to occupy the minds of the people 
who have low income.  

 
Key Words 

Hegemony, Welfare card policy, Government of Prayuth Chan-ocha 

 
บทน า 

ภายหลงัการรัฐประหารยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช.      
น าโดยพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาหัวหน้าคณะ ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อยุติปัญหา
ความวุน่วาย คลีคลายความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในขณะนั้น เกิดกลุ่มของนายทหารไดเ้ขา้
มาบริหารประเทศ ภายใตค้วามหวงัของการเห็นประเทศไทยเขา้สู่กระบวนการปฏิรูปการเพื่อมุ่งสู่
กระบวนการการเลือกตั้งท่ีรัฐบาลไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาตามแผนการหรือโรดแมปท่ีวางเอาไว ้แต่จะ
เห็นได้ว่าการครองอ านาจของรัฐบาลคสช. มิใช้การเขา้มาจดัการปฏิรูปการเมืองเพื่อส่งต่อสู่การ
เลือกตั้ง แต่เป็นการวางแผนการครองอ านาจน าในระยะยาว (ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2559)  

ส่ิงท่ีเราเห็นหลงัรัฐประหารเป็นตน้มา คือ กระบวนการท่ีกองทพัสถาปนาให้ตนกลายเป็น 
ผูใ้ชอ้  านาจครอบง า (Hegemonic ruler) กลุ่มใหม่ ท่ีจะครองอ านาจในระยะยาวมิใช่คนท่ีตอ้งคอย
คอยแบ่งบนัอ านาจหรืออยูใ่ตอ้  านาจของชนชั้นน ากลุ่มอ่ืน เห็นไดช้ดัทั้งในเร่ืองการเพิ่มงบประมาณ 
เพิ่มอภิสิทธ์ิ เพิ่มเงินเดือน เพิ่มก าลงัพล ขยายขอบเขตการใช้อ านาจ แก้กฎระเบียบต่าง ๆ จดัวาง
บุคลากรในกองทพัเขา้ไปยึดกุมวิสาหกิจของรัฐ องคก์รของรัฐ รวมทั้งองคก์รอิสระต่าง ๆ ท่ีส าคญั
ท่ีสุดก็ คือ เอาอ านาจตวัเองไปใส่ไวใ้นรัฐธรรมนูญผา่นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
นอกจากการครองอ านาจน าผา่นกระบวนการกลไกอ านาจรัฐแลว้ รัฐบาลคสช. จ าเป็นตอ้งสร้างการ
ครองอ านาจน าบนพื้นท่ีของความคิด อุดมการณ์ในพื้นท่ีประชาสังคม โดยรัฐบาลคสช.ไดใ้ชก้ลไก
นโยบายขบัเคล่ือนเป้าหมายทางเศรษฐกิจดว้ยกลไกประชารัฐ แมว้า่โดยภายนอกแลว้นโยบายดูเป็น
เร่ืองของการพฒันาเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกนันโยบายดงักล่าวก่อให้เกิดการช่วงชิงพื้นท่ีทาง
ความคิด ช่วงชิงมวลชน และสร้างความชอบธรรมใหม่ของชนชั้นน าภาครัฐท่ีแยบยลมาก มนัมีส่วน
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ส าคญัของยุทธการณ์ยึดพื้นท่ีทางการเมืองเพื่อสถาปนาอ านาจน า ซ่ึงเป็นการวางแผนท่ีเป็นระบบ
และบูรณาการการโจมตีจากทุกมิติเขา้ดว้ยกนั (ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2559) 

จุดท่ีน่าสนใจท่ีสุดของกลไกประชารัฐก็ คือ มนัไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากยงัมีเป้าหมายเพื่อให้รัฐราชการเป็นแกนน าผสานความร่วมมือ
ระหวา่งทุนใหญ่กบัธุรกิจรายยอ่ย หรือแมแ้ต่เกษตรกรในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทั้งน้ียงัมีภาคประชาสังคม
เป็นภาคีขบัเคล่ือนดว้ย ดว้ยเหตุดงัน้ีนโยบายประชารัฐ จึงมีนยัยะทางการเมืองสูงมาก เพราะเป็น
การจบัมือกนัระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน เคล่ือนไหวลงสู่มวลชนระดบัฐาน
รากซ่ึงทบัซ้อนกบัฐานเสียงของนกัการเมือง ถา้เร่ืองน้ีท าส าเร็จก็อาจส่งผลให้การเมืองภาคตวัแทน
กลายเป็นโมฆะได้ พูดอีกแบบหน่ึงก็ คือ มนัคือความพยายามท่ีจะแปรความขดัแยง้ทางชนชั้นท่ี
หลายคนเกลียดและกลวั มาเป็นความร่วมมือทางชนชั้นภายใตก้ารน าของรัฐราชการ นโยบายบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงถือก าเนิดข้ึนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผูมี้สัญชาติไทยในกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนัในทุกดา้น 
เพื่อเป้าหมายของรัฐบาลในการน าพาประชาชนคนไทยทุกคนกา้วพน้จากกบัดกัแห่งความยากจน 
และน าพาทุกคนสู่ความเท่าเทียมกนัในทุก ๆ เร่ืองดว้ยนโยบายปฏิรูปประเทศไทย (ไทยรัฐออนไลน์
, 2560) ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ท่ีประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัของผูค้น
ดว้ยบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ แต่ยงัมีสวสัดิการอีกหลายส่ิงหลายอย่างท่ีรัฐบาลจะเขา้มาเติมเต็มส่ิงท่ี
เคยขาดหายไปให้กับประชาชนคนไทย เร่ิมต้นจากนโยบายบัตรสวสัดิการแห่งรัฐท่ีเปิดให้
ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยกวา่ปีละ 30,000 บาท ถึง 100,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิ โดยมี
กรมบญัชีกลางกระทรวงการคลงั ธนาคารรัฐ กระทรวงพาณิชย ์และจงัหวดัต่าง ๆ ร่วมมือกนัในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นลง ผา่นสิทธิประโยชน์ภายในบตัร (คู่มือการใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐ, 2560) 

ในขณะเดียวกนัหากมองนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผา่นแนวคิดการครองอ านาจน าของ
อนัโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) นกัทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ กรัมชีช้ีให้เห็นความส าคญั
ของการวเิคราะห์ปัญหาในมิติเชิงโครงสร้างส่วนบนโดยโครงสร้างส่วนบน ท่ีถูกควบคุมโดยชนชั้น
ปกครองผา่นกลไกก าลงับงัคบั (Coercion) ในการจดัการทางการเมือง แต่การใชก้ลยุทธ์ดงักล่าวจะ
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มีลกัษณะไม่ถาวร และยิ่งใช้มากยิ่งมีการต่อตา้นมาก ไม่วา่จะเป็นการใช้เคร่ืองมือของกฎหมายท่ี
เขม้งวด การปราบปรามท่ีรุนแรง ยอ่มเป็นกลไกก าลงับงัคบัท่ีส าคญั ส่ิงท่ีชนชั้นปกครองมกัเลือกใช้
ควบคู่กนัไปคือ กระบวนการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (Consent) เป็นกระบวนการสร้างการ
ยอมรับในการปกครอง การมีอ านาจน าเหนือกวา่โดยมิจ าเป็นตอ้งใชค้วามรุนแรงในการบงัคบั เพื่อ
ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มพลงัทางสังคมและชนชั้นต่าง ๆ โดยท่ีชนชั้นท่ีถูกกระท านั้นไม่ทราบ 
หรือไม่สามารถตระหนกัไดว้า่ตนไดถู้กครอบครองความคิดไปแลว้ กระบวนการสร้างความยินยอม
พร้อมใจจะอาศัยกลไกรัฐด้านการสร้างอุดมการณ์ ความคิด ทัศนคติ เพื่อแทรกซึมในระดับ
ชีวติประจ าวนั สามญัส านึกของชนชั้นท่ีถูกปกครอง (วชัรพล พุทธรักษา, 2557, น. 122-125) 

การครองอ านาจน าในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การใช้อ านาจของกลุ่ม ชนชั้นใด ๆ เพื่อสร้าง
สภาวะการครอบครองความคิด และมีอ านาจน าเหนือกลุ่ม ชนชั้นอ่ืน ๆ ในสังคม โดยท่ีการใช้
อ านาจดงักล่าวนั้นปราศจากการใชค้วามรุนแรง หรือการบงัคบัในเชิงกายภาพ เป็นการสร้างอ านาจ
น าเหนือชนชั้นผูถู้กปกครองในสังคมผา่นการช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด (War of Position) ซ่ึงเป็น
กระบวนการในการเปล่ียนแปลงความคิดจิตใจคนกลุ่มต่าง ๆในสังคม กล่าวคือ พลงัทางอ านาจ
ทางการเมืองท่ีแทจ้ริงอาจกระท าผา่นความคิด อุดมการณ์ หรือทศันคติท่ีส าคญั ฉะนั้นแลว้ความคิด 
และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีประกอบข้ึนมาเป็นอุดมการณ์โดยทัว่ไป จึงถูกก าหนดข้ึนมาจากผูป้กครอง 
และอุดมการณ์น้ีเองท่ีเป็นตวัช่วยให้ผูป้กครองสามารถปกครองประชาชนพลเมืองของตนไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้อาศัยกลไกของการครองอ านาจน าผ่านการ
ด าเนินการนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ก่อให้เกิดการช่วงชิงพื้นท่ีประชาสังคมกลุ่มคนผูมี้รายได้
นอ้ย สร้างความพึงพาใจ อนัส่งผลให้เกิดกระบวนการยินยอมพร้อมใจโดยปราศจากการใชอ้ านาจ
รัฐเขา้กดดนั นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างภาวะการ
ครองอ านาจน าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา การช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด โดยการสร้าง
อุดมการณ์ข้ึนมาครอบง าสังคม ครอบง าชนชั้นล่างไดแ้ก่กลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้้อย การสร้าง
ภาวะการครองอ านาจน าผ่านกลไกนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อเอาใจประชาชนผูมี้รายได้
น้อย ส่งผลต่อการช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด ทศันคติของประชาชนโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา 
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จากท่ีได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในสมยัรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษา อนัเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาใน
หวัขอ้การคน้ควา้วิจยั เร่ือง การครองอ านาจน าผ่านนโยบายในสมยัรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์
โอชา กรณีศึกษานโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษา
และท าความเขา้ใจนโยบายประชารัฐโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และเพื่อศึกษาถึงแนวคิดการ
ครองอ านาจน าในการประยกุตใ์ชเ้พื่ออธิบายถึงการครองอ านาจน าผา่นนโยบายบตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐในสมยัรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาท่ีมาและความส าคญัของนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในสมยัรัฐบาลพลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

2. เพื่อศึกษาถึงการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการครองอ านาจน าในการอธิบายถึงการด าเนินการ 
สร้างภาวะการครองอ านาจน าผา่นกลไกนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  

 
กรอบแนวคดิ 
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อธิบายกรอบแนวคดิในการศึกษา 
ผูว้ิจยัได้เร่ิมตน้ในการศึกษาถึงแนวคิดการครองอ านาจน า (Hegemony) ของอนัโตนิโอ 

กรัมชี (Antonio Gramsci) โดยไดอ้ธิบายถึงกลุ่มผูด้  าเนินการสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าไดแ้ก่ 
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในการด าเนินการช่วงชิงหรือยึดกุมความคิด ทศันคติ สร้าง
อุดมการณ์ความเช่ือแก่คนในสังคม ซ่ึงกรัมชี เรียกวา่เป็นการท าสงครามช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด 
(War of Position) กลุ่มผูด้  าเนินการสร้างภาวะการครองอ านาจน าไดใ้ช้กลไกการครองอ านาจน า
ผ่านกลไกนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ โดยมีการน าแนวคิดประชารัฐมาใช้ในการขบัเคล่ือน
นโยบายเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ ในขนาดเดียวกนันโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไดก้ลายเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการสร้างภาวะการครองอ านาจน า เพื่อยึดครองพื้นท่ีประชาสังคมอนัก่อให้เกิด
การสร้างความยินยอมพร้อมใจ (Consent) ปราศจากการบังคับ และเกิดการสร้างกลุ่มทาง
ประวติัศาสตร์ (Historical Bloc) ท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการครองอ านาจน าท่ีสมบูรณ์ 

 
วธิีวจิัย 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนส าคัญด้วยกัน คือ 
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนาม (Field Research) เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดย
อาศยัแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบกบัการสังเกตแบบส่วนร่วม 
เพื่อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 
ผลการศึกษา 

1. การด าเนินการยดึครองพืน้ทีท่างความคิด 
จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างสามารถวิเคราะห์ได้ว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์

โอชาในฐานนะผูด้  าเนินการสร้างภาวะการครองอ านาจน าไดอ้าศยัการครองอ านาจน าผ่านกลไก
นโยบายในการช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของทัศนคติ ความคิดท่ี
เปล่ียนแปลงไป นโยบายประชารัฐโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐอนัให้สิทธิประโยชน์แบบให้
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เปล่าแก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑ์ผูมี้รายได้น้อย การด าเนินการของนโยบายย่อมสร้าง
ความพึงพอใจ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ เป็นนโยบายท่ีตอบโจทยก์ารแกปั้ญหาสวสัดิการของประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยได้
จริง และท าใหชี้วติความเป็นอยูดี่ข้ึน โดยเม่ือทศันคติ อุดมการณ์ ในการมองรัฐบาลท่ีดีข้ึนยอ่มเป็น
ตวัช่วยให้ผูป้กครองสามารถปกครองประชาชนพลเมืองของตนไดอ้ยา่งราบร่ืน นโยบายประชารัฐ
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจึงไดก้ลายเป็นเสมือนเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินการช่วงชิงพื้นท่ี
ทางความคิดนั้นเอง  

จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาได้ด าเนินการท าสงครามยึดพื้นท่ีทาง
ความคิด ผา่นการด าเนินกลไกการครองอ านาจน าโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ นโยบายบตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐเพื่อช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิดของประชาชนกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย กลไกของนโยบายบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐท่ีให้สิทธิประโยชน์แก่ผูมี้รายได้น้อยเป็นวงเงิน อาทิ วงเงินซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค 
การศึกษา ส่วนลดค่าก๊าซหุงตม้ ส่วนลดค่าโดยสารขสมก., รถไฟฟ้า, รถบขส. และรถไฟ เป็นตน้ 
นโยบายดงักล่าวจึงเป็นลกัษณะนโยบายเชิงสวสัดิการสังคมท่ีไม่ค่อยแตกต่างจากนโยบายประชา
นิยม นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไดก้ลายเป็นกลไกส าคญัในการครองอ านาจน า โดยกลไกการ
ครองอ านาจน าผา่นนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ นั้นเปรียบไดก้บัการท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางเพื่อ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ หรือระบบความคิด ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยมชุดหน่ึงหน่ึง ไม่วา่จะเป็นความคิด
ทศันะคติท่ีดีจากการได้รับประโยชน์ภายในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ การสร้างพื้นท่ีทางความคิด
ดังกล่าวย่อมเป็นไปตามท่ีกลุ่มผูด้  าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ตอ้งการ เพื่อส่ือไปถึงประชาชนกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย ก่อให้เกิดความความรู้สึกร่วมเป็นผลประโยชน์
ท่ีตนไดรั้บ และเพื่อให้ยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามความตอ้งการของรัฐบาลผูถ่้ายทอดอุดมการณ์ โดยท่ี
กลุ่มไม่รู้สึกหรือตระหนกัรู้วา่ชนชั้นของตนนั้นถูกเอาเปรียบหรือขดูรีดอยา่งไร  

2. การสร้างความเช่ือมั่นผ่านแนวคิดเกีย่วกบัประชารัฐ 
กลไกการครองอ านาจน าท่ีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จนัทร์โอชาได้น ามาด าเนินการ คือ 

กลไกนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐท่ีมีลักษณะไม่ต่างจากนโยบายประชานิยม นโยบายบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐเป็นนโยบายเชิงสังคมซ่ึงเป็นนโยบายหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการเป็นอาวุธท่ีใช้
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เพื่อครองใจผูค้น จะเห็นได้ว่า ได้เกิดการใช้เคร่ืองมือในการครองอ านาจน า ภายใตยุ้ทธศาสตร์
แนวคิดประชารัฐอนัให้ความส าคญัของการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ การเข้ามามีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นในการพฒันา
แนวนโยบายอนัเกิดจากประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ และภาคเอกชนผูป้ระกอบการในสังคมท่ี
พลอยไดรั้บประโยชน์ แนวคิดเก่ียวกบัประชารัฐจึงไดก้ลายเป็นกลไกส าคญัหนกัหน่ึง ในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ของการด าเนินนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ไดว้่า แนวคิดประชารัฐมีส่วน
ความส าคญัในการสร้างความน่าเช่ือถือต่อตวันโยบาย โดยจะเห็นได้จากความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเห็นว่า นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นนโยบายท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การด าเนินนโยบายท่ีความโปร่งใส และแนวคิดประชารัฐไดส้ร้างความน่าเช่ือถือต่อนโยบาย โดย
สามารถสร้างค าอธิบายถึงคุณประโยชน์ของนโยบายก่อให้เกิดทศันคติ ความคิด ความเช่ือ ท่ีมอง
นโยบายเป็นความร่วมมือความแนวคิดประชารัฐ มิใช่นโยบายในลกัษณะนโยบายประชานิยมอนัใช้
เพื่อสร้างฐานเสียงให้แก่รัฐบาล จะเห็นว่าหากมองลกัษณะของแนวคิดประชารัฐท่ีให้ความส าคญั
ของการมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวนโยบายดงักล่าว ถือได้ว่ายุทธศาสตร์ประชารัฐเป็นการ
สร้างแนวนโยบายท่ีดี และสามารถส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพฒันา แต่ในขณะเดียวกนันโยบาย
ประชารัฐสวสัดิการกลายเป็นเคร่ืองท่ีส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ สร้างความชอบธรรมโดยการ
น ากรอบแนวคิดประชารัฐมาใชใ้นการด าเนินนโยบาย แนวคิดประชารัฐจึงสร้างความชอบธรรมใน
การด าเนินนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

3. การสร้างกลุ่มทางประวตัิศาสตร์ 
จากท่ีกรัมชีไดเ้สนอวา่กลุ่มหรือชนชั้นปกครอง ผูต้อ้งการสร้างภาวะการครองอ านาจน าให้

เกิดข้ึนไดอ้ย่างสมบูรณ์เหนือสังคมใด ๆ นั้นจะตอ้งมีความพยายามยึดกุมพื้นท่ีเหนือประชาสังคม
ใหส้ าเร็จก่อน ดว้ยการใชก้ลไกการครองอ านาจน าต่าง ๆ เพื่อสร้างความยินยอมพร้อมใจให้เกิดข้ึน
ในสังคม ซ่ึงแมจ้ะตอ้งใชเ้วลานานกวา่การใชอ้ านาจ หรือก าลงับงัคบัแต่จ าเป็นตอ้งยึดประชาสังคม
ให้ได ้ส่วนการใช้อ านาจบงัคบันั้นให้มีการใช้ควบคู่กนัไปตามสมควร การสร้างภาวะการครอง
อ านาจน าอยา่งสมบูรณ์ดว้ยการยดึครองโครงสร้างทางสังคมทั้งสองส่วน ส่วนแรก คือ การยึดครอง
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โครงสร้างส่วนล่าง ท่ีให้ความส าคญักบัปรัชญาวตัถุนิยมโดยเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ขณะท่ีโครงสร้างสังคมอีกส่วนหน่ึงคือ โครงสร้างส่วนบน ท่ีเป็นพื้นท่ีของปัจจยัในเชิงอุดมการณ์ 
ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนวฒันธรรม หากสามารถผนวกการครองอ านาจน าเหนือความสัมพนัธ์
ทางสังคมในพื้นท่ีทั้งสองของโครงสร้างสังคมใด ๆ ไดน้ั้นเรียกวา่การสร้างกลุ่มประวติัศาสตร์ให้
เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการครองอ านาจน าไดอ้ยา่งสมบูรณ์เหนือสังคมนั้น ๆ นัน่เอง  

จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การด าเนินนโยบายบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐไดก่้อให้เกิดทศันะคติ ความช่ืนชอบทั้งตวัผูน้ ารัฐบาล และคณะรัฐบาลเอง ดว้ย
ลักษณะท่ีนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายการให้ความช่วยเหลือสวสัดิการสังคม ซ่ึงไม่ต่างจาก
นโยบายประชานิยมอนัเป็นนโยบายท่ีเอาใจประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อหวงัผลตอบรับทางการ
เมือง โดยจะเห็นได้จากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีทศันะคติท่ีดีต่อนโยบาย ตวัผูน้ ารัฐบาล และ
รัฐบาลผูด้  าเนินการ การด าเนินนโยบายดงักล่าวก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผูด้  าเนินการ อีกทั้งยงั
เป็นส่ิงส าคญัท่ีเป็นผลให้กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูร้ายได้น้อยสนับสนุนรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศต่อไป รวมถึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกในกลับมาบริหารประเทศภายใต้การด าเนิน
นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเดิมในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป  

อาจกล่าวไดว้า่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาในฐานะชนชั้นปกครอง ผูต้อ้งการสร้าง
ภาวะการครองอ านาจน าไดพ้ยายามยดึกุมพื้นท่ีเหนือประชาสังคมของกลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย
ผา่นกลไกนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างกลุ่มทางประวติัศาสตร์ การให้ความส าคญัในการ
ยึดครองโครงสร้างส่วนบนอนัเป็นพื้นฐานของปัจจยัเชิงอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ โดยการ
ด าเนินการนโยบายเพื่อสร้างความพึงพอใจ สร้างกระบวนการคิด  การสนับสนุน การด าเนิน
นโยบายซ่ึงใหสิ้ทธ์ิประโยชน์แก่กลุ่มประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย โดยการด าเนินนโยบายดงักล่าวยอ่ม
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของผูน้ า ภาพลกัษณ์ของตวัรัฐบาลเองในทางท่ีดี และเม่ือสามารถยึดครองพื้นท่ี
ของปัจจยัในเชิงอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ ในโครงสร้างส่วนบนได ้อนัจะก่อให้เกิดการสร้าง
กลุ่มทางประวติัศาสตร์ในการสนบัสนุนผูด้  าเนินครองอ านาจน านัน่เอง 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
การใช้กรอบแนวคิดการครองอ านาจน าในการอธิบายการสร้างภาวะการครองอ านาจน า

ผ่านนโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในสมยัรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะสามารถสร้าง
กรอบแนวคิดในอธิบายเป็น 2 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ส่วนแรก เป็นการด าเนินการสร้างสงครามยึดพื้นท่ี
ทางความคิด (War of Position) กบัผูค้นในสังคม โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในฐานะ
ผูด้  าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า (Hegemon) ไดด้ าเนินการช่วงชิง ยึดกุมความคิด ความเช่ือ
ของคนเหนือพื้นท่ีประชาสังคม ซ่ึงกรัมชีเรียกว่า เป็นสงครามยึดพื้นท่ีทางความคิด ถ้าสามารถ
เอาชนะสงครามน้ีเหนือพื้นท่ีประชาสังคมไดส้ าเร็จ การสร้างภาวะการครองอ านาจน าก็จะส าเร็จได้
อย่างสมบูรณ์และมีความย ัง่ยืน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาได้ใช้เคร่ืองมือในการครอง
อ านาจน าผา่นโนบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ภายใตยุ้ทธศาสตร์แนวคิดประชารัฐอนัให้ความส าคญั
ของการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
ครองอ านาจน าช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด การใช้กลไกของนโยบายประชารัฐท่ีให้สวสัดิการผ่าน
บตัรเพื่อใหผู้ท่ี้มีรายไดน้อ้ยไดรั้บผลประโยชน์ แน่นอนยอ่มสร้างทศันคติ ความคิด สร้างความนิยม
ชมชอบแก่ผูด้  าเนินนโยบายทั้งผูน้  ารวมถึงคณะรัฐบาล อนัส่งผลให้เกิดกระบวนการยินยอมพร้อม
ใจ โดยปราศจากการใช้อ านาจรัฐเขา้กดดนัในการยอมรับในตวัรัฐบาล  แต่เป็นการใช้กลไกการ
ครองอ านาจน าการสร้างการยอมรับโดยอาศยันโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
ส่วนท่ีสอง เป็นการสร้างกลุ่มประวติัศาสตร์ (Historic Bloc) ใหเ้กิดข้ึนเหนือพื้นท่ีทางสังคม ซ่ึงเป็น
การอธิบายถึงการครองอ านาจน าอยา่งสมบูรณ์ดว้ยการยดึครองโครงสร้างทางสังคมทั้งสองส่วน ใน
ส่วนแรก คือ การยึดครองโครงสร้างส่วนล่าง ท่ีให้ความส าคญักบัปรัชญาวตัถุนิยมโดยเฉพาะใน
เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลักในการก าหนดความเป็นไป ขณะท่ีโครงสร้างสังคมอีกส่วนหน่ึงคือ 
โครงสร้างส่วนบน ท่ีเป็นพื้นท่ีของปัจจยัในเชิงอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนวฒันธรรม 
หากสามารถผนวกการครองอ านาจน าเหนือความสัมพนัธ์ในพื้นท่ีทั้งสองของโครงสร้างสังคมได้
แลว้นั้นเรียกวา่ การสร้างกลุ่มประวติัศาสตร์ให้เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างภาวะการครองอ านาจน าได้
อย่างสมบูรณ์ให้เกิดข้ึนเหนือสังคมนั้น ๆ จะเห็นไดว้่านโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสามารถช่วง
ชิงพื้นท่ีประชาสังคมเอาใจผู ้มีรายได้น้อยท่ีได้รับประโยชน์จากนโยบายย่อมเกิดเป็นกลุ่ม
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ประวติัศาสตร์ท่ีช่วยสนบัสนุนการบริหารงานของรัฐบาลในปัจจุบนั รวมถึงกลุ่มประชาชนเหล่านั้น
จะกลายเป็นฐานเสียงสนบัสนุนการเขา้มาบริหารประเทศในการเลือกตั้งสมยัต่อไปในอนาคต 
 ประเด็นต่อมาจะเห็นได้ว่านโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐในสมยัรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชาสามารถสร้างสภาวะการครองอ านาจน าไดจ้ริง หากมองตามแนวคิดการครองอ านาจน า
ของอนัโตนิโอ กรัมชี จะพบว่านโยบายบตัรสวสัดิการเป็นกลไกเคร่ืองมือในการครองอ านาจน าท่ี
ส าคญั โดยนโยบายดงักล่าวไดส้ร้างความนิยม ช่ืนชมในตวัรัฐบาลผูด้  าเนินนโยบาย อนัเน่ืองมาจาก
ตวันโยบายท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบันโยบายประชานิยมอนัเป็นนโยบายท่ีเอาใจกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย
ผา่นการช่วยเหลือภายในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือท่ีให้เปล่าแก่ผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิ แต่
มีการน าแนวคิดประชารัฐเพื่อเป็นหลกัในการด าเนินนโยบายสร้างภาพลกัษณ์ของการมีส่วนร่วมใน
เชิงบูรณาการทุกภาคส่วน นโยบายดงักล่าวจึงสามารถช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด พื้นท่ีประชาสังคม
ของประชาชนกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย และก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของรัฐบาลผูด้  าเนินนโยบายในการ
ช่วยเหลือสวสัดิการสังคม ท าให้ความเป็นอยูข่องพวกเขาดีข้ึน ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีไดรั้บสิทธ์ิประโยชน์ผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ก็พบวา่มีความพึงพอใจ
อยา่งมากต่อนโยบายดงักล่าว เป็นนโยบายท่ีสามารถช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย การด าเนิน
นโยบายดงักล่าวเป็นผลให้เกิดความนิยมช่ืนชอบในตวัผูน้ ารัฐบาล และก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 

 จากวตัถุประสงค์การศึกษาข้อแรก เพื่อศึกษาท่ีมาและความส าคัญของนโยบายบัตร
สวสัดิการแห่งรัฐในสมยัรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา สามารถตอบได้ว่า นโยบายบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐเป็นนวตักรรมในการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายไดน้้อยให้พน้จากปัญหาความ
ยากจนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการให้มีการข้ึนทะเบียนกับ
กระทรวงการคลงั จากนั้นจะออกเป็นบตัรสวสัดิการเพื่อช่วยให้การลดค่าของชีพ ทั้งการซ้ือสินคา้ 
และการเดินทาง โดยกระทรวงการคลงัไดด้ าเนินมาตรการในการแกไ้ขปัญหาความยากจน ดว้ยการ
เปิดใหผู้ท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวสัดิการสังคมภายใต้โครงการ e-
Payment ของภาครัฐเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจดัสวสัดิการสังคมและการให้ความ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

453 
 
 

ช่วยเหลือของภาครัฐ ส าหรับผูท่ี้มาลงทะเบียนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปโดยต้องเกิดก่อนวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 อยู่ในภาวะว่างานหรือมีรายได้
เกิดข้ึนในปี 2559 ทั้ งส้ินไม่เกิน 100,000 บาทจะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคารสลากออมสินสลาก ธกส.พนัธบตัรรัฐบาล และตราสารหน้ี หรือ ถา้มีทรัพยสิ์นทางการเงิน
ดงักล่าวจะตอ้งมีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และตอ้งไม่เป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมาย หรือถา้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด (วารสารส านกันายกรัฐมนตรี, 2561) 

บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ คือ บตัรท่ีรัฐบาลมอบสิทธิให้ประชาชนคนไทยผูมี้รายไดน้อ้ย เพื่อ
ช่วยเหลือแบ่งเบาค่าครองชีพ จ าพวกสินคา้และบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั โดยการให้ความ
ช่วยเหลือผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจะท าให้การช่วยเหลือจากภาครัฐทุกกลุ่มเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมีขอ้มูลในการติดตามประเมินผลการให้สวสัดิการในแต่ละประเภท
และน ามาปรับปรุงการใหส้วสัดิการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงสามารถก ากบัติดตามค่าใช้จ่ายสวสัดิการต่าง ๆได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายช าระค่าสินคา้
และบริการในชีวิตประจ าวนัดว้ยเงินสดเป็นหลกัไปสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) ผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐท่ีเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ และท่ีส าคญัเป็นการผลกัดนัให้เกิด
การด าเนินตามยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติขอรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการด าเนินธุรกรรมการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ปริมาณเอกสารการเงินเพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) (คู่มือการใชบ้ตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ, 2561) 

และจากวตัถุประสงค์การศึกษาขอ้ท่ีสอง เพื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการครอง
อ านาจน าในการอธิบายถึงการด าเนินการสร้างภาวะการครองอ านาจน าผ่านกลไกนโยบายบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ สามารถตอบไดว้่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาในฐานนะผูด้  าเนินการ
สร้างภาวะการครองอ านาจน า ไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการครองอ านาจน าผา่นโนบายประชารัฐสวสัดิการ
ภายใตยุ้ทธศาสตร์แนวคิดประชารัฐ นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไดก้ลายเป็นเคร่ืองท่ีส าคญัใน
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การครองอ านาจน า การเอาใจประชาชนผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยผา่นสิทธิประโยชน์ภายในบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาไดอ้าศยัการครองอ านาจน าผา่นกลไกนโยบายในการ
ช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ในพื้นท่ีประชาสังคม อนัส่งผลให้เกิดกระบวนการ
ยินยอมพร้อมใจ (Consent) โดยปราศจากการใชอ้ านาจรัฐเขา้กดดนั การสร้างอ านาจเหนือชนชั้นผู ้
ถูกปกครองในสังคมไทยผา่นการช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิด ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของทศันคติ 
ความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐอนัใหสิ้ทธิประโยชน์แบบใหเ้ปล่าแก่ผูท่ี้มี
คุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑ์ผูมี้รายไดน้้อย การด าเนินการของนโยบายย่อมสร้างความพึงพอใจ 
อีกทั้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลท่ีเขา้มาแกปั้ญหาความเป็นอยู่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัแก่ผูท่ี้มีรายได้น้อยให้ด ารงชีวิตได้ดีข้ึน และกลุ่มประชาชนเหล่าน้ีย่อม
กลายเป็นฐานก าลงัส าคญัในการสนบัสนุนรัฐบาลในอนาคต โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างประชากร ทั้งเจา้หน้าท่ีรัฐ ไดแ้ก่ ปลดัอ าเภอ ผูใ้หญ่ และประชาชนผูมี้รายไดน้้อยท่ีไดรั้บ
สิทธิผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นว่านโยบายประชารัฐโครงการบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐไดช่้วยอ านวยชีวิตความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึนไม่มากก็นอ้ย และการด าเนินนโยบายเป็น
ผลให้ภาพลกัษณ์ของรัฐบาลดีข้ึน จะเห็นไดว้า่เม่ือความคิด ทศันคติ อุดมการณ์ ภาพลกัษณ์ในการ
มองรัฐบาลท่ีดีข้ึนยอ่มเป็นตวัช่วยให้ผูป้กครองสามารถปกครองประชาชนพลเมืองของตนไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจึงไดก้ลายเป็นเสมือนเคร่ืองมือส าคญัของการสถาปนาการ
ครองอ านาจน าของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดการครองอ านาจน า และแนวคิดประชารัฐมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาพอสมควรเพื่อก่อให้เกิดการศึกษาท่ี
ครอบคลุมเจาะลึกรายละเอียดมากข้ึน นอกจากน้ีจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาอีกหลายประเด็นเพิ่มเติมต่อ
ยอดการศึกษาถึงการครองอ านาจน าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาผ่านแนวนโยบายดา้น
อ่ืน ๆ ทั้งนโยบายดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และดา้นการเมือง เพื่อท าความเขา้ใจถึงกลไกในการ
ครองอ านาจน าผ่านนโยบายท่ีมีหลากหลายครอบคลุม การให้ความส าคญักบัการสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม การให้รายละเอียดความเฉพาะเจาะจงมาก
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ยิง่ข้ึน อาทิ อาชีพ ช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่งมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ และเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง รวมไป
ถึงควรศึกษาถึงกลไกการครองอ านาจน าทั้งกลไกในการครองอ านาจน าท่ีท าให้เกิดความยินยอม
พร้อมใจ และกลไกอ านาจรัฐในการสร้างภาวะการครองอ านาจน า ไม่ว่าจะเป็นกลไกของการใช้
บงัคบัใชก้ฎหมาย การใชก้ าลงัในการปราบปราม เพื่อสามารถอธิบายการครองอ านาจน าของรัฐบาล
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชาไดอ้ยา่งครอบคลุมครบถว้น 

 
รายการอ้างองิ 

คู่มือการใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐ. (2560). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 28 สิงหาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://wealthcare.krungthaiaxa.co.th/ poor-man-card  

ไทยรัฐออนไลน์. (2560). นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐสิทธิประโยชน์คนไทยคร้ังแรก มีบตัรก่อน
 ใชสิ้ทธิก่อน. [ออนไลน์]. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 5 กนัยายน 2561 เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.thai- 
 rath.co.th/content/1086287  

ประจกัษ ์กอ้งกีรติ. (2559). การสถาปนาอ านาจน าใหม่. ประชาไท. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 15 ตุลาคม 2561 
 เขา้ถึงไดจ้าก https://prachatai.com/journal/2016/04/65472 

ประชารัฐคืออะไร. (2560). [ออนไลน์]. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 28 สิงหาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.ideasmodel.com/gov-project.html  

ประชารัฐสวสัดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ. (2560). [ออนไลน์]. วนัท่ี
 คน้ขอ้มูล 25 สิงหาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.epayment.go.th/home/app/media/ 
 uploads/files/project _4_doc_18-09-2017.pdf  

มาตรการสวสัดิการแห่งรัฐ นวตักรรมเพื่อการแกไ้ข. วารสารส านกันายกรัฐมนตรี. 18(เมษายน-
 มิถุนายน 2561). 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

456 
 
 

วนสั ปิยะกุลชยัเดช. (2550). จากอุดมการณ์ท่ีถกูวิพากษ์สู่การครองความเป็นใหญ่: การครองความ
 เป็นใหญ่ของกรัมชี. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

วชัรพล พุทธรักษา. (2551). แนวคิดการครองอ านาจน าและกลุ่มประวติัศาสตร์. [ออนไลน์]. วนัท่ี
 คน้ขอ้มูล 30 สิงหาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/ blog/YPD/2008/ 
 03/09/entry-1 

วชัรพล พุทธรักษา. (2557). บทส ารวจความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี. กรุงเทพฯ: 
 ส านกัพิมพส์มมุติ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

457 
 
 

การก่อตั้งและบทบาทของพรรคนักศึกษาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2559 – 2561: กรณศึีกษา พรรคนักศึกษาสิบสองประสาน 

และพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ 
The Establishment and Action of Chiang Mai University Students Party 
in 2016 – 2018.  A Case Study of 12 Prasan Party and Yuwathibat Party. 

 
ดรุณี   เรืองศรี  (Darunee  Ruengsri) 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

Bachelor of Political Science (Politics and Government) 
Chiang Mai University 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาสองประการคือ เพื่อศึกษาการก่อตั้งพรรคพรรค

นกัศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษายวุธิปัตยแ์ละเพื่อศึกษาบทบาทของพรรคนกัศึกษาสิบ
สองประสานและพรรคนกัศึกษายุวธิปัตยใ์นการเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยแบ่งวิธีในการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใชก้ารสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัสมาชิกพรรคนกัศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษายุวธิปัตยใ์นการศึกษาและใช้
การสังเกตจากตวัผูศึ้กษาดว้ย ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาจากขอ้มูลซ่ึงปรากฏอยู่ใน facebook ของ
พรรคนกัศึกษาทั้ง 2 พรรครวมทั้งป้ายหาเสียงต่างๆภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ผลการศึกษา ประการแรกพบว่า พรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเกิดข้ึนโดยส่วนหน่ึงเป็น
ผลจากเหตุการณ์ทางการเมืองระดบัชาติ คือเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และอีกส่วนหน่ึงเกิดจาก
อุดมการณ์ท่ีตอ้องการท าเพื่อนักศึกษา  ประการท่ีสองพบว่า บทบาทของพรรคนักศึกษาภายใน
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้แตกต่างกันมาก หน้าท่ีหลักของพรรคนักศึกษาคือการลงเลือกตั้ง
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่และแข่งขนักนัในการสร้างนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาและมหาวทิยาลยั 

 ขอ้คน้พบส าคญัท่ีไดจ้ากงานศึกษาคือ เหตุท่ีท าให้พรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ไม่มีความหลากหลายนั้นเป็นผลมาจากระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ท่ีส่งผลให้การเกิดข้ึนของพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลยันั้น
เป็นไปไดย้ากประกอบกบัเวลา 4 ปีในมหาวทิยาลยั ซ่ึงนอ้ยเกินไปต่อการรวมตวักนัเพื่อก่อตั้งพรรค
นกัศึกษา จึงท าใหพ้รรคนกัศึกษาไม่มีความหลากหลายส่งผลใหน้กัศึกษาไม่ต่ืนตวัในการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง     

 
ค าส าคญั 
 พรรคนกัศึกษา    ขบวนการนกัศึกษา    สโมสรนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
พรรคนกัศึกษาสิบสองประสาน  พรรคนกัศึกษายวุธิปัตย ์  

 
Abstract 

This study provides two objectives to understand: to learn how 12 Prasan party and 
Yuwathibat party establish, and to learn actions of 12 Prasan party and Yuwathibat party in 
Chiang Mai University students club election. The study divided into two parts. The first part is 
collection of data by using insight interviews with party members of 12 Prasan Party and 
Yuwathibat Party, and the observation from the researcher.  The second part is a study of the 
information which appeared in the Facebook of two party members as well as various campaign 
posters in the Chiang Mai University.   

From the study, the research found two results. The first result of study is the university 
student parties formed by a result of national political events happening on October 16, 1976 and 
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partly due to the ideology that student parties extremely want to do for other students in the 
university. Secondly, the role student parties within the University of Chiang Mai are not 
different. The main responsibility of student parties are participation in the election student Club 
at Chiang Mai University, and compete to create policies which beneficial to the student and the 
University.  

An important discovery of this study is the cause that makes student parties in Chiang 
Mai University not various is the regulation of the university regarding students organization of 
Chiang Mai University in 2011. This regulation has made it difficult to establish student parties 
for 4 years in the university, so the time is not enough for student parties establishment. It makes 
students parties not various, and it makes students inactive to vote in an election. 

 
Key Words 

Students Party   SMOCMU   Student movement   12 Prasan Party    Yuwathibat Party 

 
บทน า 

ทุกมหาวทิยาลยัในประเทศไทยมกัจดัใหมี้สโมสรนกัศึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีจดักิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยั และเป็นหน่วยงานท่ีเป็นตวักลางระหวา่งนกัศึกษา ครูอาจารย์
และผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั (ระเบียบวา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554) และ
เน่ืองจากประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข      
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย,2560) ดงันั้นเพื่อให้นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัผูเ้ป็นปัญญาชน
ทั้งหลายไดเ้รียนรู้และซึมซบั รวมถึงเขา้ใจในกระบวนการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีท่ีแสดงออกถึง
ความเป็นประชาธิปไตย และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัมหาวิทยาลยั ทั้งการเป็นผูเ้ลือกตั้งและผูต้รวจสอบการเลือกตั้ง ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม จึงเป็นเหตุให้เกิดการรวมตัวจดัตั้ งพรรคนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัต่างๆเพื่อลงแข่งขนัเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาของมหาวทิยาลยันั้นๆ   
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        ส าหรับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีพรรคนกัศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
เลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาอยู่ 2 พรรค ได้แก่พรรคนักศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษา
ยุวธิปัตย ์โดยพรรคนักศึกษาทั้งสองพรรคมีประวติัศาสตร์การก่อตั้งมาอย่างยาวนาน โดยพรรค
นกัศึกษาสิบสองประสานเร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 โดยกลุ่มนกัศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในช่วงแรกใชช่ื้อว่า “พรรคนกัศึกษาแปด ประสาน” เน่ืองจากส่ือถึงจ านวนคณะท่ีเปิดในศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ในขณะนั้ น ได้แก่  วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ และต่อมาไดเ้ปล่ียน
ช่ือเป็นพรรคนกัศึกษา สิบสองประสานเน่ืองจากมหาวิทยาลยัไดเ้ปิดรับนกัศึกษาเพิ่มอีก 4 คณะจึง
ไดเ้ปล่ียนมาใชช่ื้อพรรคนกัศึกษาสิบสองประสานจนถึงปัจจุบนั ส่วนพรรคยุวธิปัตยเ์ร่ิมก่อตั้งตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2520 โดยในช่วงแรกใช้ช่ือว่า “กลุ่มศึกษารัฐศาสตร์” เกิดจากการรวมตวัของนกัศึกษาใน
คณะสายสังคมไดแ้ก่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จนต่อมา
ไดร้วมกบัพรรคพลงัธรรมแลว้เปล่ียนมาใช้ช่ือพรรคนกัศึกษายุวธิปัตยใ์นปี พ.ศ. 2521 แมส้มาชิก
ในพรรคตั้งแต่ยุคของการก่อตั้งพรรคจะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไปนานแล้ว 
พรรคนกัศึกษาทั้งสองพรรคก็ไดมี้การเปิดรับสมาชิกใหม่โดยสมคัรใจเพื่อสืบสานอุดมการณ์ของ
รุ่นพี่ ผู ้ก่อตั้ ง สืบมาจนถึงปัจจุบัน  ส่ิง น้ี เ ป็นจุดเด่นท่ีท าให้การเ ลือกตั้ งสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความน่าสนใจเพราะมีความใกล้เคียงกบัการเลือกตั้งในระดบัชาติอนัมี
สถาบนัพรรคการเมืองต่างๆเป็นกลไกส าคญัในการสร้างและพฒันาประชาธิปไตย (ปรีชา ,2524)  
ซ่ึงพรรคการเมืองท่ีมีความต่อเน่ืองและมีความเข้มแข็งนั้ นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการ
สนบัสนุนจากประชาชนจึงท าให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองส่งผลให้ระบบการเมืองมี
ความเขม้แขง็ตามไปดว้ย  

หากเทียบเคียงการเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาเป็นการเลือกตั้งระดบัชาติแลว้นั้น ก็อาจกล่าว
ไดว้า่การเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นการเลือกตั้งในระบบสองพรรค (ไพร-
วลัย ,์2560) โดยประเทศประชาธิปไตยท่ีมีพรรคการเมืองในระบบสองพรรคเช่น สหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ฝร่ังเศส ซ่ึงพรรคการเมืองในระบบสองพรรคเช่นน้ี ท าให้มี
โอกาสในการไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสโมสรนกัศึกษามีเกือบจะเท่าๆกนั ดงันั้นทั้งสองพรรคจึงมีบทบาท
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อยา่งมากในการพฒันามหาวทิยาลยัผา่นทางการแข่งขนัในเชิงนโยบาย ท าให้การต่อสู้ทางการเมือง
มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  

ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่พรรคนกัศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษายุวธิปัตย ์มี
ความเป็นมาอย่างไรและในช่วงปีการศึกษา 2559 – 2561 ทั้งสองพรรคมีบทบาทอย่างไรบา้งต่อ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเหตุท่ีเลือกศึกษาบทบาทของพรรคนกัศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2559 – 
2561 นั้นเพราะผูศึ้กษาก าลงัเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัในขณะนั้น จึงท าใหง่้ายต่อการศึกษาและ
เป็นการศึกษาในสภาวะปัจจุบัน นอกจากน้ียงัไม่มีผูท้  าการศึกษาเก่ียวกับพรรคการเมืองใน
มหาวิทยาลยัมากนกั โดยผูศึ้กษาเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีในการศึกษา ผูศึ้กษาหวงัว่า
การศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองในมหาวิทยาลยัมากยิ่งข้ึนและเป็นพื้นฐาน
ในความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองระดบัชาติได ้

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการก่อตั้งพรรคพรรคนกัศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษายวุธิปัตย ์
2. เพื่อศึกษาบทบาทของพรรคนกัศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษายวุธิปัตยใ์น 

การเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

กรอบแนวคดิ 
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              จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาพรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ซ่ึงพบวา่มีดว้ยกนั 2 พรรค คือ พรรคนกัศึกษาสิบสองประสานและพรรคนกัศึกษายุวธิปัตย ์จากนั้น
ท าการศึกษาท่ีมาและวิวฒันาการของพรรคโดยศึกษาตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของพรรคผ่านการสัมภาษณ์
สมาชิกของพรรคและจากหน้าเพจ facebook ของทั้ง 2 พรรค จากนั้นศึกษาบทบาทของพรรค
นกัศึกษาโดยศึกษาบทบาทในฐานะพรรคการเมืองและบทบาทท่ีมีต่อมาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงจะ
ศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2559 -  2561 เท่านั้น  

 
วธิีวจิัย 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยเป็นการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผูล้ง
สมคัรคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่จากพรรคนกัศึกษาสิบสองประสาน
และพรรคนกัศึกษายุวธิปัตยใ์นปีการศึกษา 2559 – 2561 จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เชิงลึก มาเรียบเรียง ตีความและวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี แล้วน าข้อมูลมาสรุปและเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณนาความ 

 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าการก่อตั้งพรรคนกัศึกษาทั้งสองพรรคคือพรรคนกัศึกษาสิบ

สองประสานและพรรคนกัศึกษายวุธิปัตย ์เกิดข้ึนในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั คือประมาณพ.ศ. 2520 ซ่ึง
เป็นช่วงหลงัจากเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์การเมืองระดบัชาติคือเหตุการณ์วนัท่ี 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 โดยผูท่ี้มีส่วนในการก่อตั้งพรรคนักศึกษาในยุคแรกๆนั้น ส่วนหน่ึงเป็นผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์เดือนตุลาและอีกส่วนหน่ึงคือผูท่ี้ต่ืนตัวอยากมีบทบาททาง
การเมือง ซ่ึงการเขา้ไปมีบทบาททางการเมืองในมหาลยัผา่นการเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษานั้นท าได้
ง่ายกวา่การเขา้สู่กระบวนการเลือกตั้งระดบัชาติ จึงเขา้สู่กระบวนการทางการเมืองในมหาวิทยาลยั
ซ่ึงก็เป็นการฝึกฝนการท างาน รวมทั้งเป็นใบเบิกทางท่ีดีเพื่อไปสู่การมีบทบาททางการเมืองใน
ระดบัชาติ  
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 อุดมการณ์ในการก่อตั้งพรรคทั้งสองเร่ิมมาจากการความตอ้งการท าเพื่อนกัศึกษาและส่วน
หน่ึงผูศึ้กษามองวา่เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้มามีบทบาททางการเมือง ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและ
เพื่อเคล่ือนไหวในสังคมภายนอกด้วย ส่วนมากนโยบายในการหาเสียงในช่วงแรกคือนโยบาย
เก่ียวกบัสวสัดิการนกัศึกษา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆเน่ืองจาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพิ่ง
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 นบัมาจนถึงช่วงแรกของการก่อตั้งพรรคนกัศึกษาก็เพียงประมาณ 14 ปีเท่านั้น 
และเน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัภูมิภาคทั้งยงัอยูใ่กลด้อยสุเทพ แน่นอนวา่การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในมหาวิทยาลยัยงัท าไดไ้ม่ครอบคลุมนกั เพราะมหาวิทยาลยัก็มีการ
รับนักศึกษาเพิ่มข้ึนรวมถึงมีการก่อตั้งคณะใหม่ๆข้ึนอีกมากมาย นักศึกษาในยุคนั้นจึงมีความ
ต้องการเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ต้องการถนน จุดเพิ่มความสว่างใน
มหาวิทยาลยั การพฒันาหอพกั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจึงไดก้ลายมาเป็นนโยบายท่ีพรรคนกัศึกษาใชใ้น
การหาเสียงเพื่อท่ีจะสามารถชนะเลือกตั้งและไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งสโมสรนกัศึกษา 
 ส่วนบทบาทท่ีส าคัญของพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือการลงสมคัรรับ
เลือกตั้งสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยั โดยใชแ้นวนโยบายและแนวการจดักิจกรรมในการแข่งขนั 
ดงันั้นบทบาทอ่ืนๆท่ีพรรคนกัศึกษามีนั้นก็จะเกิดจากแนวนโยบายของพรรคเองเช่น บทบาทดา้น
การศึกษาไดแ้ก่ กิจกรรมการติววชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่บทบาทของพรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั
มากนกั นอกเหนือจากบทบาทในการลงเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาแลว้ ก็มีบทบาทในการท ากิจกรรม
นกัศึกษาในนามของพรรค ซ่ึงความแตกต่างของบทบาทพรรคนกัศึกษานั้นจะอยู่ท่ีแนวนโยบาย
และการเสนอกิจกรรมนกัศึกษานัน่เอง ทั้งน้ีพรรคนกัศึกษาไม่สามารถจดักิจกรรมไดอ้ย่างเสรีแต่
ตอ้งท าตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
นอกเหนือจากผลการศึกษาท่ีสามารถตอบค าถามงานวิจยัได้แล้วนั้น ผูศึ้กษาได้ค้นพบ

ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการก่อตั้งพรรคนักศึกษา จึงได้มีการศึกษาการก่อตั้งพรรคนักศึกษา
เพิ่มเติมจากระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยองคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 
และจากการสังเกตของตวัผูศึ้กษาเอง จึงคน้พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี   
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1. พรรคนักศึกษากบัความเป็นประชาธิปไตยในมหาวทิยาลยั 
  ในระบบการเมืองทั่วไป  พรรคการเมืองถือได้ว่ามีความส าคัญกับระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองผ่านการเลือกตั้ง เพื่อให้ผูท่ี้มีแนวความคิดดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีคลา้ยกนั เป็น
ตวัแทนเพื่อเขา้ไปใชอ้ านาจในการบริหารโดยการจดัตั้งรัฐบาลและใชอ้ านาจนิติบญัญติัในการเป็น
สภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตวักลางระหวา่งรัฐกบัประชาชนในการน าความตอ้งการของประชาชนเขา้สู่
กระบวนการนโยบาย ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้มีการน ารูปแบบการเลือกตั้งในสภาพสังคม
ประชาธิปไตยมาใช้ในการเลือกตั้ งด้วย โดยสโมสรนักศึกษาก็เปรียบได้กับรัฐบาลในระดับ
มหาวิทยาลยั มาจากการเลือกตั้งโดยนกัศึกษา โดยใช้กลไกของพรรคนกัศึกษาเช่นเดียวกบัพรรค
การเมือง โดยพรรคนกัศึกษานั้นควรจดัตั้งไดโ้ดยง่ายและท าไดอ้ยา่งเสรี มีความหลากหลายเพื่อจะ
ไดเ้ป็นตวัแทนของนกัศึกษาทุกฝ่าย แต่ส าหรับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่นั้นพบปัญหาส าคญัคือ 

1.1 ความไม่หลากหลายของพรรคนักศึกษา 
  ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีพรรคนกัศึกษาเพียง 2 พรรคคือพรรคนกัศึกษาสิบ
สองประสานและพรรคนกัศึกษายุวธิปัตย ์โดยไม่ปรากฏการเกิดข้ึนของพรรคนกัศึกษาใหม่ๆมา
นานมากแลว้ ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไม่มีความหลากหลาย
นั้นเป็นผลมากจากระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไม่เอ้ือให้เกิดพรรคนักศึกษา เน่ืองจากระเบียบ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่วา่ดว้ยองคก์รนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การจดัตั้งพรรคนกัศึกษาให้เกิดข้ึนไดย้าก กล่าวคือ การจดัตั้งพรรคนกัศึกษาตอ้งเป็นนกัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีเท่านั้นยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจดัตั้งพรรค ซ่ึงใชห้ลกัฐานในการขอจดทะเบียนคือ 
ช่ือพรรคนกัศึกษา นโยบายและขอ้บงัคบัของพรรคนกัศึกษา (ธรรมนูญพรรค) และรายช่ือสมาชิกผู ้
ก่อตั้งพรรคจากทุกคณะ โดยมีนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่คณะละ 10 คนเป็นสมาชิกพร้อมทั้งให้ทุกคนลง
นามในเอกสารขอตั้ งพรรค  (  ระเบียบมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ว่าด้วยองค์การนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2554) นอกจากน้ีพรรคนกัศึกษายงัห้ามด าเนินการไม่จดัส่งสมาชิกเพื่อสมคัร
รับการเลือกตั้งติดต่อกนัไม่เกิน 2 ปีการศึกษาดว้ย ไม่เช่นนั้นจะถูกยุบพรรค การมีขอ้บงัคบัเช่นน้ี
ตรงกบัลกัษณะท่ีอาจารยปิ์ยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวในเสวนาเร่ือง
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พรรคการเมืองกบัทอ้งถ่ินไทยในอนาคตวา่ “พรรคการเมืองไทยเป็นลกัษณะของการเกิดยากยุบง่าย 
ซ่ึงผดิหลกัสากลท่ีควรจะเกิดง่ายยบุยาก” เป็นการวิพากษว์ิจารณ์ พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2560 ท่ีเพิ่ง
เกิดข้ึนซ่ึงแตกต่างจาก พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550 อยา่งส้ินเชิงท่ีเอ้ือให้เกิดพรรคการเมืองไดง่้าย 
(ilaw,2561) 

นอกจากระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีก าหนดกฎเกณฑ์ในการจดัตั้งพรรคนกัศึกษาแลว้
การยื่นเร่ืองจดัตั้งพรรคนกัศึกษาท่ีตอ้งใชเ้วลาในการยื่นเร่ืองพิจารณา แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนว่า
การเกิดข้ึนของระเบียบขอ้บงัคบัน้ีเป็นการจ ากดัจ านวนพรรคนกัศึกษาและเป็นการปิดโอกาสการ
เกิดข้ึนของพรรคนกัศึกษาใหม่ๆอนัมีอุดมการณ์ท่ีต่างออกไปดว้ย  

นอกจากนั้นยงัมีเง่ือนไขของการเรียนมหาวิทยาลยัท่ีควรจะจบใน 4 ปีการศึกษา ส่ิงน้ีก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พรรคนักศึกษาเกิดได้ยากเช่นกัน เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่เร่ิมมีความ
ตอ้งการเขา้สู่เวทีการเมืองในมหาวิทยาลยัเม่ือศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 ข้ึนไปเน่ืองจากนกัศึกษาปีท่ี 1 ตอ้ง
ท ากิจกรรมนกัศึกษาเยอะมาก จึงมีส่วนไปเบ่ียงเบนความสนใจของนกัศึกษาไม่ให้ยุง่เก่ียวกบัเร่ือง
การเมืองรวมทั้งการไม่ทราบช่องทางท่ีจะสามารถเขา้ถึงอ านาจทางการเมืองผ่านการจดัตั้งพรรค
นกัศึกษาและอีกเหตุผลท่ีส าคญัคือ ระบบ SOTUS ท่ียงัคงเขม้แข็งอยู่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ยงัไป
ครอบนกัศึกษาปีท่ี 1 ใหไ้ม่กลา้จะตดัสินใจท าอะไรดว้ยตนเอง ไม่พยายามแสดงบทบาทของตวัเอง
มากนกัโดยเฉพาะบทบาทในทางการปกครอง  ซ่ึงหากตอ้งการจะก่อตั้งพรรคนกัศึกษา เวลา 2 – 3 ปี
ท่ีเหลือจึงเป็นการหาสมาชิกเพื่อก่อตั้งพรรค ซ่ึงการจะหาคนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกนัในจ านวนท่ีมาก
ขนาดนั้นก็ท าไดย้าก ขณะเดียวกนัสมาชิกท่ีสามารถรวบรวมมาไดน้ั้นก็ส าเร็จการศึกษาทุกปี จน
สุดทา้ยความตอ้งการอยากก่อตั้งพรรคนกัศึกษาก็หมดไป 

ปัจจยัดงักล่าวท่ีได้น าเสนอไปนั้นส่งผลอย่างยิ่งท่ีท าให้พรรคนกัศึกษาใหม่ๆ ไม่เกิดข้ึน 
นกัศึกษาท่ีมีความคิดอยากเขา้มาท างานทางการเมืองจึงมกัจะเลือกเขา้เป็นสมาชิกพรรคนกัศึกษา
พรรคใดพรรคหน่ึงท่ีมีแนวทางด าเนินงานท่ีคลา้ยกบัตวัเองมากกว่าจะก่อตั้งพรรคนกัศึกษาข้ึนมา
ใหม่เพราะท าได้ยุ่งยากและหากจะตั้งพรรคใหม่ก็หาฐานเสียงสนับสนุนได้ยาก เน่ืองจากขาด
ประสบการณ์ขาดผลงาน และขาดความเช่ือมัน่จากนกัศึกษา 
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1.2 การผูกขาดอ านาจพรรคนักศึกษา 
 การเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาพรรคนกัศึกษาสิบสองประสาน

มกัจะชนะพรรคนกัศึกษาสิบสองประสานในอตัราส่วน 3 ปีต่อ 1 ปี พรรคนกัศึกษาสิบสองประสาน
จึงเป็นพรรคท่ีมีความเขม้แขง็มาก ไดรั้บความเช่ือมัน่จากนกัศึกษา ดึงดูนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพให้เขา้
ร่วมเป็นสมาชิกของพรรคได้เป็นจ านวนมาก การจดักิจกรรมต่างๆของนักศึกษาก็ท าไดล่ื้นไหล
เน่ืองจากมีความช านาญ ส่วนพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์แพเ้ลือกตั้งบ่อยคร้ังและสมาชิกพรรคก็มี
จ  านวนน้อยเม่ือเทียบกับพรรคนักศึกษาสิบสองประสาน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมกัเลือกพรรค
นกัศึกษาสิบสองประสานในการเลือกตั้งโดยตลอด แต่เหตุส่วนใหญ่ท่ีท าใหพ้รรคนกัศึกษายุวธิปัตย์
กลบัมาชนะการเลือกตั้งนั้น มกัเกิดจากความเบ่ือหน่ายการด าเนินงานของพรรคนกัศึกษาสิบสอง
ประสานจึงไดเ้ปล่ียนไปเลือกพรรคนกัศึกษายุวธิปัตย์ซ่ึงการท่ีพรรคนกัศึกษายุวธิปัตยแ์พเ้ลือกตั้ง
บ่อยท าให้ไม่มีโอกาสในการแสดงฝีมือ ส่งผลให้การดึงฐานเสียงท าไดน้อ้ยประกอบกบัไม่ค่อยมี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมใหญ่ ท าให้เม่ือไดเ้ป็นสโมสรนกัศึกษาแลว้ นกัศึกษาบางส่วนเกิด
ไม่พอใจในการด าเนินงานและไม่เลือกพรรคนกัศึกษายุวธิปัตยอี์กในปีวนแบบน้ีไปเร่ือยๆ เพราะ
นกัศึกษาไม่มีตวัเลือกจนน าไปสู่ความเบ่ือหน่ายในการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง   

1.3 พรรคนักศึกษาไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมืองได้อย่างเสรี 
  ในบรรยากาศของประชาธิปไตย การจดักิจกรรมทางการเมืองเป็นส่ิงท่ีท าไดโ้ดย
เสรีและเป็นหน้าท่ีส าคัญอย่างยิ่งของพรรคการเมือง แต่ส าหรับกิจกรรมทางการเมืองใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น สามารถท าไดอ้ยา่งจ ากดั ดว้ยสภาพการเมืองไทยในปัจจุบนัเองท่ีไม่เอ้ือ
ให้เกิดกิจกรรมทางการเมือง และรวมไปถึงการตรวจสอบกิจกรรมนกัศึกษาจากทางมหาวิทยาลยั
ดว้ยท่ีไม่เปิดโอกาสให้พรรคนกัศึกษาด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษาในมหาวิทยาลยั พรรคนกัศึกษาไม่สามารถแสดง
บทบาททางการเมืองท่ีสัมพนัธ์กบัการเมืองระดบัชาติได ้หากเป็นดงันั้นการมีอยูข่องพรรคนกัศึกษา
ก็ไม่ไดเ้ป็นการช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในประชาธิปไตยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2. การขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
  นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวน
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด โดยสถิติการเลือกตั้งในปี 2561 พบวา่นกัศึกษาออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพียง 
49.72 % ซ่ึงถือไดว้่าค่อนขา้งนอ้ย และในบางคณะท่ีมีการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก
นั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากกฎเกณฑ์พิเศษอยา่งเช่น การมีผลคะแนนต่อคะแนนในวิชาใดวิชาหน่ึง ท าให้
นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งออกไปเลือกตั้ง ไม่ไดเ้กิดจากความรู้สึกตอ้งการไปเลือกดว้ยตนเอง เหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากความเบ่ือหน่ายในการท างานของสโมสรนกัศึกษาและพรรคนกัศึกษาเอง
ดว้ย เน่ืองจากนกัศึกษาเหล่านั้นมองว่าการเลือกพรรคไหนก็ไม่ไดท้  าให้เกิดความแตกต่างในการ
ท างาน พรรคนักศึกษาไม่มีความหลากหลายท าให้นักศึกษารู้สึกว่าการไปเลือกตั้งก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้หรือการประชาสัมพนัธ์ท่ีน้อยท าให้นกัศึกษาไม่สามารถรับรู้
ความแตกต่างของนโยบายทั้งสองพรรคได้จึงเลือกจากตวัพรรคหรือเลือกจากบุคคลเป็นหลัก 
นอกจากน้ีเวลาในการเลือกตั้งยงัเป็นเวลาเรียนของนักศึกษา นักศึกษาบางคนท่ีเรียนเต็มวนัไม่
สามารถมีเวลาไปเลือกตั้งไดเ้พราะเรียนติดกนัทั้งวนัหรือเพราะในวนัเลือกตั้ง นกัศึกษาไม่ไดมี้สาระ
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีจะเขา้มาในคณะของตวัเอง ท าให้ไม่ไดม้าใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหา
ส าคญัและส่งผลกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยทั้งในระดบัมหาวทิยาลยัและในอนาคตความน่ิง
เฉยทางการเมืองเหล่าน้ีอาจเป็นทศันคติท่ีติดตวัไปจนถึงการเลือกตั้งระดบัชาติไดอี้กดว้ย 

3. สภานักศึกษากบัการสังกดัพรรคนักศึกษา 
หากสโมสรนกัศึกษาเปรียบไดก้บัรัฐบาลในมหาวทิยาลยั สภานกัศึกษาก็เปรียบได้

กบัสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะตอ้งท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรมีข้อก าหนดท่ีส าคัญอย่างหน่ึงคือการสังกัดพรรคการเมือง แต่ส าหรับสภานักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าหนดให้สภานกัศึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงในแต่ละคณะ จ านวน 2 
คน ซ่ึงไม่ไดร้ะบุขอ้ก าหนดในเร่ืองของการสังกดัพรรคการเมืองไว ้จึงพบลกัษณะท่ีผูส้มคัรเลือกตั้ง
สภานกัศึกษาเป็นสมาชิกพรรคนกัศึกษาหรือเป็นผูมี้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคนกัศึกษาหรือมี
สายสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นเพื่อน เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกบัสมาชิกพรรคนกัศึกษาทั้งในระดบั
ทัว่ไป ระดบัผูบ้ริหารของพรรครวมถึงตวัแทนพรรคในการลงสมคัรเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาดว้ย ผู ้
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ลงสมคัรเลือกตั้งสภานกัศึกษาบางคนถึงขั้นเป็นหน่ึงใน Candidate ในการลงสมคัรเลือกตั้งสโมสร
นกัศึกษา แต่เม่ือมีการรับรองการเสนอช่ือจากพรรคนกัศึกษามาแลว้ไม่ใช่บุคคลดงักล่าว ท าให้เขา
เลือกใชพ้ื้นท่ีอ่ืนๆในการแสดงบทบาททางการเมืองดว้ยการผนัตวัไปลงสมคัรเลือกตั้งสภานกัศึกษา 
ซ่ึงในเม่ือเกิดลักษณะดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงสงสัยว่า เหตุใดในการเลือกตั้งสภานักศึกษา ผูส้มคัร
เลือกตั้งสภานักศึกษาถึงไม่ประกาศตนชัดเจนว่าตวัเองสังกดัพรรคนักศึกษาหรือไม่ หรือสังกัด
พรรคนกัศึกษาใด หรือท าไมถึงไม่มีระเบียบท่ีก าหนดให้ผูส้มคัรเลือกตั้งสภานกัศึกษาตอ้งสังกดั
พรรคการเมือง ซ่ึงผูศึ้กษามองวา่จุดน้ีจะเป็นส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา หากผูส้มคัร
ลงเลือกตั้งสภานกัศึกษาประกาศตวัจดัเจนวา่สังกดัพรรคนกัศึกษาเพราะนกัศึกษาผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะ
สามารถเลือกได้ว่าเม่ือเลือกพรรคนกัศึกษาในการเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษาไปแล้ว จะอยากเลือก
ผูส้มคัรสภานักศึกษาท่ีสังกัดพรรคเดียวกันหรือไม่ ให้นักศึกษามีสิทธิเลือกได้ว่าอยากให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความเขม้แข็งโดยการเลือกผูส้มคัรจะพรรคเดียวกนัหรืออยากให้เกิดการ
ถ่วงดุลดว้ยการเลือกผูส้มคัรจากคนละพรรค 

บรรยากาศทางการเมืองในมหาวิทยาลยัท่ีหดหู่เช่นน้ี เกิดจากปัญหาส าคญัทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั ทั้งประเด็นพรรคนักศึกษากบัระบบอุปถมัภ์ การขาดการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาจากการไม่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือประเด็นขอ้ก าหนดในการจดัตั้งพรรคนกัศึกษาและ
อ านาจหนา้ท่ีของพรรคท่ีท าให้การจดัตั้งพรรคนกัศึกษายุง่ยาก เป็นในลกัษณะของการเกิดยาก ยุบ
ง่าย ไม่เป็นไปตามหลักสากลโดยภายหลงัการเกิดข้ึนของระเบียบการจดัตั้งพรรคนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ฉบบัน้ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก็ไม่ปรากฏการเกิดพรรคนกัศึกษา
ใหม่ๆข้ึนอีก ทั้งท่ีในอดีตก่อนการเกิดข้ึนของระเบียบการก่อตั้งในปี 2554 พรรคนกัศึกษาเกิดข้ึนได้
ง่าย เพียงแค่การรวมตวัให้ได้จ  านวนหน่ึงก็สามารถลงเลือกสโมสรนักศึกษาได้ทนัที นอกจากน้ี
ระบบการเลือกสภานักศึกษาท่ีไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าช่วยให้เกิดการตรวจสอบหรือยิ่งเป็นการ
ส่งเสริมใหมี้การผกูขาดทางอ านาจ 

การเมืองในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นลกัษณะเช่นน้ีเป็นเหมือนบริบทสะทอ้นเวทีทางการเมือง
ระดบัชาติ จะเห็นได้ว่าในบริบททางการเมืองระดบัชาติในปัจจุบนั พบปัญหาในทางการเมือง
เช่นเดียวกนักบัท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของ พ.ร.บ. พรรคการเมือง 
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พ.ศ. 2560 ท่ีระบุข้อก าหนดในการจดัตั้ งพรรคการเมืองให้เกิดข้ึนได้ยาก ทั้งยงัมีบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  (กกต.)  กับศาลรัฐธรรมนูญ ในการลงโทษตัดสิทธิ เลือกตั้ ง
กรรมการบริหารและยุบพรรคการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีไม่ต่างกบัระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ย
องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ซ่ึงเกิดข้ึนก่อน พ.ร.บ พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ด้วยซ ้ าไป การพยายามควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคมไทยปัจจุบนั ได้เร่ิมข้ึนใน
มหาวิทยาลัยอนัเป็นท่ีซ่ึงบ่มเพาะความคิดของคนรุ่นใหม่อยู่ก่อนแล้ว การเกิดข้ึนของระเบียบ
ขอ้บงัคบัน้ีส่งผลอยา่งมากต่อความคิดทางการเมืองในมหาวิทยาลยัเพราะความไม่หลากหลายของ
พรรคการเมืองท าใหน้กัศึกษาเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  

ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงควรจะแกไ้ขขอ้ก าหนดน้ี เพื่อเอ้ือให้พรรคนกัศึกษาใหม่ๆสามารถ
เกิดข้ึนไดง่้าย อนัจะส่งผลใหเ้กิดความหลากหลายของพรรคนกัศึกษา ลดการผกูขาดทางอ านาจโดย
การเพิ่มการแข่งขนัของพรรคนกัศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้นกัศึกษาเกิดความต่ืนตวัทางการเมือง
อนัเน่ืองมาจากการสามารถเขา้สู่เวทีทางการเมืองไดง่้ายข้ึน หรือเห็นความส าคญัในสิทธิของตวัเอง
ท่ีจะออกไปเลือกตั้ง เพื่อเลือกพรรคท่ีมีแนวทางด าเนินการตรงกบัความตอ้งการของตวัเองส่งผล 
การแข่งขนัทางการเมืองจะใช้เกณฑ์การเลือกจากตวันโยบายมากกว่าตวับุคคล ถือเป็นการแกไ้ข
เร่ืองระบบอุปถมัภใ์นมหาวิทยาลยัดว้ย ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้เม่ือนกัศึกษามีความต่ืนตวัทางการเมืองใน
มหาวิทยาลัย จะส่งผลให้นักศึกษาเหล่าน้ีมีความต่ืนตวัทางการเมืองระดับชาติ อนัจะเป็นก าลัง
ส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงสังคมไทยใหดี้ข้ึนไดโ้ดยใชแ้นวทางของประชาธิปไตย   

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ืองการก่อตั้งและบทบาทของพรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 

2559 -2561 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอว่า การเก็บขอ้มูลเพียงการสัมภาษณ์สมาชิกพรรคนกัศึกษาปัจจุบนั
อยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากระยะเวลาท่ียาวนานการทราบเพียงขอ้มูลจากปากต่อปากอาจท า
ให้เกิดความผิดพลาดของขอ้มูลได ้และเน่ืองจากพรรคนกัศึกษาไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลประวติัการก่อตั้ง 
สถิติการเลือกตั้ง รายช่ือสมาชิกของพรรค อย่างเป็นระบบระเบียบท าให้การหาขอ้มูลประกอบ
การศึกษาท าได้ยาก นอกจากน้ีการศึกษาเก่ียวกบัพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลยัยงัมีผูศึ้กษาน้อย
ดงันั้นผูท่ี้สนใจในประเด็นพรรคนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัอาจน าเร่ืองไปศึกษาในมหาวิทยาลยัของ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

470 
 
 

ตนเองได ้ซ่ึงยงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจใหไ้ดศึ้กษาอีกอยา่งเช่น ยทุธศาสตร์ในการเลือกตั้งสโมสร
นกัศึกษาของพรรคนกัศึกษา หรือการศึกษาตวัผูน้ าพรรคนกัศึกษา เป็นตน้ โดยอาจใชว้ิธีการศึกษาท่ี
หลากหลายไดม้ากกวา่น้ีเช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การแจกแบบสอบถาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
เพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ผูร่้วมก่อตั้งพรรคนกัศึกษา สมาชิกพรรค
นกัศึกษารุ่นเก่า หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาพรรคนกัศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน 

 

รายการอ้างองิ 
เกียรติชยั พงษพ์าณิชย.์ ( 2514 ). ปฏิวติั 2475  กรุงเทพฯ : ผดุงพิทยา. 
ปรีชา หงษไ์กรเลิศ. (2524). พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒัน 

พาณิชย.์ 
ไพรวลัย ์เคนพนม. ( 2560 ). พรรคการเมืองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
วทิยา นภาศิริกุลกิจ และ สุรพล ราชภณัฑารักษ.์ ( 2521 ). พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์.  

พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
เศาวนิต เศาณานนท ์(2542). ภาวะผู้น า. นครราชสีมา : สถาบนัราชภฎันครราชสีมา. 
อมรา พงศศ์าพิชญ ์และ ปรีชา คุวนิทร์พนัธ์ (2559). ระบบอุปถมัภ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
อเนก สุขดี, เสนีย ์ค  าสุขและ ปธาน สุวรรณมงคล. (2556 ). การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของ 

สาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ ปีท่ี 2 เล่มท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 
2556). 

พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ. (2555). มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข้มแขง็ตามหลัก 
ประชาธิปไตยให้แก่พรรคการเมือง. วทิยานิพนธ์หาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์, มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์. 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

471 
 
 

อคัรพงษ ์มณีภาค. ( 2535 ). การศึกษาบทบาททางการเมืองขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 
รามค าแหง ปี 2530 – 2534. วิทยานิพนธ์หาบณัฑิต, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

บันทึก 6 ตุลา. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 9 กนัยายน 2561 เขา้ถึงไดจ้าก  
https://doct6.com/learnabout/how/chapter-2/2-5 

.พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ "ตั้งพรรคยาก ยบุพรรคง่าย ห้ามประชานิยม" วนัท่ีคน้ขอ้มูล 24  
พฤศจิกายน 2561 เขา้ถึงไดจ้าก https://ilaw.or.th/node/4654. 

ภาณุวฒัน์ พนัธ์ุประเสริฐ. 14 ตุลาฯ และเร่ืองเล่าสองแบบเก่ียวกับประชาธิปไตยไทย. วนัท่ีคน้ 
ขอ้มูล 9 กนัยายน 2561 เขา้ถึงไดจ้าก https://themomentum.co/14-oct-different- 
narratives/. 

วกิิพีเดีย. องค์การนักศึกษาในประเทศไทย. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 18 สิงหาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก   
https://th.wikipedia.org/wiki/องคก์ารนกัศึกษาในประเทศไทย. 

ษษัฐรัมย ์ธรรมบุษดี. บทเรียน 14 ตุลา : ขบวนการนักศึกษาก้าวหน้าต้องไม่ลืมปัญหาปากท้อง. 
วนัท่ีคน้ขอ้มูล 9 กนัยายน 2561 เขา้ถึงไดจ้าก https://prachatai.com/journal/2010/10/ 
31510.   

สุพฤทธ์ิ ตั้งพฤทธ์ิกุล. รูปแบบทางการเมืองกิจกรรมนักศึกษา:ความสัมพันธ์จากอิทธิพลของระบบ 
รับน้อง1.  วนัท่ีคน้ขอ้มูล 17 สิงหาคม 2561 เขา้ถึงไดจ้าก
https://prachatai.com/journal/2016/03/64920.  

กฎและข้อบังคับ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548. 
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554.  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560. 

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

472 
 
 

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ กรณศึีกษา 
เครือข่ายขอคนืพืน้ที่ป่าดอยสุเทพ 

New Social Movement a Case Study of  The Doi Suthep                                       
Forest  Reclamation  Network 

นาถทิวา  สนพรม (Nattiwa   Sonprom) 
นกัศึกษาสาขาวชิาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Bachelor of Politics and Government, Faculty of Political Science and Public Administration,  

Chiang Mai University 
E-mail: tat.nattiwa@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบริบทการรวมกลุ่มและยุทธวิธีการเคล่ือนไหว
ของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพในช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยผู ้
ศึกษาไดใ้ชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยท าการศึกษาจากการส ารวจลงพื้นท่ีซ่ึงเป็นขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากแกนน าเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพและศึกษาจากเอกสารเช่น 
หนงัสือ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากระบบ Internet  โดยผลการศึกษาพบวา่ในการรวมตวัของ
เครือข่ายนั้นมาจากการคดัคา้นโครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการของศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณ
เชิงดอยสุเทพ ซ่ึงสาเหตุท่ีคดัคา้นโครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการนั้นมีความหลากหลาย อาทิ
เช่น  ต้องการรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  พื้นท่ีก่อสร้างโครงการบ้านพกั
ขา้ราชการตุลาการไม่มีความเหมาะสมเน่ืองจากพื้นท่ีอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ซ่ึงคนเชียงใหม่ให้
ความเคารพนบัถือต่อดอยสุเทพ การก่อสร้างบา้นพกับริเวณพื้นท่ีดงักล่าวน้ีจึงเหมือนการหลบหลู่
ความเช่ือของคนเชียงใหม่และโครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการไม่มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นใหค้นในพื้นท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการ จึงเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายขอคืนพื้นท่ี
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ป่าดอยสุเทพข้ึนมาซ่ึงเครือข่ายนั้นมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้เกิดการร้ือถอนโครงการ
บา้นพกัขา้ราชการตุลาการ 
 ในส่วนของยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ  จากการศึกษา
พบวา่ เครือข่ายไดใ้ชย้ทุธวธีิการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายเป็นอยา่งมากในช่วงเวลาเดือนเมษายนถึง
สิงหาคม พ.ศ.2561 ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถจดักลุ่มการเคล่ือนไหวได้ 3 ประเภท คือ ยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวเชิงวฒันธรรม ความเช่ือทอ้งถ่ิน  ยทุธวิธีการเคล่ือนไหวรูปแบบทางการและยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวโดยการใช้ส่ือในสังคมออนไลน์โดยยุทธวิธีการเคล่ือนไหวท่ีทางเครือข่ายได้ใช้เป็น
ยทุธวธีิท่ีหลากหลายและ   ไดใ้ชพ้ร้อมๆ กนัในแต่ละช่วงเวลา 
 

ค าส าคญั: ขบวนการเคล่ือนไหว,  เครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ,  เครือข่ายทางสังคม,                            
การเคล่ือนไหวทางสังคม, โครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ 
 
Abstract 
 This study aims to study the context of integration and  tactical movement of  The Doi 
Suthep  Forest  Reclamation Network  in the period April to August 2018.  The study found that 
in the consolidation of the network come from the opposition Housing complex for justice 
officials of the 5th Regional Appeal Court at Doi Suthep  which causes that challenged the 
judiciary officials home have a variety.  such as the need to maintain forest ecosystem, 
construction area of housing complex for justice officials of the 5th Regional Appeal Court Doi 
Suthep not to be appropriate because the area lies in the foothills of Doi Suthep in Chiang Mai 
where people respect towards Doi  Suthep. The construction of the homes in this area, therefore, 
such as to people's belief Chiang Mai and housing complex for justice officials of the 5th 
Regional Appeal Court at Doi Suthep  hasn’t listening  people in the area to participate in the 
project. Thus, the integration into the network reclaim the forest in which the network is the main 
purpose demand that buildings in Doi Suthep’pristine forest be demolished. 
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 In the part of tactical movement of  Doi Suthep  Forest  Reclamation Network  , the study 
found that the network use tactics to cal. The movement's varied greatly during April to August 
2018.  which can group the movement into 3 type are the tactical movement to cultural beliefs, 
local tactical movement patterns , and tactical movement by social  network. The tactical 
movement use many different tactical in each period time. 
 

Keywords: Movement, The Doi Suthep  Forest  Reclamation Network, Social  Network 
Social Movement, Housing complex for justice officials 
 

บทน า 
 โครงการก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต าบล
ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นการด าเนินโครงการของศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยพื้นท่ีบริเวณ
ดงักล่าวเป็นพื้นท่ีราชพสัดุ ซ่ึงท่ีดินราชพสัดุตามความหมายในพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 
2518 มาตรา 4 ก าหนดความหมายไวด้งัน้ี  

ท่ีราชพสัดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดินทุกชนิดเวน้แต่           
สาธารณสมบติัของแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี 

1. ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าและท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืน หรือทอดทิ้งหรือกลบัมาเป็นของแผ่นดิน         
โดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 

2. อสังหาริมทรัพยส์ าหรับพลเมืองหรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของพลเมืองใชร่้วมกนั เป็น
ตน้วา่ ท่ีชายตล่ิง ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ  

จึงสามารถอธิบายไดว้า่เป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้นส่วนราชการของแผ่นดินโดยเฉพาะ สามารถเป็น
พื้นท่ีใดก็ไดเ้พียงแต่ไม่ใช่พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีผูค้นใชร่้วมกนั ทั้งน้ีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ
ทั้งหมดในท่ีดินราชพสัดุจึงเป็นผูอ้นุญาตแก่ผูอ่ื้น (ข่าวสด, 2561)   

ท่ีดินราชพสัดุบริเวณโครงการก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พื้นท่ี
เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่  ปัจจุบนัเกิดขอ้ถกเถียงและการโตแ้ยง้กนัในวงกวา้งจากสาธารณชน เดิม
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ทีบริเวณดงักล่าวเป็นของกรมป่าไมแ้ต่เน่ืองจากมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม กองทพัภาคท่ี 3 จึงขอใช้
สถานท่ีเพื่อฝึกก าลงัพล ต่อมาในปี พ.ศ.2500 กรมท่ีดินไดอ้อกเอกสารหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง 
(นสล.) 394/2500 จ  านวน 23,787 ไร่ เพื่อให้กระทรวงกลาโหมใชใ้นราชการ กองทพัภาคท่ี 3 จึงไป
ขอข้ึนทะเบียนการใชป้ระโยชน์ต่อกรมธนารักษใ์นปีพ.ศ.2540 ส านกัอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 5 ไดท้  า
เร่ืองขอแบ่งใช้ประโยชน์พื้นท่ีบางส่วนในปี พ.ศ.2547 กองทพับกได้อนุมติัให้ส านักอธิบดีผู ้
พิพากษาภาค 5 ให้ใช้พื้นท่ี 143 ไร่ โดยกองทพับกไดท้  าเร่ืองส่งคืนพื้นท่ีตามแปลงท่ีดินนั้นให้
กรมธนารักษ์ จากนั้นปี พ.ศ. 2549  กรมธนารักษอ์อกหนงัสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินราชพสัดุดงักล่าว 
ต่อมากระทรวงการคลงัไดอ้นุมติัให้ส านกังานศาลยุติธรรมใช้พื้นท่ีก่อสร้างท่ีท าการศาลอุทธรณ์
ภาค 5 บา้นพกัและอาคารชุดส าหรับขา้ราชการตุลาการ ซ่ึงตาม พ.ร.บ. ท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 ใน
มาตรา  5  บญัญติัไวว้า่กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีราชพสัดุ ดงันั้นกระทรวงการคลงัใน
ฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิจึงมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมท่ีจะให้ส านกังานศาลยุติธรรมใชป้ระโยชน์ในดิน
ราชพสัดุได ้กระนั้นเม่ือศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไดรั้บงบประมาณเม่ือปี  พ.ศ. 2556  จึงเร่ิมด าเนินการ
ตามโครงการจดัสร้างบา้นพกัขา้ราชการท่ีเชิงดอยสุเทพ (BBC News, 2561)   

การด าเนินโครงการมีทั้งหมด  3 โครงการ ประกอบดว้ย  โครงการแรกการสร้างบา้นพกั
ระดบัประธานศาล จ านวน 9 หลงั คือ บา้นพกัประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5  บา้นพกัรองประธานศาล
อุทธรณ์ ภาค 5  บา้นพกัประธานแผนกคดีเยาวชนฯ บา้นพกัประธานแผนกคดีผูบ้ริโภค บา้นพกั
ประธานแผนกคดีส่ิงแวดล้อม บา้นพกัประธานแผนกคดีเลือกตั้งบ้านพกัอธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
แรงงานภาค 5 บา้นพกัผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาล 2 หน่วย (ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ 1 หน่วย ศาลแขวง
เชียงใหม่ 1 หน่วย) และอาคารชุดขา้ราชการตุลาการ 64  หน่วย ต่อมาโครงการท่ีสอง บา้นพกัผู ้
พิพากษา 38 หลงั บา้นพกัผูอ้  านวยการ 1หลงั อาคารชุดขา้ราชการตุลาการ 16 หน่วย และอาคารชุด
ข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย โครงการท่ีสาม อาคาท่ีท าการศาลอุทธรณ์ภาค 5  สุดท้าย
โครงการท่ีส่ี อาคารท่ีท าการส านักงานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 5  โดยพื้นท่ีของโครงการทั้งประมาณ 
147 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  ซ่ึงโครงการดงักล่าวเป็นท่ีพกัของขา้ราชการตุลาการกว่า 20 คน จาก 7 
หน่วยงาน (เอกพล บรรลอื, 2561) 
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ทั้งน้ีเม่ือเร่ิมโครงการไดส้ักระยะหน่ึงได้เกิดการรวมกลุ่มต่อตา้นโครงการสร้างบา้นพกั
ขา้ราชการตุลาการ ในนามกลุ่มเครือข่ายขอพื้นท่ีป่าดอยสุเทพและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  
ต่อมาทางเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพจึงออกมาเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องความโปร่งใส่และ
ความยุติธรรมต่อชุมชน  โดยการร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนคดัคา้นการก่อสร้างบา้นพกัตุลาการ ซ่ึงมี
การชุมนมคร้ังใหญ่ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2561 และคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นการออกมาเคล่ือนไหวชุมนุมคร้ังใหญ่ของเครือข่ายท่ีบริเวณท่าแพเต็มไป
ดว้ยเครือข่ายภาคประชาชนจ านวนมาก อีกทั้งผูเ้ขา้ร่วมไดท้  าการผกูริบบิ้นสีเขียวเป็นสัญลกัษณ์ใน
การแสดงออกถึงความตอ้งการในการร้ือบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ   

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจในประเด็นรูปแบบในการเคล่ือนไหวของ
เครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ คือ มิติความหลากหลายทางรูปแบบการเคล่ือนไหวทั้งการ
แสดงออกโดยการชุมนุม การแสดงออกทางออนไลน์ การแสดงออกทางประเพณีประจ าภาคเหนือ  
ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นกรณีศึกษาท่ีดีส าหรับการเรียนรู้การเคล่ือนไหวทางสังคม ซ่ึงมีทั้งเหมือน
และแตกต่างจากการเคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของ
เครือข่ายทวงคืนผนืป่าดอยสุเทพ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งความสนใจไปท่ี การรวมกลุ่มของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพและ
การยทุธวธีิในการเคล่ือนไหวทางสังคมของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ โดยมีค าถามหลกัๆ 2 
ประการได้แก่         การรวมกลุ่มของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพมาจากบริบทใดเป็นส่ิง
ส าคญัและพลวตัรของรูปแบบการเคล่ือนไหวเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพในช่วงเดือน
เมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561       เป็นอยา่งไรบา้ง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อศึกษาถึงบริบทในการรวมเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ 

  2. เพื่อศึกษารูปแบบกลยทุธ์การเคล่ือนไหวของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพใน
ช่วงเวลาเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดผูศึ้กษาเร่ิมต้นท่ีโครงการสร้างบ้านพกัผูพ้ิพากษาบนเชิงดอยสุเทพ 
จงัหวดัเชียงใหม่โดยโครงการน้ีรัฐบาลไดอ้นุมติัให้เกิดโครงการข้ึนมา  ซ่ึงต่อมาโครงการดงักล่าว
เกิดการต่อตา้น  เกิดกระแสตอบโตจ้ากภาคประชาชนจึงเกิดการรวมกลุ่มข้ึนมา  ช่ือวา่ “เครือข่ายขอ
คืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ” โดยจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการยุติการสร้างโครงการ
และร้ือถอนโครงการสร้างบ้านพกัข้าราชการตุลาการทั้งหมด  โดยผูศึ้กษามีความสนใจการ
รวมกลุ่มของเครือข่ายจึงน าแนวคิดการรวมกลุ่มมาใช้ประกอบในการอธิบายถึงสาเหตุในการ

โครงการก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5  

การคดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย 

เครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ 

การเคล่ือนไหวทางสังคม รูปแบบในการ
เคล่ือนไหว 

ตอ้งการให้เกิด
การร้ือถอน 

แนวคิดการรวมกลุ่ม 

แนวทางการเคล่ือนไหวต่อสู้และ
ยทุธวธีิของขบวนการทางสังคม 

แนวคิดขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมแนวใหม่ 
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รวมกลุ่มคร้ังน้ี  อีกทั้งเครือข่ายไดอ้อกมาแสดงการเคล่ือนไหวทางสังคม ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิด
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่มาใชใ้นการอธิบายการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อวิเคราะห์วา่การ
เคล่ือนไหวของเครือข่ายเป็นไปตามแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่หรือไม่ 
สุดทา้ยผูศึ้กษาได้น าแนวทางการเคล่ือนไหวต่อสู้และยุทธวิธีการของขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมมาอธิบายถึงยทุธวธีิในการเคล่ือนไหวของเครือข่าย  ขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพวา่มีทิศทางเป็น
อยา่งไรบา้ง 

 

แนวคดิ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาเร่ืองรูปแบบการเคล่ือนไหวเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ ผูศึ้กษาไดใ้ช้

แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดการรวมกลุ่ม 
บุคคลรวมกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว ้

มีความสนใจร่วมกนั ความสนใจร่วมกนัมกัจะแสดงออกไดจ้ากวตัถุประสงคข์องกลุ่ม กลุ่มทุกกลุ่ม
ท่ีตั้งข้ึนมาจะมีวตัถุประสงคข้ึ์นมาเป็นเป้าหมาย ความสนใจร่วมกนัน้ีจะเป็นแรงดึงดูดให้สมาชิกมา
รวมกลุ่มกัน ถ้าหากกลุ่มไม่สามารถด าเนินไปสู่วตัถุประสงค์ได้กลุ่มก็จะสลายตัวแตกแยก 
นอกจากน้ีกลุ่มจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกของกลุ่มนั้นมีวตัถุประสงคร่์วมกนั กลุ่มจะรวมกนัอยา่ง
หนาแน่นสมาชิกจะตอ้งเขา้ร่วมด้วยความสมคัรใจ โดยมีขอ้สังเกตว่าการรวมกลุ่มท่ีเกิดข้ึนโดย
สมคัรใจนั้นตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ผูท่ี้จะไปท าการรวมกลุ่มตอ้งสร้างทศันคติของสมาชิกกลุ่มให้
มองเห็นในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติและมีศรัทธาในการแก้ไขการรวมกลุ่มจึงจะเกิดข้ึน เม่ือกลุ่ม
เกิดข้ึนแล้วจะต้องหาทางยึดเหน่ียวกลุ่มเอาไว้มิให้สลายไป เช่น กลุ่มต้องมีสัญลักษณ์ การ
เคล่ือนไหว ส่ิงยดึเหน่ียวกลุ่มสถานการณ์บีบตวั (พฒัน์ บุณยรัตพนัธ์ุ, 2517) 

โดยสรุปแลว้การรวมกลุ่มหมายถึงการท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกนัดว้ยความสมคัร
ใจเพื่อจุดประสงค์เดียวกนั โดยจุดประสงค์นั้นอาจจะเป็นในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาเร่ืองการ
รวมตวักนัเพื่อท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง อีกทั้งกลุ่มจะอยูไ่ดย้าวนานตอ้งแรงยึดเหน่ียวจิตใจภายในกลุ่มเพื่อ
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เป็นพลงัขบัดนัให้ถึงจุดมุ่งหมายเดียวกนั ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดการรวมกลุ่มมาอธิบายถึงการ
รวมกลุ่มของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพวา่เครือข่ายนั้นมีการรวมกลุ่มลกัษณะอยา่งไร 

2. ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) 
พฤทธิสถาน ชุมพล, ม.ร.ว. (2546) ไดใ้หค้วามหมายของขบวนการเคล่ือนไหวสังคมใหม่

วา่ มีความเป็นขบวนการทางสังคมมากกวา่ท่ีจะเป็นขบวนการทางการเมืองเพราะใหค้วามสนใจใน
เร่ืองค่านิยมและวถีิชีวติ วฒันธรรม จุดมุ่งหมายของขบวนการเหล่าน้ีอยูท่ี่การระดมประชาชนซ่ึงมี
ส่วนส าคญัส าหรับการท ากิจกรรมในบริเวณสาธารณะ ไม่ไดมุ้่งท่ีจะเขา้ไปมีส่วนในอ านาจรัฐหรือ
ครองอ านาจรัฐ เนน้การกระท าการออ้มรัฐไม่สนใจท่ีจะติดต่อหรือทา้ทายอ านาจโดยตรง อีกทั้ง
พยายามท่ีจะน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงสังคมทั้งโดยการเปล่ียนแปลงค่านิยมและโดยการพฒันาวถีิ
ชีวติใหม่ๆข้ึนมาเป็นทางเลือกแทนท่ีจะมุ่งสู่การเปล่ียนแปลงโดยผา่นระบบการเมือง (ประภาส ป่ิน
ตกแต่ง,2552) 

2.1 แนวทางการเคลือ่นไหวต่อสู้และยุทธวธีิของขบวนการทางสังคม 
ชาร์ล ทลิลี ่(Charles Tilly,2538) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ยทุธวธีิการเคล่ือนไหววา่คือ 

เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีกลุ่มมีและถูกน ามาใชเ้พื่อเรียกร้องต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงตกเป็นเป้าหมาย
ของการเรียกร้อง โดยยทุธวธีิการเคล่ือนไหวของขบวนการทางส าคญัสามารถจ าแนกออกเป็น 3 
ยทุธวธีิดงัน้ี (ประภาส ป่ินตกแต่ง,2552) 

1) ยุทธวธีิการขัดขวางท้าทายระบบการเมืองปกติ 
ยทุธวธีิน้ีเป็นการเขา้ไปขดัขวางกดดนักระบวนการตดัสินใจของรัฐ นอกจากน้ียงัเป็น

วธีิการท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งถึงการขอความเห็นอกเห็นใจและการตั้งค  าถามกบัความชอบธรรม ซ่ึง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั ระดบัแรกเป็นปฏิบติัการแบบทา้ทายท่ีไม่ผดิกฎหมายแต่ใชค้วามกลา้
หาญ กลา้ไดก้ลา้เสียของผูก้ระท าและระดบัท่ีสองเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะผดิกฎหมายแต่ปฏิบติัการ
ดว้ยยทุธวธีิท่ีใชค้วามรุนแรง  ตวัอยา่งของยทุธวธีิการขดัขวางทา้ทายระบบการเมืองปกติท่ีส าคญั
และนิยมใชก้นั กิจกรรมท่ีละเมิดต่อกฎหมาย เช่น อารยะขดัขืน (civil disobedience) และกิจกรรมท่ี
ไม่ผดิต่อกฎหมายแต่เป็นการกระท าทา้ทายซ่ึงหนา้ เช่น การบอยคอต(boycott) หรือปฏิเสธไม่
ยอมรับและการนัง่ประทว้ง (sit-ins)  
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2) ยุทธวธีิการใช้ความรุนแรง   
ยทุธวธีิการใชค้วามรุนแรงคือ การท าใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือลม้ตายท าใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์น การใชค้วามรุนแรงเป็นส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงไดโ้ดยง่ายเร็วเป็นท่ีจดจ าของคน วธีิการใช้
ความรุนแรงคือการแสดงถึงความไร้ระเบียบของสังคมและเรียกร้องการเขา้มาจดัการของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเช่นเดียวกบัวธีิการท่ีไร้ความรุนแรง แต่อีกดา้นหน่ึงวธีิการดงักล่าวน้ีก็มีลกัษณะท่ีท าให้
เกิดความกลวัและท าใหผู้ค้นหนีห่างออกไป  

3)  ยุทธวธีิตามช่องทางระบบการเมืองปกติ 
เป็นวธีิการท่ีอยูใ่นระดบัของการยอมรับได ้เช่น การลงช่ือ การเดินขบวน การนดัหยดุงาน  

ลกัษณะส าคญัยทุธวธีิตามช่องทางระบบการเมืองปกติคือ เป็นวธีิการท่ีไม่ตอ้งการความเอาจริงเอา
จงัหรือความทุ่มเทสูง ไม่ตอ้งการวธีิการมากนกัและอาจจะดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากแต่ก็เกิดข้ึนจน
กลายเป็นวธีิการแบบสถาบนัโดยวธีิดงักล่าวน้ีอาจผนวกดว้ยวธีิการในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การ
เดินขบวนเพื่อหาเสียงสนบัสนุนจากชุมชนรอบขา้งและส่ือมวลชน การปิดโรงงาน การยดึโรงงาน
หรือสถานท่ีท างาน  

โดยสรุปแลว้แนวคิดการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในความเขา้ใจของผูศึ้กษา คือ 
การมารวมตวักนัท่ีไม่ใช่แค่ประเด็นทางการเมืองเหมือนก่อน แต่ปัจจุบนัขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมแนวใหม่เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวติ คุณภาพชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชนของผูค้นมากข้ึน  ทั้งน้ี
ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาอธิบายถึงรูปแบบการเคล่ือนไหวของเครือขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ 
ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวตามยทุธวธีิตามช่องทางระบบการเมืองปกติ แต่ลกัษณะท่ีส าคญัการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มนั้นมีความหลากหลายและไดป้รับเปล่ียนรูปแบบแนวทางยทุธวธีิการ
เคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกนัออกไปนบัตั้งแต่ท่ีไดเ้กิดการชุมนุมคร้ังใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายนจวบจนถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะวเิคราะห์ถึงในการออกมาแสดงความตอ้งการ
ใหร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้างโครงการสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการวา่กลุ่มเคล่ือนไหวดงักล่าวมีการ
เคล่ือนไหวเป็นไปตามขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือไม่ ซ่ึงการน าแนวคิดการ
เคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่มาอภิปรายและวเิคราะห์จะท าใหเ้ห็นถึงยทุธวธีิและกระบวนของ
เครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าเชิงดอยสุเทพมีความชดัเจนและเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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3.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องเกีย่วกบัแนวคิดการรวมกลุ่ม 
มลวภิา ศิริโหราชัย (2542) ไดศึ้กษากระบวนการรวมพลงัของชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อคดัคา้น

การก าจดัมูลฝอยแบบฝังกลบในชุมชนกรณีศึกษาบา้นเกษตรใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรวมกลุ่มคือ ต าบลบา้นเกษตรใหม่มีบ่อดินทั้งหมด 9 บ่อ ประกอบดว้ย
บ่อของเอกชนและหมู่บา้น เม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดป้ระสบปัญหาการขาดพื้นท่ีรองรับการ
ก าจดัขยะ จึงมีความตอ้งการบ่อก าจดัขยะ  โดยเทศบาลไดน้ ามาทิ้งบ่อท่ีเจา้ของคือเอกชน  ไม่มีการ
ดูแลซ่ึงท าใหช้าวบา้นไดรั้บผลกระทบจากการทิ้งขยะของเทศบาลจึงเป็นผลท าใหช้าวบา้นไม่พอใจ  
ชาวบา้นจึงเรียกร้องใหท้างเทศบาลแกไ้ขสถานการณ์แต่แลว้ทางเทศบาลไม่มีการแกไ้ข  จึงเกิด
กระบวนการรวมพลงัของชาวบา้นข้ึนเพื่อเรียกร้องใหรั้ฐแกไ้ขสภาพการณ์ดงักล่าว 

วรรณธิดา วงศ์เรือน (2555) ไดศึ้กษาการเคล่ือนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาค า 
กรณีศึกษาชาวบา้นเค่ิง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเก่ียวกบักระบวนการรวมกลุ่มคือพบวา่ 
ก่อนหนา้ชุมชนฝายพญาค าไม่ไดร้วมตวักนัอยา่งมีแบบแผน แต่เม่ือเกิดปัญหาเร่ืองน ้าไหลเขา้ท่ีนา
ชา้  ปัญหาการแยง่ชิงน ้า ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม   

วไิลวรรณ ภู่จีนาพนัธ์ุ (2543) ไดศึ้กษาประเด็นความเช่ือในพอ่ขนุง าเมืองในกระบวนการ
รวมกลุ่มความร่วมมือของชุมชนเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกวา๊นพะเยา พบวา่ องคก์รท่ีเกิดจากความ
ศรัทธาท่ีมีต่อพ่อขนุง าเมืองในจงัหวดัพะเยามี 3 องคคื์อ มูลนิธิพอ่ขนุง าเมือง มูลนิธิสายสัมพนัธ์ลูก
พอ่ขนุง าเมือง และชมรมลูกสาวพอ่ขนุง าเมือง โดยกระบวนการรวมกลุ่มของทั้ง 3 องคก์รนั้นมา
จากบริบทความเช่ือ ความศรัทธาต่อพอ่ขนุง าเมือง วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งกลุ่มมีความแตกต่าง
กนัไปแต่ท่ีเหมือนกนัคือทั้ง 3 กลุ่มนั้นท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนร่วม  

ส ารวย ผดัผล (2543) ไดศึ้กษาประเด็นการศึกษาขบวนการทางสังคมแนวใหม่ กรณีศึกษา
เครือข่ายฮกัเมืองน่าน โดยเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรวมกลุ่มกล่าวคือ กลุ่มฮกัเมืองน่านเกิดจากการ
รวมตวัของพระสงฆ ์องคก์รชาวบา้นและองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเป็นกลุ่มของลูกหลานชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีส านึกต่อมาดุภูมิ ใชช่ื้อกลุ่มวา่ฮกัเมืองน่าน 
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จากการศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรวมกลุ่มสรุปไดว้า่ การรวมกลุ่มต่างๆมี
สาเหตุออกเป็น 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรกเกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบัชุมชนซ่ึงการ
เคล่ือนไหวคือ การออกมาปิดกั้นถนน การยืน่หนงัสือต่อหน่วยราชการซ่ึงนบัวา่ไม่ใช่วธีิการ
เคล่ือนไหวท่ีรุนแรงและประการท่ีสองคือ กระบวนการรวมกลุ่มเกิดจากคนในชุมชนซ่ึงจากการมี
ความเช่ือเป็นเหมือนกนัภายในพื้นท่ีจึงสามารถขบัเคล่ือนความเช่ือในการท าคุณประโยชน์ร่วมกนั
เพื่อท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เม่ือเกิดการรวมกลุ่มแลว้ส่วนมากกลุ่มเคล่ือนไหวประการหลงัเป็น
การรวมกลุ่มในมิติพฒันาคุณภาพชีวติคนในพื้นท่ี มิติทางวฒันธรรมและสุดทา้ยมิติอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกลุ่มคร้ังน้ีจะท ามาวเิคราะห์ถึงการ
รวมกลุ่มของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพวา่เกิดจากประเด็นใด พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอน
ของการรวมกลุ่ม 

4.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องแนวคิดขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมและยุทธวธีิในการเคลือ่นไหว
ทางสังคม 

ธนวฒัน์ ปินตา (2556) ไดศึ้กษาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในการคดัคา้นโครงการ
ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลงังานจากขยะในเขตเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพนู ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมพบวา่ ชาวบา้นออกมาเคล่ือนไหวา่สาเหตุมาจากการ
ส่งกล่ินเหมน็ของขยะจากบริเวณการก่อสร้างโครงการส่งเสริมการผลิตพลงังานจากขยะชุมชน โดย
เร่ิมตน้รูปแบบการเคล่ือนไหวคือการยืน่หนงัสือร้องเรียนกบัหน่วยงานต่างราชการให้เร่งการ
ด าเนินการแกไ้ข  ต่อมาใชว้ธีิการรวบรวมประชาชนประมาณ 200 กวา่คนไปกดดนัยืน่หนงัสือแก่
ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพนู 

ทรงชัย ทองปาน (2559) ไดศึ้กษาขบวนการเคล่ือนไหวและยทุธวธีิในการเคล่ือนไหวทาง
สังคมของกลุ่มไม่เอาเข่ือนแก่งเสือเตน้ โดยเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัยทุธวธีิการเคล่ือนไหวทางสังคมคือ  
กลุ่มไม่เอาเข่ือนแก่งเสือเตน้ไดอ้อกมาเคล่ือนไหวดว้ยรูปแบบในการเคล่ือนไหว  14  ยทุธวธีิ 
ประกอบดว้ย ยทุธวธีิการขดัขวางขดัขืนระบบการเมืองปกติ  ยทุธวธีิการใชค้วามรุนแรง ยทุธวธีิ
ตามช่องทางระบบการเมืองปกติ ยทุธวธีิประกอบสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชนข้ึนมาใหม่ 
ยทุธวธีิประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของผูดู้แลป่าเพื่อลบภาพคนตน้ไม ้การสร้างวาทกรรมป่าสักทองผนื
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สุดทา้ยและป่าสักทองท่ีเหลือเพียงสามแห่งในโลก ยทุธวธีิพึ่งบารมีของสถาบนักษตัริย ์ยทุธวธีิ
อาศยัอ านาจของการวจิยั การลดความน่าเช่ือถือของฝ่ายตรงขา้ม ยทุธวธีิปิดชุมชน ยทุธวธีิในการ
เสนอทางเลือกอ่ืนแทนการสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ กลยทุธ์การก่อตั้งองคก์รการเคล่ือนไหวเพื่อ
ด าเนินยทุธวธีิแยกกนัตี การเขา้ร่วมกบัเครือข่ายการเคล่ือนไหวทั้งในระดบัภูมิภาคระดบัประเทศ
และองคก์รเหนือชาติและยทุธวธีิลดแรงปะทะกบัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการไม่มี
เข่ือนแก่งเสือเตน้ 

วเิชียร บุราณรักษ์ (2548) ไดศึ้กษาขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษา
กรณี กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี  โดยเก่ียวขอ้งกบัยทุธวธีิการเคล่ือนไหวทางสังคมคือ  
กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานีไดป้รับเปล่ียนยทุธวธีิในการเคล่ือนไหว โดยตดัสินใจเขา้
ไปแสดงจุดยนืในการมีส่วนร่วมในการคิดการตดัสินนโยบาย การตรวจสอบถ่วงดุลหรือการคดัคา้น
กระบวนการในการด าเนินโครงการเหมืองแร่โพแทช  จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงการปรับเปล่ียนยทุธวธีิ
นั้นมีผลมาจากการเรียนรู้ยทุธวธีิของการต่อสู้ของขบวนการเคล่ือนไหวก่อนหนา้  

กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร (2552) ไดศึ้กษาการเคล่ือนไหวของประชาสังคมในเมือง
เชียงใหม่ต่อประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากความเป็นเมืองระหวา่งปี พ.ศ. 2540-พ.ศ.2551 โดยมีความ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นการเคล่ือนไหวทางสังคมพบวา่  กลุ่มต่างๆท่ีออกมาเคล่ือนไหวนั้นมี
ผลกระทบมาจากความเป็นเมืองในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนั อีกทั้ง
ยทุธวธีิการเคล่ือนไหวไดแ้ตกต่างกนัไป อีกทั้งการเคล่ือนไหวของเครือข่ายทุกเครือข่ายเป็นการ
เคล่ือนไหวระหวา่งประชาชนกบัรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่ในการออกมาเคล่ือนไหวตอ้งการใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการของรัฐท่ีเนน้
การพฒันาจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตจงัหวดัเชียงใหม่  

จักรวาล  วรรณาวงศ์ (2547)  ไดศึ้กษาขบวนการเคล่ือนไหวทางส่ิงแวดลอ้มเมือง
กรณีศึกษาคณะกรรมการประสานงานอนุรักษแ์ม่ปิงและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การเคล่ือนไหวคือการ
จดัประชุมเพื่อก าหนดความเคล่ือนไหวร่วมกนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการเปิดเวที
สาธารณะร่วมกนั ซ่ึงขบวนการก็จะเขา้ไปมีบทบาทร่วมในประเด็นท่ีสอดคลอ้งและมีความเห็น
ร่วมกนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง บางคร้ังผูน้ าและกรรมการก็จะเขา้
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ไปร่วมกบัองคก์รอ่ืนในการเคล่ือนไหวประเด็นอ่ืนดว้ยและในขณะเดียวกนัเม่ือขบวนการจดั
กิจกรรมอนัใดข้ึนมา องคก์รอ่ืนก็มกัจะส่งตวัแทนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยเช่นกนั  

ฮัสสัน ดูมาล ี(2555) ไดศึ้กษาในประเด็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการ
จดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวปัตตานี กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นการเคล่ือนไหวทางสังคมคือ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานีไดต่้อสู้กบัโครงการของ
รัฐ 2 โครงการประกอบดว้ย โครงการพฒันาร่องน ้าและท่าเรือปัตตานีซ่ึงทางกลุ่มตอ้งการเรียกร้อง
ใหช้ะลอโครงการเพื่อขอเวลาในการศึกษาขอ้มูลในโครงการอยา่งละเอียดรอบคอบและตอ้งการให้
ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมและมีการยืน่หนงัสือไปยงันายกรัฐมนตรีและโครงการSEAFOOD BANK จึง
เคล่ือนไหวโดยเกิดการสัมมนากลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี ท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
และไดร่้างหนงัสือข้ึนมาร่วมกบัโครงการวจิยัพื้นท่ีชุ่มน ้าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ยืน่ใหน้ายเนวนิ ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในขณะนั้นเพื่อระงบัโครงการ 

จากการศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเร่ืองการเคล่ือนไหวทางสังคมและยทุธวธีิในการ
เคล่ือนไหวพบวา่จาก 5 งานท่ีไดท้  าการศึกษานั้นมีสาเหตุเกิดมาจากรัฐท่ีด าเนินการโครงการต่างๆ
แลว้ส่งผลกระทบต่อวถีิการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีและส่วนใหญ่นั้นเกิดจากโครงการ
ต่างๆของรัฐนั้นไม่ไดใ้หป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจของโครงการ
ดงักล่าว ทั้งน้ียทุธวธีิการเคล่ือนไหวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ การมียทุธวธีิท่ีรุนแรง เช่น 
ชาวบา้นไดท้  าร้ายเจา้หนา้ท่ี และประการท่ีสองคือยทุธวธีิท่ีไม่รุนแรงกล่าวคือ การชุมนุมประทว้ง 
การยืน่หนงัสือต่อหน่วยงานราชการ และการจดัสัมมนาถกเถียงกนัในประเด็นปัญหา เป็นตน้  โดย
ในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและยทุธวธีิในการ
เคล่ือนไหวทางสังคมคร้ังน้ีจะน ามาสู่การวเิคราะห์กบัเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพวา่
สอดคลอ้งกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่หรือไม่พร้อมทั้งวเิคราะห์ถึงยทุธวธีิการ
เคล่ือนไหวของเครือข่ายภายในเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2561 
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วธิีวจิัย 
 ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากแกนน าของเครือข่ายขอคืน
พื้นท่ีป่าดอยสุเทพและขอ้มูลข่าวสารจากระบบ Internet หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการวิเคราะห์
ผ่านแนวคิดการรวมกลุ่ม   แนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social 
Movement) และแนวทางการเคล่ือนไหวต่อสู้และยุทธวิธีของขบวนการทางสังคม เป็นเคร่ืองมือ
เพื่อมาอธิบายการรวมกลุ่มของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพและรูปแบบการเคล่ือนไหวของ
เครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่าการรวมกลุ่มกนัของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพนั้นมาจาก 4 

ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย หน่ึงมีความต้องการรักษาระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ (สัมภาษณ์คุณบณัรศ บวัคล่ี โฆษกเครือข่ายทวงคืนผนืป่าดอยสุเทพ 1 ตุลาคม 2561)   สอง
ประเด็นดา้นสัญลกัษณ์ แมว้า่โครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการไดส้ร้างในพื้นท่ีราชพสัดุท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย     แต่ในขณะเดียวกนัพื้นท่ีบริเวณก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ ซ่ึงชาว
เชียงใหม่นั้นมีความเคารพนบัถือต่อดอยสุเทพมายาวนาน การก่อสร้างบา้นพกัในพื้นท่ีดงักล่าวจึง
เหมือนการหลบหลู่ความเช่ือของชาวเชียงใหม ่(ประชาไท, 2561)  สามประเด็นดา้นความเหมาะสม 
การก่อสร้างบ้านพกัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างในพื้นท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์จึงเกิดความไม่
เหมาะสมในการสร้างบา้นพกั      (แนวหนา้, 2561)  และสุดทา้ยประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วม 
กล่าวคือ ภาครัฐไม่มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม (สัมภาษณ์คุณ
บณัรศ บวัคล่ี โฆษกเครือข่ายทวงคืนผนืป่าดอยสุเทพ 1 ตุลาคม 2561)  

หลังจากนั้นจึงเกิดกระแสต่อต้านเม่ือประชาชนในพื้นท่ีเร่ิมรับรู้ข่าวสาร พร้อมทั้งใน
ช่วงเวลาตน้เดือนมีนาคม 2561  สังคมออนไลน์เร่ิมมีกระแสต่อตา้นโครงการก่อสร้างบา้นพกั
ขา้ราชการตุลาการ  เน่ืองจากภาพถ่ายทางอากาศท่ีเห็นภูเขาอุดมสมบูรณ์แต่กลบัมารอยแผลเป็น 
“ป่าแหวง่” ไดถู้กพดูถึงอยา่งมากในสังคมออนไลน์  ต่อมาจึงเกิดการรวมกลุ่มจากการเสวนาของคน
เชียงใหม่เพื่อระดม   ความคิดเห็นขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพต่อมาจึงเกิดการรวมตวัเป็นเครือข่ายขอ
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คืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพจากการจดัเสวนาดงักล่าว (สัมภาษณ์คุณบณัรศ บวัคล่ี โฆษกเครือข่ายทวงคืน
ผนืป่าดอยสุเทพ 1 ตุลาคม 2561) 

ต่อมาในประเด็นยุทธวิธีการเคล่ือนไหวของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพสามารถ
จ าแนกได ้ 3 ประเภทคือ 

1) ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวเชิงวฒันธรรม ความเช่ือ ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  การบวชป่าและ
สืบชะตาดอยสุเทพ บิณฑบาตคืนพื้นท่ีป่าเชิงดอยสุเทพ บวงสรวงปู่ แสะยา่แสะและยกัษพ์ิทกัษด์อย
สุเทพและสักการะอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์

2) ยทุธวธีิการเคล่ือนไหวเชิงทางการ ประกอบดว้ย  การยืน่หนงัสือต่อหน่วยงานราชการ        
การชุมนุม  สัญลกัษณ์ในการต่อตา้น การอดอาหารและการเสวนาวชิาการ 

3) ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวเชิงออนไลน์ ประกอบด้วย ใช้ส่ือในสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook และ Twitter  

โดยการใชย้ทุธวธีิการเคล่ือนไหวของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพไม่เฉพาะเจาะจงวา่     
แต่ละช่วงเวลาจะใชยุ้ทธิวิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงเท่านั้น แต่ทางเครือข่ายไดใ้ชยุ้ทธวิธีผสมกนัไป       
แต่ละช่วงเวลา โดยในการอธิบายยุทธวิธีการเคล่ือนไหวสามารถอธิบายผ่านกรอบแนวทางการ
เคล่ือนไหวต่อสู้และยุทธวิธีของขบวนการทางสังคม พบว่าเครือข่ายทวงคืนผืนป่าใช้ยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวประเภทยุทธวิธีการเคล่ือนไหวตามช่องทางระบบการเมืองปกติ เป็นวิธีการท่ีอยู่ใน
ระดบัของการยอมรับได้หรืออยู่ในบรรทดัฐานของประชาธิปไตย เช่น การชุมนุม การจดัเสวนา
วชิาการ        การยืน่หนงัสือติดต่อกบัหน่วยงานราชการ  การใชส่ื้อออนไลน์  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ายุทธวิธีการเคล่ือนไหวทั้งหมดเป็นการกระท าในลักษณะท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย การออกมาชุมนุมของทางเครือข่ายทวงคืนผืนป่าก็นบัวา่เป็นการเคล่ือนไหวท่ี
ถูกกฎหมายเพราะเจตนาของการออกมาชุมนุมคือเพื่อส่ิงแวดล้อมและสัญลักษณ์ประเพณี
วฒันธรรมความเช่ือของชาวเชียงใหม่ ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวแบบช่องทางปกติสามารถดึงผูค้นให้
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เขา้ร่วมได้มากซ่ึงก็สอดคล้องกบัเครือข่ายท่ีการชุมนุมคร้ังแรกมีผูชุ้มนุมเขา้ร่วมกว่า 5,000 คน 
เครือข่ายเขา้ร่วมอีก 44  เครือข่ายในการชุมนุมคร้ังแรก (MThai News, 2561) 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาสังเกตเห็นว่าการชุมนุมคร้ังท่ี 2 เกิดปรากฏการณ์ผูเ้ข้าร่วมการ
ชุมนุมมีจ านวนลดลงเหลือเพียง 1,000 คน (WorkpointNews, 2561) โดยถา้อธิบายผา่นแนวคิดการ
รวมกลุ่มจะพบว่า  หากกลุ่มไม่สามารถด าเนินไปสู่วตัถุประสงค์ได้ กลุ่มก็จะสลายตวัจะเห็นว่า
วตัถุประสงคข์องเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุเทพคือ การร้ือถอนโครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลา
การ โดยจากการชุมนุมคร้ังท่ี 1 เม่ือเดือนเมษายนจนถึงช่วงการชุมนุมคร้ังท่ี 2 เดือนสิงหาคม
ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้อีกทั้งในแนวคิดการรวมกลุ่มลกัษณะ
กลุ่มท่ีมัน่คงถาวร สมาชิกกลุ่มตอ้งมีผลประโยชน์ร่วมกนั ในกรณีของเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุ
เทพผลประโยชน์ในท่ีน่ีคือความเป็นชุมชน ซ่ึงผลประโยชน์ในลกัษณะของความเป็นชุมชนนั้น
ผูเ้ขา้ร่วมอาจซึมซบัความเป็นหน่ึงเดียวกนัไดโ้ดยง่ายแต่ท่ีไม่สามารถถาวรไดน้ั้นอาจจะเป็นเพราะ
การโตต้อบของภาครัฐท่ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมมีจ านวนลดลง   

โดยปรากฏการณ์ดงักล่าวแนวคิดท่ีผูศึ้กษาไดน้ ามาใชไ้ม่วา่จะเป็นแนวคิดการรวมกลุ่มและ
แนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ไม่สามารถอธิบายถึงการโตต้อบของภาครัฐท่ีมี
ผลท าให้ผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายขอคืนพื้นทีป่าดอยสุเทพมีจ านวนลดลงได ้ผูศึ้กษาจึงไดห้ยิบเหตุการณ์
การคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  มาอธิบายปรากฏการณ์เหตุการณ์การปรับตวัของรัฐในประเด็น
ปัญหาโครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ  กล่าวคือ ภาครัฐนั้นเคยใช้ความรุนแรงกบัผูค้ดัคา้น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จากเหตุการณ์ท่ีกลุ่มผูค้ ัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องการมา
ร้องเรียนและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีสิชยั จงัหวดัสงขลา เจา้หน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงพยายามขดัขวางการเคล่ือนไหวของผู ้
คดัคา้นโครงการ ด้วยวิธีการควบคุมการเคล่ือนไหวและจบักุมตวัแกนน าชาวบา้น (Voice TV, 
2560)  สะทอ้นถึงการใชก้ าลงัความรุนแรงต่อกลุ่มผูค้ดัคา้น จึงท าให้รัฐบาลถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่ง
มากในประเด็นเชิงสิทธิมนุษยชน  

จะเห็นไดว้า่ภาครัฐใชว้ิธีการตอบโตใ้นประเด็นการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา การใช้
ความรุนแรง ท าให้ภาพลกัษณ์ของภาครัฐเสียหาย รัฐจึงเกิดการปรับตวัจากการเรียนรู้ ท าให้เกิด
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กลวิธีในการโต้ตอบของรัฐในรูปแบบการซ้ือเวลาและภาวะเงียบงันประเด็นปัญหาโครงการ
บา้นพกัขา้ราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยการซ้ือเวลาในความหมายของผูศึ้กษาคือการท า
เหมือนวา่ยอมตกลงท่ีจะร้ือถอนโครงการบา้นพกัขา้ราชการตุลาการตามขอ้เรียกร้องของเครือข่าย
ทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ     แต่แท้จริงเม่ือถึงเวลาส่งมอบพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์และส่งมอบงาน
ผูรั้บเหมาให้ศาลวนัท่ี 18 มิถุนายน แต่ปรากฏว่าเครือข่ายไปสังเกตการณ์ในพื้นท่ีผูรั้บเหมายงัคง
ท างานตามปกติ (ThaiPBS North,2561) หลงัจากนั้นเครือข่ายไดอ้อกมาเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองแต่
ภาครัฐเร่ิมเขา้สู่ “สภาวะเงียบงนั” โดยการไม่ตอบโตห้รือช้ีแจงใหช้ดัเจนต่อเครือข่าย  

ทา้ยท่ีสุดแลว้จะเห็นว่าโครงการก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการ  เกิดจากภาครัฐยงัใช้
วธีิการรวมศูนยอ์  านาจทุกอยา่งไวท่ี้ส่วนกลางแลว้ไม่ใหภ้าคประชาชนไดรั้บรู้และมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจกบัโครงการของภาครัฐ  เม่ือโครงการด าเนินการข้ึนมาโดยท่ีประชาชนมิเคยทราบมาก่อน
และยงัไม่มีส่วนร่วมในโครงการจึงเกิดกระแสการคดัคา้นโครงการข้ึนมาเน่ืองจากประชาชนมี
ความรู้สึกวา่ตนเองนั้นไม่ไดรั้บความยติุธรรม จึงเกิดการชุมนุมเพื่อคดัคา้นโครงการท่ีรัฐด าเนินการ
โดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมข้ึนตลอด  สามารถอธิบายตามแนวคิดการปกครองทอ้งถ่ินและการ
บริหารจดัการทอ้งถ่ินของ ธเนศวร์ เจริญเมืองวา่ การรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลางยอ่มมีอุปสรรค 
เพราะเป็นไปไดย้ากมากท่ีผูป้กครองท่ีส่วนกลางจะทราบปัญหาทุกเร่ืองและมีเวลาตดัสินใจทุกเร่ือง 
เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีมากและแต่ละทอ้งท่ีมีปัญหาท่ีหลากหลาย อาจจะน าไปสู่ปัญหาท่ีหนกัหน่วงข้ึน 
(ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551)  ดงันั้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ินจึงเป็นทางออกเพื่อ
แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม กรณีศึกษาเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีป่า           
ดอยสุเทพเป็นเร่ืองท่ีมีความยากและความง่าย โดยความยากนั้นคือ ในระหวา่งท่ีผูศึ้กษาท าการศึกษา
ประเด็นปัญหาดงักล่าวยงัไม่สามารถยุติได ้ประเด็นปัญหาระหว่างภาครัฐกบัผูค้ดัคา้นโครงการ
ก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการตุลาการยงัมีอยู่ต่อเน่ือง ผูศึ้กษาจึงแก้ปัญหาโดยการก าหนดขอบเขต
ช่วงเวลาในการศึกษาเพื่อท่ีจะท าให้การศึกษามีความคงท่ีมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในความไม่น่ิงของ
ขบวนการเคล่ือนไหวท าให้ผูศึ้กษาสามารถเก็บขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
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สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ได้ง่ายข้ึนเน่ืองจากเครือข่ายขอคืนพื้นท่ีผืนป่าได้มีการออกมา
เคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบหลากหลายกิจกรรม โดยสรุปแลว้ส าหรับตวัผูศึ้กษามีความ
คิดเห็นว่า ความใฝ่รู้เวลาและความขยนัหมัน่เพียรเป็นส่ิงท่ีการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากในการศึกษามีเวลาเพียง 4  เดือนในการศึกษาท าให้ผูศึ้กษาตอ้งมีท าการวางแผนเพื่อ
ปฏิบติังานให้ลุล่วงตามแผนด าเนินเวลาท่ีวางไว ้      อีกทั้งอาศยัความใฝ่รู้ติดตามเครือข่ายขอคืน
พื้นท่ีป่าดอยสุเทพวา่ทางกลุ่มมีกิจกรรมกนัวนัไหนเพื่อท่ีจะไปเก็บขอ้มูลอีกทั้งในการอ่านข่าวสาร
ทางออนไลน์ สุดทา้ยจึงอาศยัความขยนัหมัน่เพียรในการแก้ไขขอ้บกพร่องของงาน เพื่อให้งาน
ออกมาสมบูรณ์ 
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการด้านรังสีวิทยา 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นนโยบาย
และการบริหาร ปัจจยัดา้นองคก์ารและคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการ 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการดา้นรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง การวิจยัเร่ืองน้ีด าเนินการวิจยัแบบผสมผสาน  ซ่ึงประกอบดว้ย การวิจยั
เชิงปริมาณ มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูม้ารับบริการศูนยบ์ริการดา้นรังสีวิทยาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง จ านวน 377 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 คน 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการดา้นรังสี 
วิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ความรู้ความช านาญและทกัษะของบุคลากร ดา้นมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ดา้น
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บุคลากรท่ีปฏิบติังาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และจากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจยัทางดา้นบุคลากรถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีจะน ามาพฒันา
คุณภาพการให้บริการ ทั้งทางด้านทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
พัฒนา อบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมถึงทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังานก็ถือเป็นส่ิงท่ีควรใหค้วามส าคญัไปพร้อมๆกนั เพราะปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง ปลอดภยัของการให้บริการ ซ่ึงน าไปสู่ความประทบัใจและความเช่ือมัน่ท่ีผูรั้บบริการมีต่อ
องคก์ร  

 
ค าส าคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ/ศูนยบ์ริการดา้นรังสีวทิยา/โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัใน 
ก ากบัของรัฐ 

 

ABSTRACT 

The research objectives are 1) to study policy and administrative factor, organization 
and service quality which are influence to service quality 2) to compare the difference between a 
personal factor of the user and a service quality, 3) to study factors influencing service quality of 
a Radiology Service Center in a Public Autonomous University. The research methodology is 
mixed method. The qualitative research target population and the sample size were 377 users 
from a Radiology Service Center in a Public Autonomous University by using questionnaires as 
an instrument for data collection. Statistical methods used for the data analysis were Frequency 
Distributions, percentages, means, standard deviations, One-way ANOVA and multiple 
regression. The qualitative research was using the key person interview and document review as 
instruments.  

The research results showed that, a factor which influenced service quality of 
Radiology Service Center in a Public Autonomous University with statistical significance of 0.05 
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was an organization factor, which are the knowledge and skill of staff and medical specialist, 
performance of the staffs, an information technology, and a working environment. The interview 
results showed that personnel factor was the most important factor which was related to 
development of service quality. Thus the organization should develop skill, expertise and 
experience of the staffs, including the development of technology and working environment. This 
is because the personnel factor influences an active, correct, and safe working process and will 
also impress and assure the users to be more confidence in the organization. 

 

KEY WORDS: SERVICE QUALITY/ FACTOR INFLUENCING / SERVICE USER 

 
บทน า 

โลกของยุค ท่ี มี ท่ี มีการเปล่ียนแปลง  คุณภาพมีบทบาทส าคัญในการตัดสิน
ความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กร คุณภาพจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีทุกองค์กรตลอดจนสถาน
บริการสุขภาพทั้งของรัฐและเอกชน น ามาใช้ในการปรับปรุงและแข่งขนัในเร่ืองการให้บริการ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐท่ีพบว่ามีปัญหามากมายท่ีเป็นอุปสรรคในการรักษาคุณภาพการ
บริการใหไ้ดม้าตรฐาน (วรมงคล ล้ิมศิริตระกลู, 2553) 

ระบบการให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศไทยไดข้ยายตวัอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปมากทั้ งทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย ์
ทางด้านวิชาการ ทางดา้นสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัเป็นอย่างมาก เพราะ
ประชาชนไดห้นัมาใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน โรงพยาบาลจึง
จ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัและกลไกเพื่อส่งเสริมและกระตุน้การบริหารจดัการและการพฒันาระบบ
บริการดา้นสุขภาพใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มดา้นคุณภาพบริการ ความปลอดภยั ความ
พึงพอใจและตอบสนองความคาดหวงัของประชาชน  

ศูนยบ์ริการทางดา้นรังสีวทิยาถือเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัหน่วยงานหน่ึงในโรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ประเทศไทย  เพราะการวนิิจฉยัโรคดว้ยรังสี เป็นการตรวจหาความผิดปกติ
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ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย  าวิธีหน่ึง ซ่ึงส่งผลให้แผนการรักษามีประสิทธิภาพสูง ท่ีสามารถ
วินิจฉยัโรคต่างๆเพื่อน าไปสู่ในการรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า โดนอาศยันวตักรรม
และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัน ามาใชก้บัประชาชนในทุกระดบัไดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด เพื่อให้
ประชาชนไดมี้โอกาสรับการรักษาอยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที  

จากการศึกษางานวิจัย  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ผู ้วิจ ัยได้พบว่า 
โครงสร้างขององคก์าร  เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของบุคลากร 
และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  มีผลต่อคุณภาพการบริการและเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การ  จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจยัทางด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจยัทางด้าน
องคก์าร และคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อน าผลการศึกษาและปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์และน ามาใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการบริการ รวมถึงน าผลการศึกษาท่ีไดม้าปรับปรุงคุณภาพการบริการของการ
บริการตรวจดา้นรังสีวิทยา ให้ทดัเทียมการบริการของโรงพยาบาลอ่ืนๆและศูนยเ์อกซเรยต่์างๆทัว่
ประเทศ เพราะความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริการทางดา้นสุขภา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ปัจจยัดา้นองคก์ารและคุณภาพการใหบ้ริการ 
ของศนูย์บริการด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่  
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการ 
ให้บริการของศนูย์บริการด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่ 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการดา้นรังสีวทิยา โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- จ านวนคร้ังท่ีมารับบริการ 

- สาเหตุท่ีมารับบริการ 

- ระยะเวลาท่ีรอรับบริการ 

 

ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหาร 

- นโยบาย one stop service 

- นโยบายการใช ้QR code 

- การลดขั้นตอนการใหบ้ริการ 
- ความถูกตอ้งแม่นย  าในการตรวจ 

- รูปแบบการใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัด้านองค์การ 

- ความรู้ความช านาญและทกัษะของ
บุคลากร ดา้นมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
- ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังาน 
- การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

คุณภาพการให้บริการ 

 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

3. การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 

4. การใหค้วามมัน่ใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 

5. ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจใน

ผูใ้ชบ้ริการ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

กล่าวโดยสรุป การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืน อีกทั้งยงัก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ จากผลของการกระท านั้น ซ่ึงการบริการท่ีดีจะเป็นการกระท าท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท่ี้แสดงเจตจ านงให้ไดต้รงกบัส่ิงท่ีบุคคลนั้นคาดหวงัไวพ้ร้อมทั้งท าให้บุคคล
ดังกล่าวเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจต่อสิงท่ีได้รับในการเวลาเดียวกัน ในความหมายน้ี
ครอบคลุมการบริการทุกดา้นไม่วา่จะเป็นการบริการทัว่ไป หรือการบริการเชิงพาณิชย ์

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
โดยสรุปแล้วคุณภาพการบริการ คือ การบริการท่ีผู ้ให้บริการต้องค านึงถึงส่ิงท่ี

สามารถ สัมผสัได้ อาทิเช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และบุคลากร ท่ีตอ้งพร้อมเสมอส าหรับให้บริการ 
สร้างความ ไวว้างใจและความเช่ือมัน่ให้แก่ผูรั้บบริการหรือลูกคา้ ให้บริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการได้อย่าง รวดเร็ว เอาใจใส่ผูรั้บบริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เพื่อสร้างความ
ประทบัใจและความ พึงพอใจใหแ้ก่ผูม้ารับบริการ 

แนวคิดปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร และปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ 
แนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop services)  ลกัษณะขององคก์าร ลกัษณะ
ของสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของบุคลากร และนโยบายการบริหารและการปฏิบติั 

 

วธิีการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งวธีิเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ 
การวจัิยเชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีใชด้ าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูม้ารับบริการท่ีศูนยบ์ริการดา้นรังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ประจ าปี  2561  จ  านวน       
377 คน 
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การวจัิยเชิงคุณภาพ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือผูท้รงคุณวุฒิในหน่วยงาน 3 คน ในศูนยบ์ริการดา้นรังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาระดบัคุณภาพของปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารของศูนยบ์ริการดา้น

รังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึงในภาพรวม อยู่ในระดับสูง เม่ือ
พิจารณาตามรายดา้นของปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร พบว่า คะแนนเฉล่ียแต่ละดา้นอยู่ใน
ระดบัสูง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี ความถูกตอ้งแม่นย  าในการตรวจเจา้หน้าท่ีมี
การทวนช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด เพื่อท าให้การตรวจถูกตอ้ง ถูกคน และถูกส่วนท่ีตอ้งการตรวจ 
รูปแบบการใหบ้ริการมีการวางระบบในการใหบ้ริการท่ีเขา้ใจง่ายต่อการติดต่อ ส่ือสารในการขอรับ
บริการ นโยบาย One Stop Service มีจุดให้บริการท่ีครบในจุดเดียว การลดขั้นตอนการให้บริการมี
การประสานงานเพื่อให้ขั้นตอนในการรับบริการน้อยลง ประหยดั เวลาและสะดวกรวดเร็ว และ
นโยบายการใช้ QR Code ในการติดต่อส่ือสารทาง Application และการส่ือสารออนไลน์อ่ืนๆ     
เพื่อประหยดัเวลาและลดการเดินทางเขา้มาติดต่อเองท่ีโรงพยาบาล ตามล าดบั 

ผลการศึกษาระดับคุณภาพของปัจจยัด้านองค์การของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาตามราย
ดา้นของปัจจยัดา้นองคก์าร พบวา่ คะแนนเฉล่ียแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี บุคลากร มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและน่าเช่ือถือในการอ่านผลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
แม่นย  า เทคโนโลย ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชบ้ริการ ท าให้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วใน
เร่ืองของข้อมูลเช่ือมโยงกัน และง่ายต่อการขอรับบริการ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะท่ีดี มีการประสานงานท่ีดี และสภาพแวดลอ้มมีบรรยากาศในการท างานท่ี
ดีไม่ตึงเครียดจนเกินไป ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพของปัจจัยดา้นคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการดา้น
รังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง               
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เม่ือพิจารณาตามรายดา้นของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ พบวา่ คะแนนเฉล่ียแต่ละดา้นอยูใ่น
ระดบัสูง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ 
การให้ความมั่นใจต่อผูใ้ช้บริการ การตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ ความเช่ือถือไวว้างใจได้ และ     
ความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดบั 

จากผลการวจิยัการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการ ของศูนยบ์ริการดา้นรังสีวิทยา  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่ง
หน่ึง ในภาพรวมพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวน
คร้ังท่ีมาใช้บริการ เหตุผลท่ีมารับบริการ และระยะเวลาท่ีรอรับบริการ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.90 มีอายุระหวา่ง 60 ปี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 31 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 54.90 
ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานมหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 44.30 เคยรับบริการ
มากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.60 มารับบริการเพราะไดรั้บการสั่งตรวจจากแพทยท่ี์รักษา คิดเป็น
ร้อยละ 69.20 และใชเ้วลาท่ีมารอรับบริการประมาณ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 46.40  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร ของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง 

ผลการศึกษาระดบัปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงโดย
ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  าในการตรวจ เจา้หนา้ท่ีมีการทวนช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด เพื่อท าให้การ
ตรวจถูกตอ้ง ถูกคนและถูกส่วนท่ีตอ้งการตรวจ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 4.54) 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์การ ของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง 

ผลการศึกษาระดับปัจจยัด้านองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงโดยด้านบุคลากร       
มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและน่าเช่ือถือในการอ่านผลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และแม่นย  า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด   
( ̅= 4.58) 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง 

ผลการศึกษาระดบัปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงโดย
ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 4.56) 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการ  ของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
แห่งหน่ึง 

1. เพศ มีระดบัคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P-value = 0.09) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2. อายุ มีระดบัคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P-value = 0.99) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

3. ระดบัการศึกษา มีระดบัคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.72) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

4. อาชีพ มีระดับคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P-value = 0.15) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

5. จ  านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการ มีระดบัคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.33) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

6. เหตุผลท่ีมารับบริการ มีระดบัคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.09) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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7. ระยะเวลาท่ีรอรับบริการ มีระดับคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.21) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการด้านรังสีวิทยา 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการดา้นรังสีวทิยา  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึงในภาพรวม พบว่าปัจจยัดา้นนโยบายและการ
บริหาร และปัจจยัดา้นองคก์ารส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการดา้นรังสีวิทยา มีผลให้
ค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.718 ซ่ึงหมายความวา่ ดา้นองค์การ ไดแ้ก่ ความรู้ความช านาญ
และทักษะของบุคลากรด้านมีแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ ด้านบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการ และสภาพแวดลอ้มในการท างานและดา้นนโยบายและการบริหาร 
ไดแ้ก่ นโยบาย one stop service นโยบายการใช้ QR Code การลดขั้นตอนการให้บริการ ความ
ถูกตอ้งแม่นย  าในการตรวจ และรูปแบบการใหบ้ริการ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีสามารถท านายคุณภาพการ
ให้บริการไดร้้อยละ 71.8 โดยท่ีดา้นองคก์าร เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการมาก
ท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
1. จากการศึกษาปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารของศูนยบ์ริการทางดา้นรังสีวิทยา 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง พบวา่นโยบายการใช ้QR Code และรูปแบบการ
ให้บริการมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อคุณภาพการให้บริการ ในดา้นของการวางระบบ การติดต่อส่ือสาร
ทาง Application และการส่ือสารทางช่องทางอ่ืน ควรมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพทางด้าน
เทคโนโลย ีพฒันาขั้นตอนและระบบในการใหบ้ริการ เพื่อใหค้รอบคลุมต่อผูท่ี้เขา้มารับบริการ ไดมี้
ความสะดวก ประหยดัเวลา เขา้ใจถึงรูปแบบการให้บริการ และลดการเดินทางเขา้มาติดต่อเองท่ี
โรงพยาบาล 

2. จากการศึกษาปัจจยัด้านองค์การของศูนยบ์ริการทางด้านรังสีวิทยา  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
คุณภาพการให้บริการ ในดา้นของบรรยากาศ สถานท่ี และเคร่ืองมือการปฏิบติังาน ควรมีนโยบาย
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ในการพฒันาคุณภาพทางดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานให้มีจ านวนท่ีเพียงพอ มีพฤติกรรมการบริการท่ี
ดี   มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการในทุกระดบัโดยไม่เลือกปฏิบติั มีนโยบายการพฒันา
ปรับปรุงสถานท่ี และอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ให้มีความพร้อม ทนัสมยั และสะดวกรวดเร็วต่อการ
ปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะส่งผลใหผู้รั้บบริการไดก้ารบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 

3. จากการศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการทางด้านรังสีวิทยา 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง พบวา่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ในเร่ืองของ
ท่ีนัง่รอรับบริการไม่เพียงพอต่อผูม้ารับบริการท่ีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพการให้บริการ เน่ืองดว้ย
บางจุดบริการมีสถานท่ีในการให้บริการท่ีค่อนข้างจ ากัด ควรมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพ
ทางดา้นสถานท่ีจุดรับบริการ ให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณผูท่ี้เขา้มารับบริการในแต่ละวนั 
ควรมีการรักษาความสะอาดท่ีดี มีป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4. ควรน าผลวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในองคก์าร ไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมในแต่ละจุดบริการ ทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน เพื่อน าไปพฒันานโยบายหรือ
โครงสร้างขององค์การ เพื่อท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของการให้บริการ ทั้งการจัดอบรม
บุคลากรในทุกๆปี การพฒันารูปแบบการให้บริการ เทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้ม น าปัญหาหรือ
ขอ้ผดิพลาดต่างๆท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของทุกส่วนงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อหา
สาเหตุของปัญหาว่าเป็นท่ีระบบการปฏิบติังานหรือเป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากบุคลากร เพื่อเป็น
แนวทางในการท างานร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ
ต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ส ารวจระดบัสมรรถนะดา้นการสอนของผูด้  ารงต าแหน่ง
อาจารยใ์น ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 2) ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการสอนของ 
ผูด้  ารงต าแหน่งอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามบทบาท
หนา้ท่ีของอาจารย ์การศึกษาใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชา อาจารย ์และนกัเรียนนายสิบต ารวจในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5  
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการศึกษา จ านวน 375 คน ผลการศึกษา  พบวา่ 1) สมรรถนะดา้นการ
สอนของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยรวมอยูร่ะดบัสูง (  =4.03,S.D.=0.72)  เม่ือ
พิจารณาแยกตามกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาประเมินสมรรถนะดา้นการสอนของ
อาจารยอ์ยูร่ะดบัสูง (  =4.21) อนัดบัแรก คือ ดา้นภาวะผูน้ าครู(  =4.45) ขณะท่ีกลุ่มอาจารยไ์ด้
ประเมินตนเอง วา่มีสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารย์ในระดบัสูง  (  =4.21) อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ดา้นภาวะผูน้ าครู(  =4.33) ส่วนกลุ่มนกัเรียนนายสิบต ารวจไดป้ระเมินให้สมรรถนะดา้นการสอน
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ของอาจารยอ์ยูร่ะดบัสูงเช่นกนั (  =4.03) อนัดบัแรก คือ ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้(  =4.09) 2) สมรรถนะดา้นการสอนท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้มีการพฒันา 3 ล าดบัแรก คือ 
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาผูเ้รียน  และดา้นการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนตามล าดบั ส่วนล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน
เพื่อการจดัการเรียนรู้   

ค าส าคญั:   สมรรถนะดา้นการสอนศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ความตอ้งการพฒันา 
 
ABSTRACT                  
                The objectives of this research were (1) to survey teaching competency of instructors in  
provincial police region 5 training center, lampang province.  and (2) to study of guideline for the 
development of teaching competency of instructors in provincial police region 5 training center, 
lampang province.  The samples of this quantitative study were collected from 375 samples which 
consisted of the commanders, instructors and police students in this institute. Questionnaire was 
an instrument used for collecting data in this study. 
                The results showed that, in general, teaching competency of instructors were at the high 
level (  =4.03).When considered by sample group, it was found that the commanders group 
assessed that teaching competency of instructors in overall were at the high level (  =4.21), the 
top  assessment was teacher leadership (  =4.45). Assess results by  the instructors is also at  the 
high level and  the most high level evaluation (  =4.33) As well as the police students group 
assessed that in overall was at the high level too. (  =4.03) and “curriculum and learning 
management” is the most high level (  =4.09). The study suggest that the development of 
teaching competencies of instructor should be arrange in order of priority are curriculum and 
learning management , student development , classroom management   and relationship & 
collaborative – building for learning management is last order.  
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บทน า 
   ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยงานระดบักองบงัคบัการ สังกดัต ารวจภูธรภาค 
5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีภาระหน้าท่ีหลกัในการผลิตและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนของต ารวจภูธรภาค 5 ให้ออกไปรับใชป้ระชาชนตามพื้นท่ีต่างๆ และ
ยงัตอ้งปฏิบติังานเพื่อรองรับภารกิจอ่ืนๆของต ารวจภูธรภาค 5 ในฐานะเป็นหน่วยงานสนบัสนุน
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติอีกดว้ย ในส่วนกลุ่มงานอาจารยเ์ป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีภายใต้
การบริหารจดัการ ก ากบัดูแลของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกบังานวิชาการ งานสอน งานวิจยัพฒันาด้านการศึกษาและงานอาจารยพ์ิเศษ ศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 จึงเปรียบเสมือนสถาบนัการศึกษาท่ีให้บุคคลภายนอกท่ีผา่นการสอบคดัเลือกเขา้
มา ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการต ารวจ โดยมีผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์เป็นผู ้
หล่อหลอมขดัเกลา ปลูกฝังอบรมให้ความรู้ ความคิด ทกัษะ ฝีมือ เพื่อให้ไดผ้ลผลิตเป็นขา้ราชการ
ต ารวจท่ีมีคุณลกัษณะทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอุดมคติ ท่ีตรงตามความประสงคข์อง
ประชาชน (สมเกียรติ เกียรติเลขากุล, 2558) 

  ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัสมรรถนะดา้นการสอน
ของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยใชก้รอบแนวคิดและแบบประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานในรูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ
ใชเ้ป็นแบบประเมินสมรรถนะครูมาปรับใชใ้นการวิจยัน้ี เพื่อให้ทราบถึงระดบัสมรรถนะท่ีเป็นอยู่
ของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5  และสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ส าหรับก าหนด
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของอาจารย์ในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิัย  
   1. เพื่อส ารวจระดบัสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 

ตามสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ(Functional Competency) 
   2. เพื่อส ารวจความคาดหวงัตอ้งการให้มีการพฒันาสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารย์

ในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ใหมี้สมรรถนะท่ีเหมาะสมตามบทบาทหนา้ท่ีของอาจารย ์ 

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
                  การศึกษาน้ี ผู ้วิจ ัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะท่ีเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David 
McClelland,1970) เคยไดก้ล่าวไวว้่า  สมรรถนะ  คือคุณลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึงจะ
เป็นตวัผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือ
เหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยท่ีแมคเคิลแลนด์ได้อ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

สมรรถนะด้านการสอน ตามต าแหน่งอาจารย์ (Functional Competency) 
สมรรถนะที ่1  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
สมรรถนะที ่2  การพฒันาผูเ้รียน 
สมรรถนะที ่3  การบริหารการจดัชั้นเรียน 
สมรรถนะที ่4  การวเิคราะห์สงัเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
สมรรถนะที ่5  ภาวะผูน้ าครู 
สมรรถนะที ่ 6  การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน 

 

สมรรถนะด้านการสอนของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ทีเ่ป็นอยู่ 

สมรรถนะผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ทีค่าดหวงัต้องการพฒันา 

ผู้บังคบั 
บัญชา 

 
อาจารย์

 

นักเรียน
นายสิบ
ต ารวจ 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

512 
 
 

คุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล (excellent performer) ในองคก์รกบัระดบัทกัษะความรู้ ความสามารถ 
โดยกล่าววา่ การทดสอบสติปัญญาและการทดสอบบุคลิกภาพ ยงัไม่ใช่วธีิท่ีเหมาะสมในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลท่ีแทจ้ริงออกมาได ้ซ่ึงตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้น  
สมรรถนะจะประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะท่ีเป็นสาระส าคญั  
2. ทกัษะ (skill) คือ ส่ิงท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3. อตัมโนทศัน์ (self – concept) คือ 
เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน  4. บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล 
(traits) คือ ส่ิงท่ีอธิบายถึงลกัษณะของบุคคลคนนั้น และ 5. แรงจูงใจ/เจตคติ  (motives/attitude) คือ 
แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน     ซ่ึงจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่
ความส าเร็จ (วรรณภา   ลือกิตตินนัท,์ 2558:23)   
    นอกจากน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบประเมินสมรรถนะครู พ.ศ.2553 ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแบบประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) ตาม
กรอบความคิดของแมคเคิลแลนด์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ
ประจ าสายงาน (Functional  Competencies) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงสมรรถนะดา้นการสอนของครู ซ่ึง
ประกอบดว้ยสมรรถนะ 6 ดา้น  ไดแ้ก่ 1.การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum 
and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบ
การเรียนรู้อย่างสอดคลอ้งเป็นระบบและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมถึงมีการใชส่ื้อเทคโนโลยีมาวดั
ประเมินผลการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 2. การพฒันาผูเ้รียน (Student 
Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวิต 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 3.การบริหารการจดัชั้นเรียน (Classroom 
Management ) หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การก ากบัดูแลชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข และมีความปลอดภยัต่อผูเ้รียน  4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน (Analysis & Synthesis & Classroom  Research) หมายถึง ความสามารถในการท าความ
เขา้ใจ แยกประเด็นปัญหาเพื่อให้เกิดขอ้สรุปอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปวิจยัเพื่อพฒันาให้
ผูเ้รียนด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานเองได ้5. ภาวะผูน้ าครู (Teacher Leadership) หมายถึง 
คุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
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ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และ 6. การ
สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ (Relationship& Collaborative–
Building for Learning Management) หมายถึง การประสานความร่วมมือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
สร้างเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อสนบัสนุนส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 8 สิงหาคม 2561)     

 

วธิีการวจิัย  
   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบด้วยบุคลากรและนักเรียนในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ประกอบด้วย  
ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 7 คน อาจารย ์จ านวน 18 คน และนักเรียนนายสิบต ารวจ จ านวน 350 คน 
รวม 375 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
               ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม   
               ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะด้านการสอนท่ีเป็นอยู่ของอาจารย ์ใน
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5  ซ่ึงแบ่งตามสมรรถนะออกมาเป็น 6 ดา้น  โดยท่ีค าถามมีลกัษณะ
ปลายปิดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  (Likert’s Scale) โดยมี
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนและเกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 
 

ระดบัปฏิบัต ิ น า้หนัก ช่วงคะแนน เกณฑ์การแปลผล 

ปฏิบติัมากท่ีสุด 5 4.51 – 5.00 สมรรถนะอยูใ่นระดบัสูงมาก 

ปฏิบติัมาก 4 3.51 – 4.50 สมรรถนะอยูใ่นระดบัสูง 

ปฏิบติัปานกลาง 3 2.51 – 3.50 สมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปฏิบติันอ้ย 2 1.51 – 2.50 สมรรถนะอยูใ่นระดบัต ่า 

ปฏิบติันอ้ยมาก 1 1.00 – 1.50 สมรรถนะอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
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                ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการสอนทั้ง 6 ดา้น 

ของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยท่ีค าถามมีลกัษณะเป็นแบบจดัล าดบั (Ranking 

Question) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 1 ถึง 6 เรียงตามล าดบัตามความส าคญัสูงสุด/เร่งด่วนสุด (6 

คะแนน)ไปจนถึงล าดบัท่ีความส าคญันอ้ยสุด/เร่งด่วนหลงัสุด (1 คะแนน) 

                ส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษานั้น  ไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา  

คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ขณะท่ีผลการประเมิน

สมรรถนะตอนท่ี 2 ได้ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean,  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation,S.D.) ในการวเิคราะห์ ส่วนผลการส ารวจขอ้มูลตอนท่ี 3 นั้น  ไดใ้ชผ้ลรวมคะแนนในการ

จดัล าดบั (Ranking) สมรรถนะทั้ง 6 ดา้น ขณะท่ีการทดสอบสมมติฐาน ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติ 

One Sample T-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบระดบัสมรรถนะดา้นการสอน

ของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 กบัค่าท่ีก าหนด (3.49, ระดบัปานกลาง) โดยมี

สมมติฐานการท าสอบ  คือ H0 : µ ≤ 3.49  
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ผลการศึกษา  
  ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการ

สอนท่ีเป็นอยูข่องอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5  

สมรรถนะด้านการ
สอนของอาจารย์ 

ผู้บังคบับัญชา 
(n = 7) 

อาจารย์ 
(n = 18) 

นร.นายสิบต ารวจ 
(n = 350) 

รวม 3  กลุ่ม 
(N = 375) 

   SD อนั
ดบั 

   SD อนั
ดบั 

   SD อนั
ดบั 

   SD อนั
ดบั 

1.การบริหาร
หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ 
2.การพฒันาผูเ้รียน 
3.การบริหารจดัการ
ชั้นเรียน 
4.การวเิคราะห์
สงัเคราะห์และการ
วจิยัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน 
5. ภาวะผูน้ าครู 
6.การสร้าง
ความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบั
ชุมชน 

4.33 
 
 
4.16 
4.14 
 
3.91 
 
 
 
4.45 
4.29 
 

0.75 
 
 
0.72 
0.71 
 
0.99 
 
 
 
0.64 
0.63 
 

2 
 
 
4 
5 

 
6 

 
 
 
1 
3 

 

4.12 
 
 
4.30 
4.17 
 
4.19 
 
 
 
4.33 
4.17 
 

0.65 
 
 
0.64 
0.76 

 
0.83 

 
 
 
0.57 
0.63 

 

6 
 
 
2 
5 
 
3 
 
 
 
1 
4 

 

4.09 
 
 
4.08 
4.02 
 
3.99 
 
 
 
4.04 
3.96 
 

0.74 
 
 
0.72 
0.79 

 
0.77 

 
 
 
1.03 
0.83 

 

1 
 
 
2 
4 
 
5 
 
 
 
3 
6 

 

4.08 
 
 
4.07 
4.01 
 
3.98 
 
 
 
4.04 
3.96 
 

0.64 
 
 
0.64 
0.70 
 
0.77 
 
 
 
0.79 
0.77 
 

1 
 
 
2 
4 
 
5 
 
 
 

3 
6 

 

สมรรถนะทีเ่ป็นอยู่ 4.21   0.74 4.21    0.68 4.03 0.81 4.02 0.64 

 

จากตารางท่ี1  พบวา่ ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรม

ต ารวจภูธรภาค 5 โดยกลุ่มผูบ้งัคบับญัชา  กลุ่มอาจารย ์และกลุ่มนกัเรียนนายสิบต ารวจ  ผูป้ระเมิน

ทั้งสามกลุ่มไดป้ระเมินวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (  = 4.02,S.D.=0.64)  โดยเรียงจากค่าเฉล่ียจาก
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มากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  (  =4.08) การพฒันาผูเ้รียน 

(  =4.07) และ ภาวะผูน้ าครู (  =4.04) อนัดับสุดท้าย ได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์และความ

ร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ (  =3.96) เม่ือพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะแยกตาม

กลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า กลุ่มผูบ้งัคบับญัชาได้ประเมินสมรรถนะด้านการสอนของอาจารยอ์ยู่ใน

ระดบัสูง (  = 4.21,S.D.=0.74) โดยอนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าครู (  = 4.45) อนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (  = 3.91) ขณะท่ีกลุ่มอาจารย ์การประเมิน

ตนเองพบวา่ มีสมรรถนะในระดบัสูงเช่นกนั (  = 4.21,S.D.=0.68) อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าครู 

(  = 4.33) อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (  = 4.12) ส่วนกลุ่ม

นกัเรียนนายสิบต ารวจ ประเมินวา่มีสมรรถนะในระดบัสูงเช่นกนั (  = 4.03,S.D.=0.81) อนัดบัแรก 

ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ (  = 4.09) อนัดับสุดท้าย ได้แก่ การสร้าง

ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้  (  = 3.96)  

               ผลการส ารวจความคาดหวงัตอ้งการใหมี้การพฒันาสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารยใ์น
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของอาจารย ์
สามารถจดัล าดบัตามความคาดหวงัไดด้งัน้ี อนัดบัแรกท่ีตอ้งการให้มีการพฒันาคือ ดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้(1,671 คะแนน) อนัดบัรองลงมา คือ ดา้นการพฒันาผูเ้รียน (1.572 
คะแนน) อนัดบัสาม คือ ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน (1,354 คะแนน) อนัดบัส่ี คือ ดา้นภาวะผูน้ า
ครู (1,210 คะแนน) อนัดบัห้า คือ ดา้นการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน (1,102 
คะแนน) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ (996 คะแนน)   
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ “ผูด้  ารงต าแหน่งอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร
ภาค 5  มีสมรรถนะการสอนได้แก่สมรรถนะเฉพาะตามสายงานวิชาการในต าแหน่งอาจารยใ์น
ระดบัปานกลาง”  (H0 : µ ≤ 3.49) โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติดว้ยวิธี One-Sample T-Test นั้น ดงัผล
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ค่า t  มีค่าเท่ากบั 31.110 และค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ค่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีว่าผูด้  ารงต าแหน่งอาจารยใ์นศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ไม่ได้มีสมรรถนะด้านการสอนได้แก่สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน
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วิชาการในต าแหน่งอาจารยใ์นระดบัปานกลาง ดงันั้น สมมติฐานท่ีว่า ผูด้  ารงต าแหน่งอาจารยใ์น
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 มีสมรรถนะด้านการสอนได้แก่สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน
วชิาการในต าแหน่งอาจารยใ์นระดบัปานกลาง จึงไดรั้บการปฏิเสธ ดงัปรากฏในตารางที ่2   
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกบัค่าสถิติท่ี (T - Value)  
One-Sample T-Test 

Test Value = 3.49 

สมรรถนะด้านการ
สอนของอาจารย์
ในศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 

t df 
Sig.       

(2-tailed) 
N    S.D. 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
31.110 372 0.000  4.02 0.44 1.022 0.9574 1.087 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

   จากผลการศึกษา ไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
ผลการประเมินสมรรถนะดา้นการสอนของอาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยกลุ่มผู ้
ประเมินทั้งสามกลุ่ม พบว่า โดยรวมมีสมรรถนะด้านการสอนอยู่ระดบัสูง และกลุ่มผูป้ระเมินมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั (  = 4.02,S.D.=0.64) โดยผูป้ระเมินแต่ละกลุ่มต่างมีความเห็นวา่ 
อาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5  มีสมรรถนะดา้นการสอนอยูใ่นระดบัสูงเหมือนกนัทั้ง
สามกลุ่ม  อยา่งไรก็ตาม  แมว้า่ผูป้ระเมินทั้งสามกลุ่มต่างมีความเห็นวา่สมรรถนะดา้นการสอนของ
อาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 อยูใ่นระดบัสูงหมด  แต่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
น่าสนใจ ดงัเช่น  กลุ่มผูบ้งัคบับญัชา และกลุ่มอาจารยป์ระเมินวา่ อาจารยผ์ูส้อนมีภาวะผูน้ าครูสูง
เป็นล าดบัแรก และมีสมรรถนะด้านการสอนเป็นล าดบั2  แต่กลุ่มนกัเรียนนายสิบต ารวจกลบั
ประเมินวา่ อาจารยผ์ูส้อนมีภาวะผูน้ าครู เป็นอนัดบั  3 และประเมินวา่ มีสมรรถนะดา้นการบริหาร
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หลักสูตรและการจดัการเรียนรู้เป็นอนัดับแรก ในขณะท่ีกลุ่มอาจารย์กลับประเมินว่า ตนเองมี
สมรรถนะด้านดังกล่าวมีน้อยสุด แสดงให้เห็นว่า ผู ้ท่ีอยู่ในสถานภาพต่างกัน คือผู ้ท่ี เป็น
ผูบ้งัคบับญัชา อาจมีมุมมองวา่ การท่ีผูเ้ป็นอาจารย ์สามารถท าหนา้ท่ีในการก ากบัควบคุมการเรียน
การสอนนักเรียนได้อย่าง เ รียบร้อย ไม่ มีปัญหาใดๆ ย่อมต้องเป็นผู ้ท่ี มีภาวะผู ้น า  และมี
ความสามารถในการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ได้อย่างดีอีกด้วย แต่ในมุมมองของ
นกัเรียนกลบัมีความเห็นว่า อาจารยมี์ความสามารถในบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ได้
ดีกวา่ ความสามารถในดา้นอ่ืนๆ  

ส าหรับดา้นการพฒันาผูเ้รียน ทั้งกลุ่มนกัเรียนและกลุ่มอาจารยต่์างประเมินเหมือนกนัวา่มี
เป็นอนัดบั 2 ขณะท่ีกลุ่มผูบ้งัคบับญัชากลบัมองวา่มีเป็นอนัดบั 4  ขณะท่ีมีสมรรถนะดา้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ กลุ่มนกัเรียนประเมินว่ามีน้อยท่ี
สุดแต่กลุ่มผูบ้งัคบับญัชาและกลุ่มอาจารยม์องว่ามีเป็นล าดบั 3 และ 4 อย่างไรก็ตาม แมว้า่กลุ่มผู ้
ประเมินทั้งสามกลุ่ม จะประเมินว่า อาจารยมี์สมรรถนะดา้นการสอนในระดบัสูงหมดทุกตวัแปร
ยอ่ย แต่การท่ีผลการประเมินท่ีมีความแตกต่างกนัดงักล่าว อาจเป็นผลมาจากสถานะของผูป้ระเมิน 
โดยเฉพาะในส่วนของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ซ่ึงอยู่ในสถานะของผูเ้รียนท่ีมีโอกาสไดส้ัมผสัจาก
ประสบการณ์การสอนของอาจารยโ์ดยตรง จึงมีมุมมองวา่อาจารยข์องตนสามารถจดัการเรียนรู้ไดดี้ 
แต่ในส่วนของสมรรถนะดา้นการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน และดา้นการ
สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนกลับประเมินว่ามีต ่าท่ีสุด อาจมีผลมาจากเร่ือง
ดังกล่าวเป็นเ ร่ืองท่ีนักเรียนไม่ได้มีส่วนรับรู้กับส่ิงท่ีอาจารย์ได้ท  า  แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 
ผูบ้งัคบับญัชาก็มีการประเมินดา้นการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ในระดบั 6 
เช่นกนั   

  นอกจากน้ี  ผลการศึกษาน้ี มีความแตกต่างจากงานวิจัยของ อุทัยรัตน์ ทองเน้ือตัน
และวรกาญจน์   สุขสดเขียว (2560) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาสมรรถนะของพนักงานครูโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครปฐม พบวา่  1) สมรรถนะของพนกังานครูโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร นครปฐม
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมากโดยมีสมรรถนะย่อยในสมรรถนะประจ าสายงานดา้น
การสร้างสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ ดา้นภาวะผูน้ าครู ดา้นการบริหาร
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จดัการชั้นเรียนสูงเป็นล าดบั 1-3 ส่วนดา้นการวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ดา้น
การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ และดา้นการพฒันาผูเ้รียนอยูล่  าดบั 4-6 ซ่ึงการท่ีนกัเรียน
ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล ประเมินผลออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะสถานะของครูโรงเรียนเทศบาล
อาจมีความใกลชิ้ดกบัพ่อแม่ ผูป้กครองของนกัเรียน และมีโอกาสร่วมกิจกรรมกบัชุมชนมากกว่า 
อาจารยใ์นศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ท่ีไม่ไดมี้กิจกรรมร่วมกบัชุมชนมากเหมือนกบัครูของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
    ในส่วนของความคาดหวงัต้องการพฒันา พบว่า ขณะท่ีสมรรถนะด้านการสอนท่ี ผู ้
ประเมินตอ้งการให้มีการพฒันาก่อน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ (1,671 คะแนน) ล าดบัสอง  คือดา้นการพฒันาผูเ้รียน (1,572 คะแนน) ล าดบัสาม คือดา้นการ
บริหารจดัการชั้นเรียน (1,354 คะแนน)  และล าดบัสุดทา้ยท่ีตอ้งการให้มีการพฒันา  คือดา้นการ
สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ (996 คะแนน) ซ่ึงผลการศึกษา
น้ี มีความสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะด้านการสอนของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย์ใน         
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยกลุ่มผูบ้งัคบับญัชา ท่ีสมรรถนะท่ีผูส้อนมีในล าดบัสุดทา้ยคือ   
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงตรงกบัผลการประเมินตนเองของกลุ่ม
อาจารย์ พบว่ามีสมรรถนะในอนัดับสุดท้าย ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้   
แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระเมินมองเห็นถึงความส าคญัของการมีสมรรถนะทางสายอาชีพของอาจารย์
ผูส้อน โดยทั้งผูบ้งัคบับญัชาและอาจารยผ์ูส้อนของศูนยฝึ์กอบรมฯ ต่างมีความตระหนกัรู้และให้
ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะตามสายอาชีพของผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการสอน ตามท่ีก าหนดไวใ้น 
คู่มือการประเมินสมรรถนะครู ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 ท่ีตั้งอยู่
บนกรอบความคิดของแมคเคิลแลนด ์โดยมีความคิดเห็นวา่  

ทกัษะการสอนมีความส าคญัอยา่งมากต่อการท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนใน
ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมีขีดความสามารถในการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum 
and Learning Management) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคลอ้งและเป็นระบบ จดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ใช้ส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยี และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
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เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากน้ี อาจารย์ผูส้อนยงัต้องมีความสามารถใน  การพฒันาผูเ้รียน
(Student Development) หมายถึงความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพฒันาทกัษะ
ชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ อีก
ดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งสามารถ ท าการบริหารการจดัชั้นเรียน (Classroom Management) โดย การจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา/การก ากบั
ดูแลชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน   

  ผลการศึกษาท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัเป็นไปตามแนวคิดของ วารีรัตน์ แกว้อุไร (8 สิงหาคม 
2561) ท่ีไดก้ล่าวถึง   ทกัษะการสอนของผูส้อนว่าเป็นศิลปะของการสอนท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
ช านาญในพฤติกรรมการสอนแต่ละอยา่งของผูส้อนท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน การฝึกทกัษะการสอนก็
เพื่อให้ผูฝึ้กเกิดความคล่องแคล่วมัน่ใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ และแก้ไขขอ้บกพร่องของ
ตนเองก่อนท่ีจะไดมี้การสอนในชั้นเรียน โดยทกัษะส าคญัท่ีผูส้อนทุกคนควรจะตอ้งฝึกปฏิบติั คือ 
ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน (Set Induction) การอธิบาย (Presentation) การใชค้  าถาม (Question) การ
เสริมก าลงัใจ (Reinforcement) ทกัษะการสรุปบทเรียน (Set Closure) การกระตุน้ความสนใจ 
(Stimulation) กระตุน้ให้คิด (Active Thinking) ตลอดจนการใชส่ื้อการสอน (Media Presentation) 
ซ่ึงพฤติกรรมการสอนของผูส้อนในการใช้ทกัษะการสอนต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วนมีผลต่อการช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอย่างมาก โดยท่ีทกัษะแต่ละอย่างมีความส าคญัและ
สามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัความพร้อมและความตอ้งการของเด็ก รวมถึงบทเรียนหรือวิธีการ
สอนแต่ละอยา่งได ้ 
       ประเด็นท่ีน่าสนใจจากการศึกษาคร้ังน้ีอีกประเด็นหน่ึงคือ ความตอ้งการให้มีการพฒันา 
ล าดบัส่ี คือ ดา้นภาวะผูน้ าครู (1,210 คะแนน) ล าดบัหา้ คือ ดา้นการวเิคราะห์สังเคราะห์และการวิจยั
เพื่อพฒันาผูเ้รียน (1,102 คะแนน) และล าดับสุดทา้ย คือ ด้านการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ (996 คะแนน) แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระเมินให้ความส าคญักบั
การพฒันาในทุกดา้น ซ่ึงเป็นไปตามท่ีแมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland. อา้งถึงใน วรรณภา  
ลือกิตตินนัท,์2558:23) ท่ีเคยไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล (excellent 
performer) ในองค์การกบัระดบัทกัษะความรู้ความสามารถ ว่าประกอบดว้ย 5  ส่วน 1) ความรู้ 
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(knowledge) คือ  ความรู้เฉพาะเป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั 2) ทกัษะ (skill) คือ ส่ิงท่ีท าไดส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  3) อตัมโนทศัน์ (self – concept) ไดแ้ก่ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน เป็นตน้ 4) บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (traits) เป็นส่ิงท่ี
อธิบายถึงบุคคลนั้น  และ 5) แรงจูงใจ / เจตคติ (motives/attitude) ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบั
ภายใน ซ่ึงท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย  
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บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การยอมรับนวตักรรมการป้องกนัยาเสพติดตามกระบวนการ
ประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลงัจากนาํกระบวนการประชารัฐ 9 
ขั้นตอนไปปฏิบติัและศึกษาระดับการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการ
ประจําตําบล ตลอดจนศึกษาปัจจัยในการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนของชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ชุดปฏิบติัการ
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ประจาํตาํบล อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามคาํสั่งศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอาํเภอพร้าว ท่ี 1341/2559 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และปฏิบติัหนา้ท่ีใน
พื้นท่ีอาํเภอพร้าว ตั้งแต่วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบนั จาํนวนทั้งส้ิน 62 คน โดยการนาํ
ขอ้มูลผลการกาํหนดสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด อาํเภอพร้าว มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัแบบประเมินระดบัการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการ
ประจาํตาํบลทั้ง 11 ตาํบล และหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการรับของชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบล หลงัจากนั้นจึงตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบสามเส้า
และนาํขอ้มูลกลบัไปใหผู้ใ้หข้อ้มูลตรวจสอบ (Member checks)  
  ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลังจากนํา
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติั สามารถแบ่งกลุ่มระดบัการรับและสถานการณ์ยาเสพ
ติด ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมาก
และสถานการณ์ยาเสพติดดีข้ึน มีจาํนวน 8 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลนํ้ าแพร่ โหล่งขอด เข่ือนผาก เวียง 
สันทราย แม่แวน ทุ่งหลวง และแม่ป๋ัง 2) กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 
ขั้นตอน ในระดบันอ้ยและสถานการณ์ยาเสพติดไม่ดีข้ึน 3) กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการ
ประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมากแต่สถานการณ์ยาเสพติดไม่ดีข้ึน มีจาํนวน 1 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบล
ป่าตุ้ม และ 4) กลุ่มท่ีมีระดับการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดับน้อยแต่
สถานการณ์ยาเสพติดดีข้ึน มีจาํนวน 2 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลป่าไหน่และบา้นโป่ง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริบทและพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน คือ เง่ือนไขและสภาวการณ์ 2) 
ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี คือ บุคคลเป้าหมาย และ 3) ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบันวตักรรม คือ 
การรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรม 
 

ค าส าคญั: การยอมรับนวตักรรม, การป้องกนัยาเสพติดตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน, ชุด

ปฏิบติัการประจาํตาํบล 
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ABSTRACT  

   The Acceptance of Innovation in Drug Prevention According to Nine-Step Pracharat 
Processes of  the Sub-district Operational Teams, Phrao District, Chiang Mai Province. The 
research aims to investigate the drug abuses in each sub district or tambon within Phrao District 
after the implementation of Nine-Step Pracharat Processes, to study the level of implementing the 
Nine-Step Pracharat Processes of Sub-district Operational Teams and analyze the factors of the 
Pracharat Process implementation.  The research is conducted in a qualitative method with the 
informants, including the sub-district operational teams in Phrao, Chaing Mai Province. These 
teams were appointed by the command, issued 1331/2559 on November 30th, 2559, from Phrao 
Narcotics Control Management Center; total sixty-two officers have performed their duties since 
November 30th, 2559 until the present. Initially, the result of each village’s status indicating their 
narcotic-free level is analyzed and compared with the evaluation forms, indicating the level of the 
Phrhacarat Process implementation of the eleven operational teams. Then, relations among the 
factors, influencing the level of the process implementation, are examined. Eventually, the 
researcher reverifies all qualitative data with the triangulation method and has the informants 
prove the data again (Member checking)  
 The result shows that the drug abuse situations in each tambon after the Phracharat 

process implementation can be categorized by the level of implementation and situation as 

follows: 1) The group with the high level of the process implementation and better drug abuse 

situations, which includes eight tambons – Nam Prae, Khuen Phak, Wiang, San Sai, Mae Wan, 

Thung Luang and Mae Pang. 2) The group with the low level of the process implementation and 

the unchanged drug abuse situations. 3) The group with the high level of the process 

implementation but the unchanged drug abuse situations, which includes Pa Tum. 4) The group 

with the low level of the process implementation but the better drug abuse situations, which 
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includes 2 tambons - Pa Nai and Ban Pong. Moreover, the factors driving the process 

implementation could be identified as follows: 1) The factor related to contexts and operational 

areas is conditions and situations. 2) The factor related to operational officers is the target person. 

3) The factor related to innovations is the perceived attributes of innovations. 

 

KEYWORDS : The Acceptance of Innovation, Drug Prevention According to 9-Steps 

Pracharat Process, Subdistrict Operational Teams 

 
บทน า  
 ปัญหายาเสพติดเป็นภยัคุกคามท่ีหลายประเทศทัว่โลกตอ้งเผชิญ ในประเทศไทยปัญหา    
ยาเสพติดยงัคงเป็นนโยบายหลกัท่ีทุกรัฐบาลให้ความสําคญั แมท่ี้ผ่านมาประเทศไทยจะสามารถ
ควบคุมการผลิตยาเสพติดไดแ้ต่ยงัไดรั้บผลกระทบจากการลกัลอบลาํเลียงยาเสพติดจากภูมิภาคและ
ประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาจาํหน่ายภายในประเทศ  

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไดมี้การดาํเนินนโยบายแกไ้ขปัญหายาเสพติดระดบั
พื้นท่ีผ่านกลไก “กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน” โดยกาํหนดแผนประชารัฐร่วมใจ สร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนมัน่คง ปลอดภัยยาเสพติด มีเป้าหมายสําคญัในการเอาชนะยาเสพติดในระดับ
หมู่บา้น/ชุมชน ทัว่ประเทศ กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน เป็นนวตักรรมการป้องกนัยาเสพติด 
มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน ซ่ึงจะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง: มีจุดเด่นในการดาํเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน การสร้างหมู่บา้น/ชุมชนเขม้แข็ง
ดว้ยแนวทางประชารัฐ จดัระบบเฝ้าระวงัรักษาสถานะหมู่บา้น/ชุมชนท่ีไม่มีปัญหายาเสพติด ให้คง
สถานะเดิมหรือดีข้ึน เนน้บทบาทผูน้าํธรรมชาติ แต่ไม่ไดม้องขา้มความสาํคญัของผูน้าํทางการ 
  อาํเภอพร้าว เป็น 1 ในอาํเภอขนาดใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีประชากรจาํนวน 49,324 
คน 109 หมู่บา้น 11 ตาํบล มีพื้นติดกบัอาํเภอเชียงดาว อาํเภอไชยปราการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชายแดน จึง
ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการลกัลอบนาํเขา้และจาํหน่ายยาเสพติด ประกอบกบัปัญหาเศรษฐกิจ 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

526 
 
 

สังคม ความยากจน และโอกาสทางการศึกษาของราษฎรในพื้นท่ีห่างไกล เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้
ประชากรเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัวงจรปัญหายาเสพติด อาํเภอพร้าวจึงไดแ้ต่งตั้งชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล เพื่อขบัเคล่ือนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้น/
ชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 ทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนการป้องกนัและแกไ้ขยาเสพ
ติดในพื้นท่ีอาํเภอพร้าว ดว้ยกระบวนการ “ประชารัฐ” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเขา้มา
ช่วยดาํเนินการหมู่บา้น/ชุมชน ของตนเองตามแนวทางกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เป็นหมู่บา้น/ชุมชนปลอดยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 
  แมว้่าผลการดาํเนินงานของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในภาพรวมระดบัอาํเภอจะประสบความสาํเร็จ แต่ยงัพบวา่ในบาง
ตาํบล ยงัมีผลการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ซ่ึงเกิดจากการท่ีชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบลแต่ละคนมีระดบัการรับนวตักรรมไม่เท่ากนั ทั้งน้ี การยอมรับนวตักรรมการ
ป้องกนัยาเสพติดตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน จาํตอ้งอาศยัแรงจูงใจอ่ืน ๆ ท่ีสามารถช่วย
ให้ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลเกิดการยอมรับนวตักรรมแบบใหม่ให้มากข้ึน ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา
การยอมรับนวตักรรมการป้องกนัยาเสพติดตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการ
ประจาํตาํบล อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ว่าสถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว 
ภายหลงัจากนาํกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลมี
ระดบัการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัใด และมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการยอมรับ
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลสําคญัในการนาํ
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ไปปฏิบติัในพื้นท่ีอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งนาํไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงแผนการดาํเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในอาํเภอ
พร้าวใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลงัจากนาํกระบวนการ
ประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร 
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  2. เพื่อศึกษาระดบัการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัในการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล 

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม 
   ผูศึ้กษาได้ทบทวนแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมหลากหลาย ทั้งจาก Rogers (2003) ท่ีให้
ความหมายวา่นวตักรรม คือ ความคิด การกระทาํหรือส่ิงท่ีบุคคล หรือคนกลุ่มหน่ึงยอมรับวา่เป็นส่ิง
ใหม่ โดยอาจเป็นเร่ืองเล็ก ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นส่ิงใหม่
นับตั้งแต่เร่ิมใช้หรือถูกค้นพบคร้ังแรกหรือไม่ก็ตาม ข้ึนอยู่กับการท่ีบุคคลรับรู้ว่าเป็นของใหม่
หรือไม่ โดยความเห็นของบุคคลเองจะเป็นผูต้ดัสินการตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ถา้บุคคล
เห็นว่าความคิดนั้นเป็นส่ิงใหม่สําหรับตนความคิดนั้นก็เป็นนวตักรรม ส่ิงใหม่ๆ ตามความหมาย
ของนวตักรรมไม่จาํเป็นจะตอ้งใหม่จริง ๆ แต่อาจจะหมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นความคิดหรือการ
ปฏิบัติท่ีเคยทาํกันมาแล้วแต่ได้หยุดกันไประยะเวลาหน่ึง ต่อมาได้มีการร้ือฟ้ืนข้ึนมาทาํใหม่ 
เน่ืองจากเห็นวา่สามารถช่วยแกปั้ญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นได ้ก็นบัวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงใหม่ได ้  
  ซ่ึงกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนนั้น เขา้เกณฑ์ของการเป็นนวตักรรมเน่ืองจาก เป็นส่ิง
ใหม่ท่ีไดรั้บการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหปั้ญหายาเสพติดไดรั้บการแกไ้ขท่ีถูกวิธี รวมถึง
มีการจดัระบบและกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานออกมาเป็น 9 ขั้นตอน อีกทั้งมีการพิสูจน์ดว้ยการ
วิจยัหลายคร้ังจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตลอดจน
สามารถเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีอาํเภอพร้าวให้ประสบ
ผลสาํเร็จได ้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม 
   1. กระบวนการยอมรับนวตักรรม 
   การยอมรับ (adoption) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลงัจากไดเ้รียนรู้ 
ซ่ึงทาํใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ สามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติั ซ่ึง Rogers (2003) 
ได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นความรู้ (Knowledge) กระบวนการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม เร่ิมตน้ดว้ยบุคคลทราบว่ามีนวตักรรมปรากฏอยู ่และศึกษาขอ้มูลเพื่อ
ทาํความเขา้ใจถึงการทาํหนา้ท่ีของนวตักรรม 2) ขั้นจูงใจ (Persuasion) เป็นการสร้างทศันคติท่ีชอบ
หรือไม่ชอบนวตักรรมของบุคคลข้ึน ความรู้เป็นเร่ืองของความคิดหรือความรู้ ส่วนกิจกรรมใน
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สมองขั้นจูงใจเป็นเร่ืองของอารมณ์หรือความรู้สึก 3) ขั้นการตดัสินใจ (Decision) ในขั้นน้ีบุคคลจะ
ทาํกิจกรรมซ่ึงนาํไปสู่การเลือกท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัการท่ีจะ
นาํนวตักรรมมาทดลองใช้ในปริมาณจาํกดัหรือไม่ ถ้าหากนวตักรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถนาํมา
ทดลองใชไ้ด ้การลองนาํนวตักรรมมาใชใ้นปริมาณจาํกดันั้นเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจท่ียอมรับ
นวตักรรมเพราะเป็นการลดอตัราการเส่ียงในการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม นวตักรรมซ่ึงสามารถ
แบ่งไดเ้ป็นส่วนยอ่ย ๆ เพื่อนาํมาทดลองใชไ้ดน้ั้น โดยปกติจะถูกยอมรับเร็วกวา่นวตักรรมประเภท
ท่ีต้องยอมรับทั้ งหมดทีเดียว 4) ขั้นการนําไปใช้ (Implementation) เม่ือบุคคลได้ตดัสินใจท่ีจะ
ยอมรับและนาํนวตักรรมไปทดลองใช้หรือนาํไปปฏิบติัจริง 5) ขั้นการยืนยนั (Confirmation) เม่ือ
บุคคลได้ตดัสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมไปแลว้ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
แรงเสริมเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของเขา บางคร้ังบุคคลอาจจะเปล่ียนแปลงการตดัสินใจของตน
เม่ือไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความขดัแยง้กบัขอ้มูลเดิมท่ีไดรั้บมา บุคคลพยายามหลีกเล่ียงความขดัแยง้หรือ
ลดความขดัแยง้ การไดรั้บการศึกษาอบรมเพิ่มเติม การใชค้าํแนะนาํปรึกษาหารือของเจา้หนา้ท่ี การ
ไดรั้บข่าวสารจากส่ือมวลชน การไดรั้บคาํแนะนาํจากเพื่อนบา้น ตลอดจนการเห็นผลสําเร็จของ
นวตักรรมนั้นมีอิทธิพลต่อขั้นการยนืยนัมาก 
  2. ทฤษฎีความเร็วในการรับนวตักรรม 
   การรับรู้คุณลกัษณะของนวตักรรม Rogers (2003) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ี
ส่งผลต่อความเร็วในการยอมรับนวตักรรม แบ่งได ้เป็น 5 ประการ คือ 1) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเชิง
เปรียบเทียบ (Relative Advantage) ประโยชน์ของนวตักรรมหรือประโยชน์จากการรับนวตักรรม 
ซ่ึงผูรั้บนวตักรรมสามารถนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อเสนออ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
สถานภาพ ความง่ายในการนาํไปใช้ 2) ความเขา้กนัไดก้บัสถานการณ์ท่ีมีอยู่เดิม (Compatibility) 
นวตักรรมนั้นมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ อาทิ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม และทกัษะต่าง ๆ เป็นตน้ 3) ความยุง่ยากในการใชน้วตักรรม (Complexity) นวตักรรม
ใดท่ีมีกรรมวิธียุ่งยาก ซับซ้อนมากมกัได้รับการยอมรับยากกว่านวตักรรมท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน        
4) ความสามารถในการนาํไปทดลองใช้ได ้(Trialability) โอกาสท่ีผูรั้บนวตักรรมจะไดท้ดลองใช้
นวตักรรม โดยไม่มีเง่ือนไขผูกมดัท่ีจะตอ้งรับนวตักรรม 5) การสังเกตเห็นผลได ้(Observability) 
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การท่ีผูรั้บนวตักรรมสามารถสังเกตเห็น การใชน้วตักรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ไดท้ั้งในเชิงรูปแบบการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีไดรั้บและผลกระทบต่าง ๆ ก่อนท่ีตนจะตดัสินใจยอมรับนวตักรรม   

 
วธิกีารวจิัย  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากแบบประเมิน แลว้นาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 1. ประชากร: ชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 116 ราย 2. ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามคาํสั่งศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดอาํเภอพร้าว ท่ี 1341/2559 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีอาํเภอ
พร้าว ตั้งแต่วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบนั จาํนวนทั้งส้ิน 62 คน 
 เคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบประเมิน ระดบัการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของ
ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล 2) แบบประเมิน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 
ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล 3) แบบบนัทึกการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการ
รับและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล 
4) แบบบนัทึกการนาํผลความสัมพนัธ์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ยาเสพติดในอาํเภอพร้าว 
และ 5) แบบสังเกต มีวิธีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป ทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีสาํรวจบริบทหมู่บา้นต่าง ๆ ของอาํเภอพร้าว พูดคุยและทาํ
ความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ในการศึกษากับชุดปฏิบัติการประจาํตาํบล นําข้อมูลท่ีได้มาสรุป
ประกอบการสร้างแบบประเมิน สุดทา้ยเป็นการทบทวน ตรวจสอบและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้ทั้งหมด โดยผูศึ้กษาจะใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์สรุปอุปนัย และเทคนิคการเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ เพื่อตอบคาํถามงานวจิยัทั้ง 3 ขอ้ รวมทั้งใชว้เิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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ผลการวจิัย 
  ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลังจากนํา
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี
เก่ียวเน่ืองกบับริบทและพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน (ปัจจยัภายนอก) ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผูป้ฏิบติัหน้าท่ี 
(ปัจจยัภายใน) และปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบันวตักรรม ท่ีส่งผลต่อระดบัการรับของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล โดยพิจารณาจากเกณฑ์กาํหนดสถานะหมู่บา้น/ชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติดในแต่ละ
ตาํบล  สามารถแบ่งกลุ่มระดบัการรับและสถานการณ์ยาเสพติดได้เป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1. กลุ่มท่ีมี
ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมากและสถานการณ์ยาเสพติดดีข้ึน มี
จาํนวน 8 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลนํ้ าแพร่ โหล่งขอด เข่ือนผาก เวียง สันทราย แม่แวน ทุ่งหลวง และแม่
ป๋ัง 2. กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบันอ้ยและสถานการณ์   
ยาเสพติดไม่ดีข้ึน ไม่พบ 3. กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบั
มากแต่สถานการณ์ยาเสพติดไม่ดีข้ึน มีจาํนวน 1 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลป่าตุม้ และ 4. กลุ่มท่ีมีระดบัการ
ยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัน้อยแต่สถานการณ์ยาเสพติดดีข้ึน มีจาํนวน 2 
ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลป่าไหน่และบา้นโป่ง 
  ส่วนผลการศึกษาระดบัการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ รับมากและรับนอ้ย ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลท่ีรับมาก มีจาํนวน ตาํบล 
9 ได้แก่ ตาํบลป่าตุม้ นํ้ าแพร่ โหล่งขอด เข่ือนผาก เวียง แม่แวน ทุ่งหลวง และแม่ป๋ัง และชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบลท่ีรับน้อย มีจาํนวน 2 ตาํบล ได้แก่ ตาํบลป่าไหน่และบ้านโป่ง และผล
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริบทและพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน 
(ปัจจยัภายนอก) คือ เง่ือนไขและสภาวการณ์ ไดแ้ก่ 1. สภาพทางเศรษฐกิจ 2. สภาพทางสังคมและ
วฒันธรรม 3. สภาพทางภูมิศาสตร์ 4. สมรรถภาพในการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ปัจจยัท่ี
เก่ียวเน่ืองกับผูป้ฏิบัติหน้าท่ี (ปัจจัยภายใน) คือ บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ 1. พื้นฐานทางสังคม             
2. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 3. พื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร 4. พื้นฐานในเร่ืองไดรั้บการฝึกอบรม ไดรั้บ
ค่าตอบแทน และมีความเต็มใจปฏิบัติหน้าท่ี 3) ปัจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับนวตักรรม คือ การรับรู้
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คุณลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ 1. ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเชิงเปรียบเทียบ 2. ความเขา้กนัไดก้บั
สถานการณ์ท่ีมีอยู่เดิม 3. ความยุ่งยากในการใช้นวตักรรม 4. ความสามารถในการนาํไปทดลอง
ใชไ้ด ้5. การสังเกตเห็นผลได ้ 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
  ส่วนท่ี 1 สถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลงัจากนาํกระบวนการ
ประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติั  
  เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลผลการกาํหนดสถานะหมู่บา้น/ชุมชนตา้นยาเสพติด ในรอบปีการ
ประเมิน 2559 และ 2560 พบว่าสถานะหมู่บา้นสีแดงมีจาํนวนลดลงและสถานะหมู่บา้นสีขาวมี
จาํนวนเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นวา่ ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามกระบวนการประชารัฐ 
9 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีรัฐบาลนาํมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กบัหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยการปฏิบติัของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลทั้ง 11 ชุด  มีจาํนวนผูค้า้และผูเ้สพยาเสพติด
ลดลงตามผลการกาํหนดสถานะหมู่บา้น/ชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติดอาํเภอพร้าว 
  แมว้่าผลการดาํเนินงานของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตาม
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในภาพรวมระดบัอาํเภอจะประสบความสาํเร็จ แต่ยงัพบวา่ในบาง
ตาํบล ยงัมีผลการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ซ่ึงในวตัถุประสงค์
ขอ้น้ีผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลผลการกาํหนดสถานะหมู่บา้น/ชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติดอาํเภอพร้าว 
นาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัแบบประเมินระดบัการรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบลทั้ง 11 ตาํบล สามารถสรุปผลสถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอ
พร้าว ภายหลงัจากนาํกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติั ดงัแผนภาพท่ี 1 
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              แผนภาพท่ี 1 สถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลงัจากนาํกระบวนการ 

ประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติั 

  
จากแผนภาพท่ี 1 สถานการณ์ยาเสพติดแต่ละตาํบลในอาํเภอพร้าว ภายหลงัจากนาํกระบวนการ
ประชารัฐ 9 ขั้นตอนไปปฏิบติั ผูศึ้กษาสามารถแบ่งกลุ่มระดบัการรับและสถานการณ์ยาเสพติดเพื่อ
ใชว้เิคราะห์ผลการศึกษาไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมีระดับการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้ นตอน ในระดับมากและ
สถานการณ์ยาเสพติดดีข้ึน มีจาํนวน 8 ตาํบล ซ่ึงหากวิเคราะห์แลว้จะเห็นวา่สถานการณ์ยาเสพติด
ในพื้นท่ีดงักล่าว มีระดบัความรุนแรงลดลง  สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัชุด
ปฏิบติัการประจาํตาํบล ท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน อยู่ในระดบัมาก 
แสดงใหเ้ห็นวา่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 
9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล  
  2. กลุ่มท่ีมีระดับการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดับน้อยและ
สถานการณ์ยาเสพติดไม่ดีข้ึน ไม่พบ 
  3. กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมากแต่สถานการณ์
ยาเสพติดไม่ดีข้ึน มีจาํนวน 1 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลป่าตุม้ แมว้า่ชุดปฏิบติัการตาํบลป่าตุม้จะมีระดบั
การยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนในระดบัมาก แต่กลบัพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดใน
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พื้นท่ีมีระดบัความรุนแรงเพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล แต่ข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย อาทิ พื้นท่ีของตาํบลป่าตุม้ส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมดว้ยป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ 
และมีช่องทางธรรมชาติ เหมาะแก่การลกัลอบลาํเลียงยาเสพติด จึงเป็นสาเหตุทาํให้สถานการณ์ยา
เสพติดในพื้นท่ีตาํบลป่าตุม้ มีระดบัความรุนแรงของปัญหายาเสพติดท่ีเพิ่มมากข้ึน แมจ้ะมีการ
ยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมากก็ตาม 
  4. กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบันอ้ยแต่สถานการณ์
ยาเสพติดดีข้ึน มีจาํนวน 2 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลป่าไหน่และบา้นโป่ง โดยสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีมีระดบัความรุนแรงลดลง สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีดีข้ึน แต่ชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล
กลบัมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีประสบความสําเร็จในพื้นท่ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระดบัการยอมรับกระบวนการ
ประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ อาทิ 
การดําเนินการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างจริงจังในพื้นท่ี อีกทั้ งได้มีการจัดตั้ ง
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) ข้ึน เพื่อ
ช่วยในการสอดส่องดูแลแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตาํบล 

  ส่วนท่ี 2 ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล จากผลการศึกษา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงสามารถแสดงไดต้ามแผนภาพท่ี 2 

 
แผนภาพท่ี 2 ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล 

[ช่ือประเภท] 
9 ต าบล 

[ช่ือประเภท] 
2 ต าบล 

ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน 

รับมาก 
รับนอ้ย 
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  1. กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมาก มีจาํนวน 9 
ตาํบล เม่ือนาํไปวิเคราะห์ผลการศึกษากบัแนวคิดการยอมรับนวตักรรมของ Roger (2003) สามารถ
กล่าวไดว้า่ การดาํเนินการตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน จาํนวน 7 - 9 ขั้นตอน จะอยูใ่นขั้น
ท่ี 1  ขั้นความรู้ ขั้นท่ี 2 ขั้นจูงใจ ขั้นท่ี 3 ขั้นการตดัสินใจ ขั้นท่ี 4 ขั้นการนาํไปใช ้และขั้นท่ี 5 ขั้น
การยนืยนั ของการยอมรับนวตักรรม 
  2. กลุ่มท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัน้อย มีจาํนวน 2 
ตาํบล เม่ือนาํไปวิเคราะห์ผลการศึกษากบัแนวคิดการยอมรับนวตักรรมของ Roger (2003) สามารถ
กล่าวไดว้า่ การดาํเนินการตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน จาํนวน 1-3 ขั้นตอน จะอยูใ่นขั้นท่ี 
1  ขั้นความรู้ ขั้นท่ี 2 ขั้นจูงใจ และขั้นท่ี 3 ขั้นการตดัสินใจ ของการยอมรับนวตักรรม 
  ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล แยก
เป็นอาชีพ 
  จากผลการศึกษา เม่ือแยกเป็นอาชีพ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาชีพท่ีไม่รับ
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน 2) กลุ่มอาชีพท่ีมีระดับการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 
ขั้นตอน ในระดบัปานกลาง 3) กลุ่มอาชีพท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ใน
ระดบัมาก สามารถแสดงไดต้ามแผนภาพท่ี 3 

 
 

แผนภาพท่ี 3 ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล 
แยกเป็นอาชีพ 

[ช่ือประเภท] 
- ปลัดอ าเภอ 

- ต ารวจ 
- จนท.รพ.พร้าว 

- ผอ.รพ.สต. 
- ก านัน … 

[ช่ือประเภท] 
เกษตรต าบล 

[ช่ือประเภท] 
- ครู กศน. 

- เกษตรต าบล 

ระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน แยกเป็นอาชีพ 

กลุ่มอาชีพท่ีรับมาก กลุ่มอาชีพท่ีรับปานกลาง กลุ่มอาชีพท่ีไม่รับ 
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  1. กลุ่มอาชีพท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัมาก มีจาํนวน 
7 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปลดัอาํเภอผูรั้บผิดชอบประจาํตาํบล , เจา้หน้าท่ีตาํรวจผูรั้บผิดชอบประจาํตาํบล , 
เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลพร้าว , พฒันากรประจาํตาํบล , กาํนนัประจาํตาํบล , ปลดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล เม่ือนาํไปวิเคราะห์ผล
การศึกษากบัแนวคิดประเภทของผูรั้บนวตักรรมตามช่วงเวลา ของ Roger (2003) สามารถกล่าวได้
ว่า กลุ่มอาชีพท่ีมีระดบัการยอมรับ ในระดบัมาก จะอยู่ในกลุ่มผูท่ี้รับเร็วเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มผู ้
ยอมรับเร็ว และกลุ่มผูบุ้กเบิก ของผูรั้บนวตักรรมตามช่วงเวลา 
  2. กลุ่มอาชีพท่ีมีระดบัการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ในระดบัปานกลาง มี
จาํนวน 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ เกษตรประจาํตาํบล ซ่ึงเกษตรประจาํตาํบลจะอยุท่ ั้งในกลุ่มไม่รับและกลุ่มรับ
ปานกลาง เม่ือนาํไปวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถกล่าวไดว้่า กลุ่มอาชีพท่ีมีระดบัการยอมรับ ใน
ระดบัปานกลาง จะอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้รับชา้เป็นส่วนใหญ่ ของผูรั้บนวตักรรมตามช่วงเวลา 
  3. กลุ่มอาชีพท่ีไม่รับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน มีจาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ครู กศน.
ประจาํตาํบลและเกษตรประจาํตาํบล  เม่ือนาํไปวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถกล่าวไดว้่า กลุ่ม
อาชีพท่ีไม่รับ จะอยูใ่นกลุ่มลา้หลงัของผูรั้บนวตักรรมตามช่วงเวลา 
  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัในการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล 
ตารางท่ี 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล  อาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ต าบล 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องโดยตรง เงือ่นไขและสภาวการณ์ 
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ใจ

 

   

          

ป่าตุม้                     
นํ้ าแพร่                     
โหล่งขอด                     
ป่าไหน่                     
เขื่อนผาก                     
เวยีง                     
สันทราย                     
แม่แวน                     
ทุ่งหลวง                     
บา้นโป่ง                     
แม่ป๋ัง                     

สัญลกัษณ์                     ปัจจยัท่ีส่งผลฯ                           ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลฯ 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของชุดปฏิบติัการประจาํ
ตาํบล สามารถนํามาจัดกลุ่ม ได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. ปัจจัยภายใน มีจาํนวน 4 ปัจจัย 
ประกอบดว้ย ดา้นพื้นฐานทางสังคม ดา้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดา้นพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร 
และด้านพื้นฐานในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 2. ปัจจยัการยอมรับรู้
คุณลักษณะของนวัตกรรม มีจํานวน 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้าน ผลประโยชน์ท่ีได้รับเชิง
เปรียบเทียบ ด้านความเขา้กนัไดก้บัสถานการณ์ท่ีมีอยู่เดิม ด้านความยุ่งยากในการใช้นวตักรรม  
ดา้นความสามารถในการนาํไปทดลองใชไ้ด ้และดา้นการสังเกตเห็นผลได ้และ 3. ปัจจยัภายนอก มี
จาํนวน 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นสภาพทางเศรษฐกิจ ดา้นสภาพทางสังคมและวฒันธรรม ดา้น
สภาพทางภูมิศาสตร์ และดา้นสมรรถภาพในการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  เน่ืองจากนวตักรรมเป็นส่ิงใหม่ท่ีก าเนิดมาจากงานวิจยัและการพฒันา รวมทั้งมาจาก
ประสบการณ์ของผูใ้ช้นวตักรรม ดงันั้นนวตักรรมเทคโนโลยีแต่ละอย่างนั้นจึงมีลกัษณะเฉพาะ
ตวับางคร้ังสามารถน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดดี้ในท่ีแห่งหน่ึง 
แต่ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชไ้ดผ้ลดีในท่ีอ่ืน ๆ เสมอไป ดงัเช่น Rogers (2003) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการยอมรับเร็ว - ชา้ของนวตักรรม ท่ีมีคุณลกัษณะของนวตักรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  
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  และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ F.J. Batz , K.J. Peters , W. Janssen (1999) ไดศึ้กษาใน
เร่ือง      “ The influence of technology characteristics on the rate and speed of adoption ” งานวิจยั
ดงักล่าวเป็นการวิเคราะห์คุณลกัษณะของเทคโนโลยีว่ามีอิทธิพลต่อความเร็วในความเร็วในการ
ยอมรับเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด ซ่ึงได้ศึกษาในเมืองเมรู ประ เทศเคนย่า ทาํการสุ่มตวัอย่าง
เกษตรกรของประเทศเคนย่าจาํนวน 112 คน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่ไดรั้บการศึกษา พบว่า
ปัจจยัทางดา้นความสลบัซบัซ้อนของเทคโนโลยีรวมถึงความเส่ียงในการใช้เทคโนโลยี มีอิทธิพล
ต่อความเร็วในการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรมากท่ีสุด จึงเป็นไปไดว้่าการมีความรู้พื้นฐาน
ของเกษตรกรรวมถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยจีะทาํใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลยไีดเ้ร็วข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะการวจิัย 
  1. เจา้หน้าท่ีของชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลยอมรับนวตักรรมการป้องกนัยาเสพติดตาม
กระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอนแตกต่างกนั ทาํให้ผลลพัธ์ของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในแต่ละ
พื้นท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอาํเภอพร้าว (ศป.ปส.อ.
พร้าว) ในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจ
และสร้างเป้าหมายร่วมกนัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีชุดปฏิบติัการประจาํตาํบลทุกคนก่อน 
  2. การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีตามกระบวนการประชารัฐ 9 ขั้นตอน ของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล ตอ้งร่วมมือกนัทาํงาน
อยา่งแทจ้ริง ไม่ใหเ้ป็นภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือเป็นภาระของใครคนใดคน
หน่ึง และตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อใหปั้ญหายาเสพติดหมดไปจากพื้นท่ี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทางศุลกากร
ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เพื่อเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการทางศุลกากรของด่าน
ศุลกากรแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยศึกษาและ
เปรียบเทียบกระบวนการทางศุลกากรกรณีการน าเขา้สินคา้ ระหว่างด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนกบั
ด่านศุลกากรสะเดา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบก่ึงโครงสร้าง
จากเจา้หน้าท่ีด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จ านวน 3 คน และเจา้หนา้ท่ีด่านศุลกากรสะเดา จ านวน 3 
คน และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร และเวบ็ไซท์ท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางศุลกากรของ
กรมศุลกากร  
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนมีปัญหา
และอุปสรรค   อนัเกิดจากขอ้จ ากดัท่ีมีความซบัซ้อนของปัจจยัทั้งภายในและภายนอก เช่น เร่ืองขอ้
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กฎหมายและระเบียบปฏิบติัของ ทางราชการ ซ่ึงด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนไม่สามารถด าเนินการตาม
กระบวนการทางศุลกากรท่ีเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบติัของกรมศุลกากรซ่ึงเป็นกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ทั้งยงัขาดความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใน
การปฏิบติังานตามกระบวนการทางศุลกากรในปัจจุบนั รวมไปถึงการขาดทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น 
ผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนถึงบุคลากรท่ีมีอยูย่งัขาดทกัษะและความรู้ในการด าเนินการตามกระบวนการ
ทางศุลกากรเป็นส่วนใหญ่โดยเม่ือเปรียบเทียบกบักระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดา 
ท่ีแมว้า่จะพบอุปสรรคและปัญหา   ในกระบวนการอยูบ่า้ง แต่โดยรวมแลว้สามารถด าเนินการตาม
กระบวนการทางศุลกากรไดค้่อนขา้งครบถว้นสมบูรณ์ และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งน้ี 
อุปสรรคและปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเจา้หน้าท่ีด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนพบเจอ  ในกระบวนการทาง
ศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนในเบ้ืองตน้นั้น ผูศึ้กษาสรุปและมีขอ้เสนอแนะว่าสามารถ
แก้ไขได้เพียงบางขั้นตอนในกระบวนการ แต่จะไม่สามารถแก้ไขและพฒันากระบวนการทาง
ศุลกากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกบักระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดาและ
เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0ได้เลย หากไม่มีการแก้ไขปรับปรุง และพฒันากฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ให้ทนัต่อยุคสมยัปัจจุบนั รวมถึงการแกไ้ขและพฒันาดา้น
ปัจจัยภายนอกอย่างเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใช้ในพื้นท่ีการด าเนินงานของด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอนท่ีจ าเป็นต่อ การปฏิบติังาน พร้อมทั้งพฒันาบุคลากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนให้มี
ความรู้และทกัษะในการด าเนินการ เพื่อวางรากฐานไปสู่การเป็น “ศุลกากร 4.0” และเป็นไปตาม
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ในท่ีสุด 
 

ค าส าคญั  กระบวนการทางศุลกากร, ไทยแลนด ์4.0 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the problems and obstacles in the customs procedure of 
Mae Hong Son Customs House. To propose guidelines for the development of the customs procedure of the 
Mae Hong Son Customs House to be efficient and in accordance with the Thailand 4.0 policy by studying and 
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comparing customs procedures in the case of importing goods Between Mae Hong Son Customs House and 
Sadao Customs House By collecting primary data from semi-structured in-depth interviews from 3 Mae Hong 
Son Customs officers and 3 Sadao Customs officers and collecting secondary data from documents and 
websites related to customs procedures of the Customs Department 

The study indicated that At present, the customs procedure of the Mae Hong Son Customs House 
has problems and obstacles caused by the limitations of complex internal and external factors, such as the laws 
and regulations of the government which Mae Hong Son Customs cannot process according to the customs 
procedure that is, according to the procedure of the regulations of the Customs Department which is an 
electronic process the complete There is still lack of readiness in modern tools and technology in the 
implementation of current customs procedures. Including the lack of human resources as a worker As well as 
the existing personnel still lacking the skills and knowledge in the implementation of customs procedures, 
mainly when compared to the customs procedures of the Sadao Customs House, which, although encountered 
some obstacles and problems in the process But overall, the implementation of the customs procedure is quite 
complete and in accordance with the Thailand 4.0 policy. Most obstacles and problems that the Mae Hong 
Son Customs officers encountered in the customs procedure of the Mae Hong Son Customs House initially. 
The study concludes and suggests that it can be resolved in just a few steps in the process. But will not be able 
to correct and develop the customs procedures effectively, as well as the customs procedures of the Sadao 
Customs House and according to the Thailand 4.0 policy. And develop laws and regulations of various related 
agencies Keep up with the current era Including the correction and development of external factors such as the 
tools and technology used in the operations area of the Mae Hong Son Customs House that are needed 
working Along with the development of personnel of the Mae Hong Son Customs House to have knowledge 
and skills in the operation To lay the foundation for becoming a "Customs 4.0" and in accordance with 
Thailand 4.0 policy. 

 
Keywords : Customs procedure / Thailand 4.0 
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บทน า 

 “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นนโยบายเชิงวิสัยทศัน์ของรัฐบาลยุคปัจจุบนั เพื่อพฒันาประเทศให้มี
ความย ัง่ยืนทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทุกภาคส่วนได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
กลไกขบัเคล่ือนการพฒันาของประเทศดว้ย ส่ิงส าคญัท่ีสามารถส่งผลให้ประเทศไทยกา้วไปสู่การ
เป็น ไทยแลนด ์4.0 คือ การเปล่ียนแปลงดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อ
การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ หน่ึงในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ คือ   กรมศุลกากร สังกดักระทรวงการคลงั ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผา่นมา 
กรมศุลกากรได้รับมอบหมายภารกิจและบทบาทหลัก   คือการจดัเก็บรายได้เพื่อน ามาพฒันา
ประเทศ และป้องกันปราบปรามการลกัลอบหนีศุลกากร ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อ
ประเทศในแง่ของเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบนักรมศุลกากรไดป้รับเปล่ียนภารกิจและหนา้ท่ีให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาส่งเสริมดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการส่งออก
ของไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมใน  การแข่งขันในตลาดโลก เร่ิมตั้ งแต่มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาให้บริการแทนระบบเก่าในอดีตท่ีเป็นการยื่นเอกสารกระดาษเพื่อปฏิบติัพิธีการ
ศุลกากรน าเขา้และส่งออกสินคา้ ซ่ึงใชร้ะยะเวลานานในการด าเนินการ ท าให้เกิดความไม่สะดวก
และเกิดตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีสูง โดยมีการน าระบบท่ีเรียกว่า E-customs หรือเรียกว่าระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส าหรับด าเนินงานในกระบวนการทางศุลกากร นอกจากระบบดงักล่าวแล้ว 
กรมศุลกากรยงัไดรั้บมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลกั ในการพฒันาระบบ NSW หรือ National 
Single Window ซ่ึงเป็นระบบในการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว ลดค่าใชจ่้ายและเวลาในการด าเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานในสังกดักรมศุลกากร ท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ไดรั้บมอบหมายภารกิจและหน้าท่ีจากกรมศุลกากร ให้รับผิดชอบดูแลการ
ด าเนินการทางศุลกากรในเขตพื้นท่ีรวม 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอขุนยวม อ าเภอปาย อ าเภอ
ปางมะผา้ และในปัจจุบนัน้ี ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนไดน้ าระบบการด าเนินงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่ี ก รม ศุ ลก ากรก า หนด  เพื่ อ ม า ใช้ ในก ารด า เ นิน ง านในกระบวนกา รทา ง ศุ ลก าก ร                          
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีจะน าไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0                                                  
แต่ผลการด าเนินงานในปัจจุบนัของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ไม่ว่า
จะเป็นการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการ เป็นตน้ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามกระบวนการ
ทางศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการพฒันากระบวนการทาง
ศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดบัองค์กรให้เป็นกลไกหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือน
ภาคส่วนต่างๆ ในส่วนภูมิภาคไปน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอนสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดห้รือไม่ อยา่งไร  

 2. เพื่อเสนอแนวทางพฒันากระบวนการทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
นโยบายไทยแลนด ์4.0 
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กรอบแนวคดิงานวจิัย 

 จากแนวคิดท่ีไดท้  าการศึกษาเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดงานวจิยั สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลถูกต้อง 

ผูน้  าเขา้หรือตวัแทนยืน่ขอ้มลูรายงานยานพาหนะในระบบพิธีการ
ศุลกากรน าเขา้อิเลก็ทรอนิกส์(e-Import) 

กระบวนการทางศุลกากร  
(กรณีการน าเข้าสินค้า) 

เช่ือมโยงขอ้มลูกบัคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรผา่นระบบ NSW 
ตรวจสอบขอ้มลูสินคา้น าเขา้ 

เจา้หนา้ท่ีประจ าด่านพรมแดนปล่อยรถบรรทุกสินคา้ไปยงั           
ด่านศุลกากร 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ช าระค่าภาษีอากร 

ผูน้  าเขา้หรือตวัแทนจดัท าใบขนสินคา้ผา่นระบบพิธีการศุลกากร
น าเขา้อิเลก็ทรอนิกส์(e-Import) 

ตรวจสอบขอ้มลู
ผา่นระบบ NSW 

กรณส่ัีงการเปิดตรวจ กรณยีกเว้นการตรวจ 

เจา้หนา้ท่ีเปิดตรวจสินคา้ 

บนัทึกผลการตรวจปล่อยในระบบ 

ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนจดัท าใบขนสินคา้ ผา่นระบบพิธีการศุลกากร
น าเขา้อิเลก็ทรอนิกส์(e-Import) 

แนวทางการพฒันากระบวนการทางศุลกากร  
กรณีการปฏิบัตพิธีิการศุลกากรน าเข้าทางบก 

Green Line Red Line 

Process Benchmarking 

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ด่านศุลกากรสะเดา 
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จากกรอบแนวคิดงานวิจยั ในกรอบของกระบวนการทางศุลกากร มีการอธิบายขั้นตอน
กระบวนการ กรณีการปฏิบติัพิธีการศุลกากรน าเขา้ทางบกโดยทัว่ไป ซ่ึงการศึกษาตามแนวคิดการ
ท าการเปรียบเทียบองค์กรท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกนั โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีจะ
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการด าเนินงาน (Process Benchmarking)   ท่ีเป็นกระบวนการทาง
ศุลกากรระหว่างด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน แล้วน าผลลัพธ์ท่ีได้จาก การ
เปรียบเทียบมาแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางพฒันากระบวนการท างานของด่าน
ศุลกากรแม่ฮ่องสอนต่อไป 

  

แนวคดิและทฤษฎ ีงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดรัฐบาลอเิลคทรอนิกส์ 
      แนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญในการน าไปสู่
ความส าเร็จของนโยบาย   ไทยแลนด์ 4.0 เน่ืองจาก การท าให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนใน
หน่วยงานของรัฐจะเป็นกลไกท่ีส าคญัของภาครัฐ  ในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน เพราะรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของการพฒันาระบบราชการให้มีความรวดเร็ว ทนัสมยั การ
น าเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใช ้            
จะท าใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประชาชนมีโอกาสได้
เลือกใช้บริการ  ท่ีหลากหลายช่องทาง ได้รับการบริการจากภาครัฐท่ีดีข้ึน แม่นย  าข้ึน สะดวกข้ึน 
เสียเวลานอ้ยลง กระจายความเสมอภาค และความเจริญไปสู่ประชาชนในชนบทท่ีห่างไกล รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน สามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
พื้นฐานของรัฐ และท าใหก้ารท างานของหน่วยงานของรัฐ มีช่องทางการส่ือสารท่ีมากข้ึนทั้งภายใน
หน่วยงานของรัฐและระหวา่งหน่วยงานของรัฐ และสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมถึง
การเกิดการผลกัดนัให้หน่วยงานของรัฐให้บริการขอ้มูลท่ีดีมีมาตรฐานและมีคุณภาพแก่ประชาชน 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

547 
 
 

รวมทั้ งเป็นช่องทางการส่ือสารภายในหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วย 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2542) 

  ทั้งน้ี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะประสบความส าเร็จไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความร่วมมือ
อยา่งเต็มใจจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน และการจะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไดน้ั้น จะตอ้งมี
ความพร้อมในหลาย ๆ ดา้น คือ  การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานจะ
เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง   เน่ืองจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีทุกฝ่าย และการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพฒันาและปรับปรุงการท างาน
ของหน่วยงานของรัฐจะตอ้งมีการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อส่งเสริม
บุคลากรในการฝึกอบรมเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ ในการน ามาใช้พฒันาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน และบุคลากรในองค์การนั้นจะต้องมีทักษะมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอ   มีความพร้อมในการเปล่ียนแปลงด้าน
วฒันธรรมองคก์ร ยอมรับการเปล่ียนแปลงดา้นนวตักรรม มีการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศให้แก่กนั
ท่ีจะน าไปสู่ประโยชน์ในการปฏิบติังานและการให้บริการประชาชน รวมถึงดา้นนโยบายภาครัฐ
และความชดัเจนของกฎระเบียบท่ีรองรับ ท่ีจะท าให้เกิดการก าหนดกรอบแนวทางมาตรฐานในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีชดัเจน   และน าไปสู่การแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น ความชดัเจนในการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศในระดบัต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
และระหวา่งหน่วยงานมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริการ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงตอ้งมี
ก า รก าหนดกรอบงบประมาณ  กรอบด้านกฎหมาย  และความปลอดภัยด้านข้อมู ล                 
สารสนเทศดว้ย ส่ิงส าคญัดา้นสุดทา้ยคือ การพฒันาระบบสารสนเทศภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นส่ือสารโทรคมนาคม  ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เพราะหากมีการจดัระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
การให้บริการภาครัฐ และระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐท่ีสมบูรณ์แล้ว จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา 
และถูกตอ้ง กระทัง่ความพร้อมของอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฮาร์ดแวร์ซอฟทแ์วร์ และฐานขอ้มูลตอ้งมี               
ความเพียงพอ ทนัสมยั สะดวกใช้งาน รวมทั้งตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน
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ของรัฐใหไ้ดม้าตรฐานและสามารถเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานของรัฐได ้เพื่อท่ีจะเกิดกระบวนการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ทพิวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2549)  

 2. แนวคิดการพฒันาระบบ National Single Window (NSW) 

   ระบบ NSW ของประเทศไทยได้พัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การ
สหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและความตกลง ASEAN ส าหรับการจดัตั้ง ASEAN Single 
Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ภายในปี 2558 โดยระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบ           
การบริการเช่ือมโยงขอ้มูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) ส าหรับการน าเขา้ 
ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นระบบบริการแบบอตัโนมติัและก่ึงอตัโนมติัควบคู่ไปกบัการปฏิรูปกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร  โดยอ านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้บริการ (เช่น 
ผูป้ระกอบการน าเขา้ ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กบัหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภยัและไร้เอกสาร เช่น การจดัเตรียมขอ้มูลเพียง
คร้ังเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบติัพิธีการศุลกากรใบ
ขนสินคา้และช าระค่าภาษีอากรแบบอตัโนมติั การใชข้อ้มูลร่วมกนักบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การเช่ือมโยงขอ้มูลใบอนุญาตและใบรับรองระหวา่งหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ โดยผูใ้ช้บริการทั้ งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการ
ด าเนินงานน าเขา้ ส่งออกและการอนุมติัต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวนัและ
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง (กรมศุลกากร, 2551) 

       3. แนวคิดคู่เปรียบเทยีบ (Benchmarking) 

  ความหมายของการท า Benchmarking มีผูอ้ธิบายไวอ้ยา่งมากมายและหลากหลาย 
โดยสรุปได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีมีการวดัผลและเปรียบเทียบผลผลิต บริการกระบวนงาน และ
กระบวนการท างานขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรและพฒันาการ
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ปฏิบติังานขององคก์รอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพท่ีสูงมากข้ึนต่อไป และสามารถสรุปการ
ท า Benchmarking เป็นสองส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

   1. การเปรียบเทียบวดั Benchmark ท่ีใช้เป็นมาตรฐานได้ ซ่ึงต้องมี
ตวัก าหนดช้ีวดั หรือ  Key Performance Indicator (KPIs) โดยตอ้งก าหนดวา่จะเปรียบเทียบกบัใคร 
ในเร่ืองใด  

   2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ Best Practices จาก
องคก์ารท่ีมี  การด าเนินงานท่ีดีกวา่ เพื่อเรียนรู้วธีิการปฏิบติัท่ีดีขององคก์ารคู่เปรียบเทียบ มาปรับใช้
ในกระบวนการขององคก์ารของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จในท่ีสุด  

  การท า  Benchmarking แบ่ ง เ ป็น  2  ประ เภท  ได้แ ก่  การเป รียบเ ทียบตาม
วตัถุประสงคโ์ดยก าหนดจุดประสงค ์ท่ีตอ้งการท าการเปรียบเทียบอยา่งชดัเจน และการเปรียบเทียบ
โดยมีองค์กรคู่เปรียบเทียบเป็นแบบอย่างในการเทียบเคียง  ทั้งกระบวนการและผลผลิต โดยมี
ขั้นตอนในการท า Benchmarking นั้นแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์รท่ีเนน้แต่ละจุด   แตกต่างกนั
โดยใหค้วามส าคญัในขั้นตอนใดเป็นพิเศษ ก็จะมีการลงรายละเอียดในจุดนั้นๆ มากข้ึนกวา่ปกติ แต่
โดยหลกัแลว้ ทุกรูปแบบจะมีขั้นตอนของการท า Benchmarking ท่ีมีพื้นฐานใกลเ้คียงกนัและยึด
กรอบแนวคิดท่ีเหมือนกนั คือการใช้แนวคิดวงจรของเดมม่ิง หรือ PDCA Cycle ซ่ึงประกอบดว้ย 
การวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) ในการน ามาใช้
เทียบเคียงนัน่เอง และส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการคดัเลือกองคก์รตน้แบบท่ีน ามาเปรียบเทียบ จะตอ้งมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีทีมงานก าหนดร่วมกนั และเป็นองค์กรท่ีสามารถเป็นตวัอย่างท่ีดี หรือ
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งน้ี การคดัเลือกองคก์รตน้แบบท่ีจะท าการเปรียบเทียบ ตอ้งมี
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการปฏิบติังานขององค์กรคู่เปรียบเทียบจากแหล่งต่าง ๆ ท่ี
สามารถหาได ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลประกอบการจดัอนัดบั การปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดขององคก์รตน้แบบท่ีจะท า
การเปรียบเทียบดว้ย (บุญดี บุญญากจิ และกมลวรรณ ศิริพานิช ,2543) 

 นอกจากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีแลว้ ผูศึ้กษาไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ในท่ีน้ี
จะไดย้กตวัอย่างการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาบางส่วน เช่น การวิจยัของ อรณิชา กิมซัง(2558)  เร่ือง การ
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ประเมินความพร้อมของระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบบริการเช่ือมโยงขอ้มูลเบ็ดเสร็จ
ของไทย กรณีศึกษาโครงการจดัตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย เพื่อ
การแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการน าเข้า- ส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์                  
ผลการศึกษา ปรากฏวา่พบประเด็นหลกั เป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นความพร้อมของโครงการจดัตั้ง 
NSW พบวา่มีความพร้อมในประเภทของการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Government to Government : G2G) แต่ในประเภทอ่ืนๆ (Government to Business: G2B 
/Business to Government: B2G / Business to Business: B2B) ยงัไม่พร้อม เน่ืองจากปัญหาและ
อุปสรรคในดา้นอ่ืนๆ โดยจะอธิบายถึงช่องว่าง (Gap) ระหว่างการออกแบบและความคาดหวงั 
(Design) กบัสถานภาพความเป็นจริงของโครงการ (Reality) ใน 7 ประเด็น ได้แก่ สารสนเทศ 
(Information) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการ (Process) วตัถุประสงค์และค่านิยม 
(Objectives and Values) บุคลากรและทกัษะ(Staffs and skills) การจดัการและโครงสร้างองคก์ร 
(Management and Structure) และทรัพยากรอ่ืนๆ ได้แก่ งบประมาณ และระยะเวลา (Other 
resources: money and time) ขอ้คน้พบประเด็นต่อมา คือ แนวทางการพฒันาการด าเนินงานภายใต้
ระบบ NSW ท่ีประกอบไปดว้ย   แนวทางการพฒันาในระยะสั้น คือ การด าเนินนโยบาย Top – 
Down และแนวทางการพฒันาในระยะยาว คือ การจดัตั้งองคก์รอิสระในการด าเนินงานโครงการ
ดงักล่าว  

งานวิจยัของ อาภรณ์ คุระเอียด (2560) ท่ีได้ท าการศึกษา เร่ือง การประยุกต์ใช้รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการภาครัฐ โดยศึกษาวิธีด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และวิธีแกปั้ญหา 
ในการน าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาประยกุตใ์ชใ้นการให้บริการภาครัฐ และศึกษาถึงเง่ือนไขท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกตใ์ชใ้นการให้บริการภาครัฐ 
ซ่ึงแสดงผลการศึกษาท่ีพบปัญหาและอุปสรรค คือ กฎระเบียบเดิมขาดการประสานงานในการ
เช่ือมโยงขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไม่ทนัสมยั ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ขาดแคลนงบประมาณ 
ความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการ  ท่ียงัขาดความไม่เขา้ใจ วิธีการแกปั้ญหาคือ ให้มีการปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค สร้างระบบประสานงานระหว่าง องค์กร ให้มีการจดัเก็บข้อมูลให้
ทนัสมยั พฒันาบุคคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน วางแผนงบจดัสรรงบประมาณ  ให้
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เพียงพอต่อความตอ้งการพฒันาและสร้างส่ือเพื่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูจ้ะรับบริการน้ี 
และเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อ การประยกุตใ์ชรั้ฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการภาครัฐ ประกอบดว้ย 
การมีนโยบายท่ีชดัเจนของรัฐบาล การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได ้ความไวว้างใจ
และการยอมรับของผูรั้บบริการ และประโยชน์ท่ีประชาชนและองค์กรภาครัฐได้รับจากรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะในการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประยุกตใ์ช้
ในการบริการภาครัฐ คือ รัฐบาลเองตอ้งมีนโยบายชดัเจนในเร่ืองน้ี และมีความมุ่งมัน่จริงจงัในการ
ส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาบุคลากรตอ้งมีความต่อเน่ืองและทัว่ถึง รวมถึงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเร่ืองน้ี ทั้งหมดตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความพึงพอใจ การ
มีส่วนร่วม และประโยชน์ของประชาชน 

และงานวิจยัของ อภิชดา สมประสงค์(2552) การศึกษาเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการ
ฝึกอบรมโดยวิธีการเทียบรอยศึกษากรณี บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั โดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการ คือ  เพื่อปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอ
ราทอรีส์ จ  ากดั ท่ีมีคุณภาพโดยวิธีการเทียบรอย และเพื่อตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฝึกอบรม 
บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั และผูว้ิจยัไดป้รับปรุงกระบวนการฝึกอบรมโดย
ใช้การเทียบรอยของบริษทัซีร็อกกบัคู่เทียบรอยบริษทัไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากดั(มหาชน) ไดผ้งั
กระบวนการท่ีปรับปรุงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วย 
กระบวนการฝึกอบรม 6 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน ขั้นเตรียมพร้อม ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล ขั้น
ติดตามผล และขั้นบนัทึกประวติัการอบรม รวมทั้งประเมินความเป็นสอดคลอ้งในเชิงวิชาการจาก
คณะกรรมการ จ านวน 4 คน สรุปผลการศึกษาได้ว่า มีความเป็นสอดคล้องในระดบัท่ีสามารถ
น าไปใชใ้น “การปฏิบติัได”้ การอภิปรายผลโดยสรุป หลงัการปรับปรุงกระบวนฝึกอบรมผูว้ิจยัสรุป
ประเด็จดงัน้ี 1. กระบวนการฝึกอบรมเดิมมี 6 ขั้นตอนหลกั 11 กิจกรรมยอ่ย 1 ตวัช้ีวดั กระบวนการ
ฝึกอบรมแบบใหม่มี 6 ขั้นตอนเหมือนเดิม มีกิจกรรมย่อยท่ีเพิ่มข้ึน 2 กิจกรรมยอ่ย และมีตวัช้ีวดัท่ี
เพิ่มข้ึน 13 ตวัช้ีวดั ขั้นตอนท่ีน าไปปรับปรุงได้ทนัทีคือ ขั้นประเมินผลจากเดิมไม่ได้ก าหนด
เป้าหมายตวัช้ีวดั ท าการปรับปรุงวิธีปฏิบติัใหม่ไดเ้ป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้100% และขั้นติดตามผล
จากเดิมก าหนดเป้าหมายไว ้70 % ท าการปรับปรุงวิธีปฏิบติัใหม่ไดเ้ป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้100% 2.
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การเรียนรู้เร่ืองการเทียบรอยก่อเกิดแรงจูงใจ   ในการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 3.การเรียนรู้จาก
บริษทัคู่เทียบรอยพบปัจจยัแห่งความส าเร็จคือ มีแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจน และผูบ้ริหารให้การ
สนบัสนุน  

 

ระเบียบวธิกีารวจิัย 

 งานวจิยัน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดให้ระเบียบวิธีวิจยั (methodology) โดยการใชก้ารศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ   (qualitative research) กรณีศึกษากระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส าหรับกระบวนการทางศุลกากรตามนโยบายของ
กรมศุลกากร แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการได ้  อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพียงพอ เม่ือเทียบ
กบัองคก์รหรือหน่วยงานลกัษณะเดียวกนั ท าให้เกิดความส้ินเปลืองทรัพยากรท่ีส าคญัทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ผู ้ศึกษาจึงได้เลือกศึกษากระบวนการทางศุลกากร เฉพาะกรณีของ
กระบวนการน าเขา้สินคา้ซ่ึงเป็นกระบวนการทางศุลกากรท่ีส าคญัในการจดัเก็บภาษีอากรเขา้เป็น
รายได้ของประเทศ เน่ืองจากกระบวนการทางศุลกากรมีหลากหลายกระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการทางศุลกากรในการน าเข้าสินค้า กระบวนการทางศุลกากรในการส่งออกสินค้า 
กระบวนการทางศุลกากรว่าด้วยสินค้าผ่านแดน กระบวนการทางศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า                     
และกระบวนการอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงระยะเวลาของผูด้  าเนินการศึกษาในงานวิจยัน้ีไม่เพียงพอท่ีจะ
ศึกษาโดยละเอียด   อีกทั้งปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการคา้ทางดา้นการส่งออก ท าให้มีการ
ยกเวน้ภาษีในการส่งออกสินคา้    เกือบทุกประเภทแลว้ คงเหลือเพียงแต่การน าเขา้สินคา้ท่ียงัมีการ
จดัเก็บภาษีอากรอยู ่แมว้า่อตัราภาษีการน าเขา้จะลดลง   แต่ยงัถือเป็นกระบวนการหลกัท่ีส าคญัของ
กระบวนการทางศุลกากร ผูศึ้กษาจึงก าหนดเลือกท่ีจะศึกษากระบวนการน าเขา้สินค้าของด่าน
ศุลกากรแม่ฮ่องสอนในการวจิยัน้ี  

 ส่วนของการเลือกองคก์รตน้แบบของกระบวนการทางศุลกากรเพื่อเป็นคู่เปรียบเทียบนั้น ผู ้
ศึกษาใชเ้กณฑก์ารเลือกจากแนวคิดคู่เปรียบเทียบในขั้นตอนการเลือกองคก์รตน้แบบ โดยศึกษาและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถิติการจดัเก็บรายไดข้องกรมศุลกากร เพื่อจดัอนัดบัการจดัเก็บภาษีอากร
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ของด่านศุลกากรทางบกของทั้งประเทศ ผลของการจดัอนัดบัด่านศุลกากรทางบกท่ีมีสถิติการ
จดัเก็บภาษีอากรเป็นอนัดับท่ีหน่ึง จะถูกก าหนดให้เป็นองค์กรต้นแบบเพื่อท าการเปรียบเทียบ
กระบวนการ ทางศุลกากร กรณีศึกษากระบวนการน าเขา้สินคา้ กบักระบวนการทางศุลกากรของ
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ซ่ึงผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติมูลค่าการน าเขา้และ
จดัเก็บภาษีอากรแยกเป็นด่านศุลกากรทางบกจากทัว่ประเทศของ   กรมศุลกากร ตั้งแต่ปี 2015 -
2017 อา้งอิงขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลภายในกรมศุลกากร (Intranet) เม่ือน ามาจดัเรียงอนัดบัของ
มูลค่าการจดัเก็บภาษีอากร 10 อนัดบัแรก จะพบว่ามูลค่าการจดัเก็บภาษีอากรของด่านศุลกากร
สะเดาเป็นอนัดบัท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงก าหนดให้ด่านศุลกากรสะเดาเป็นองคก์รตน้แบบในการ
ท าการเปรียบเทียบกระบวนการทางศุลกากร กรณีศึกษากระบวนการน าเขา้สินคา้ 

 ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระเบียบวิธีวิจยัโดยการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการ
วิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
ดงัต่อไปน้ี 

  1) การวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) ผูศึ้กษาด าเนินการโดยการศึกษา
และวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัเชิงเอกสาร โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการพฒันาระบบ NSW และแนวคิดคู่
เปรียบเทียบ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดงานวจิยัในการด าเนินการศึกษา 

  2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูศึ้กษาจะด าเนินการสัมภาษณ์
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์   ท่ีมีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนล่วงหน้าท่ีมีการออกแบบค าถามไวบ้างส่วน และ
ก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดท่ีมีความยืดหยุน่  ท าให้ไดข้อ้มูลค าตอบท่ี
ส าคัญและสามารถปรับเปล่ียนค าถามให้สอดคล้องกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูล                          
ท่ีมีความหลากหลายและได้ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและ
พฒันาแนวทางในกระบวนการทางศุลกากรต่อไป โดยกรณีศึกษาน้ีจะใชก้รอบแนวคิดงานวิจยัแบบ
วงจรของเดมม่ิง (PDCA Cycle) มาออกแบบและก าหนดค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ดงักล่าว 
ทั้งน้ี การก าหนดรูปแบบของโครงสร้างค าถามจะประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป ของผูใ้ห้
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สัมภาษณ์  2) กระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากร 3) ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ทางศุลกากร   4) แนวทางแกไ้ขและพฒันากระบวนการทางศุลกากร โดยไดก้ าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนและเจา้หนา้ท่ีด่านศุลกากรสะเดาท่ีเป็นองคก์รตน้แบบ ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการทางศุลกากร กรณีกระบวนการน าเขา้สินคา้ ดงัท่ีปรากฏในตาราง
แสดงผูใ้หข้อ้มูลน้ี  

 
 

ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาอุปสรรคและปัญหาหลักของกระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน กรณีการน าเขา้สินคา้ จากค ากล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสังกดัด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนท่าน
หน่ึง กล่าวว่า “ ...ขั้นตอนในการน าเขา้สินคา้ของเรา   (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) มีขั้นตอนของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีออกระเบียบเราให้ปฏิบติัเพิ่มเติมข้ึนมาด้วย คือ ก่อนการน าเขา้สินคา้ใดๆ 
ผูป้ระกอบการต้องแจ้งให้ศูนย์สั่งการชายแดนฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทราบ เพื่ออนุญาต/อนุมติั 
จากนั้นเม่ือไดรั้บอนุญาตจากศูนยส์ั่งการฯ แลว้ ผูป้ระกอบการก็มายื่นขอปฏิบติัพิธีการศุลกากรกบั
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ด่านฯ แม่ฮ่องสอนก็จะแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อ าเภอ ทหาร 
ต ารวจ เพื่อมาร่วมตรวจสอบสินคา้ แลว้ลงลายมือช่ือในบนัทึกตรวจร่วม   จากนั้นผูป้ระกอบการจะ
น าสินคา้เขา้มาเพื่อปฏิบติัพิธีการศุลกากรและช าระค่าภาษีอากร ก่อนท่ีจะน าสินคา้ออกไปจาก
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อารักขาของด่านฯ ต่อไป ซ่ึงระยะเวลาในการด าเนินการทั้งหมดน้ี อาจจะกินเวลา 3 วนัอย่างต ่า 
หรือบางทีก็อาจจะถึง 15 วนั เลยทีเดียว ข้ึนอยูก่บัการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง... ” และ
ผูใ้ห้ขอ้มูลสังกดัด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนอีกท่านหน่ึง กล่าวว่า “ ...การด าเนินงานของจงัหวดั 
(แม่ฮ่องสอน) ท าให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งมีภาระงานเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก  การปฏิบติังานใน
หน้าท่ีตามท่ีกรมศุลกากรก าหนดไว ้แถมท าให้ผูป้ระกอบการมีภาระเพิ่ม แทนท่ีจะลดขั้นตอน                        
ในการให้บริการตามท่ีพ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ ก าหนดไว ้เพื่อให้เรา (ประเทศไทย) เป็นไทย
แลนด ์4.0 ไดแ้ลว้… ” ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี สรุปไดว้า่ นอกจากกระบวนการปกติตามระเบียบปฏิบติั
ของกรมศุลกากรแล้ว ตอ้งมีการด าเนินการตามระเบียบของหน่วยงานภายนอกแทรกเข้ามาอีก
กระบวนการหน่ึง คือ ขั้นตอนท่ีเพิ่มข้ึนในการปฏิบติังานนอกเหนือจากกระบวนการทางศุลกากร
ตามปกติ จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า              
มีการก าหนดระเบียบในการด าเนินการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ไวโ้ดยสรุปวา่ ก่อนท่ีจะด าเนินการ
ตามกระบวนการ ทางศุลกากรในการน าเขา้สินคา้ของด่านฯ แม่ฮ่องสอน จะตอ้งมีการแจง้ให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทราบ เพื่ออนุมติั/อนุญาตในการน าสินคา้เขา้มาก่อน เม่ือผูว้่าฯ อนุมติั/
อนุญาตให้น าสินคา้เขา้มาแลว้ ด่านฯ แม่ฮ่องสอนจะตอ้งแจง้หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานฝ่าย
ปกครอง  ทหาร  ต ารวจ  เ ป็นต้น  เพื่ อให้ม าตรวจสอบสินค้า  พ ร้อมลง ช่ือ ร่วมกันใน                                      
บนัทึกการตรวจสอบเป็นหลกัฐาน จากนั้นด่านฯ แม่ฮ่องสอนตอ้งแจง้ผลการตรวจสอบสินคา้พร้อม
ส่งบันทึกการตรวจสอบเป็นเอกสารหลักฐานให้ผูว้่าฯ ทราบ และพิจารณาอนุมัติ หากผูว้่าฯ 
พิจารณาอนุมติัแลว้ จึงใหด่้านฯ แม่ฮ่องสอนด าเนินการตามกระบวนการทางศุลกากรต่อไปจนเสร็จ
ส้ิน ทั้งน้ี เม่ือสรุประยะเวลาในการด าเนินการทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินการทั้งหมดโดยประมาณ 5 - 7 วนั  

 อุปสรรคและปัญหาต่อมา คือ เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ใน
การด าเนินงานยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวย โดยมีข้อสังเกตเจา้หน้าท่ีด่าน
ศุลกากรแม่ฮ่องสอนผูห้น่ึงกล่าววา่ “ ... ปัจจุบนัน้ีเรา   (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) ยงัท าไม่ไดค้รบ
กระบวนการตามท่ีกรมฯ ก าหนดมาให้ได้เลย อย่างจุดผ่อนปรน... อย่างท่ีห้วยผึ้ง (ด่านพรมแดน
บา้นห้วยผึ้ง) ยงัไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ไม่มีอะไรสักอย่าง ตอ้งกลบัมาใช้ระบบท่ีด่านฯ 
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(ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) เพื่อโหลดให้ครบกระบวนการ... ” และเจ้าหน้าท่ีจากด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอนอีกท่านหน่ึงกล่าววา่ “ ...แทนท่ีของเขา้มาแลว้จะสามารถส่งขอ้มูลในระบบให้ท่ีด่านฯ 
(ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) ไดเ้ลย ทุกวนัน้ียงัตอ้งออก ศบ.1 (เอกสาร  ท่ีใชเ้พื่อแสดงรายการสินคา้
ท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร) เพื่อให้ผูป้ระกอบการถือเขา้มาพร้อมของ เพื่อมายื่นแลว้คียใ์นระบบท่ี
ด่านฯ อีกทีนึง... ”  จากขอ้สังเกตดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ สถานท่ีปฏิบติังาน ณ ด่านพรมแดน
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเขตควบคุมของด่านฯ แม่ฮ่องสอน ยงัไม่มีไฟฟ้าเพื่อใช้ในการด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งใชเ้อกสารกระดาษเพื่อเป็นหลกัฐาน    ในการปฏิบติังานตามขอ้กฎหมายและระเบียบปฏิบติั ใน
ขณะเดียวกันการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้อง ยงัไม่มีการพฒันากฎหมายและ
รูปแบบการด าเนินงานของตนเองด้วยระบบท่ีทันต่อยุคสมัย อย่างเช่นการเช่ือมโยงข้อมูล                   
แบบบูรณาการดว้ยระบบ National Single Window หรือ NSW จึงตอ้งมีการตรวจสอบเอกสาร
กระดาษ เช่น ใบอนุญาตต่างๆ ท่ีตอ้งใชป้ระกอบการน าเขา้สินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ประเภทพืชผล
ทางการเกษตรท่ีมีมาตรการปกป้องราคาผลผลิตในประเทศ เช่น กระเทียม หอม เป็นตน้ ดงัขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนท่านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ “ ...เช่น เวลาจะน าเขา้
กระเทียม ทุกวนัน้ีแมใ้นระบบจะตรวจสอบเลขท่ีใบอนุญาตฯ ของด่านตรวจพืชได้ แต่ก็ตอ้งใช้
ใบอนุญาตฯ การเคล่ือนยา้ยกระเทียม เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการน าเขา้อย่างถูกตอ้ง ซ่ึง
อ านาจในการอนุมติัให้เคล่ือนยา้ยกระเทียม   เพื่อน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นอ านาจของผูว้่าฯ 
และยงัไม่มีการอนุมติัผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เลย ยงัไงก็ตอ้งใชเ้อกสารกระดาษเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบสินคา้ควบคู่ไปดว้ยอยูดี่ ...” 

 อุปสรรคและปัญหาขอ้สุดทา้ยในกระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
คือ จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในกระบวนการทางศุลกากรไม่เพียงพอในการด าเนินงาน อีกทั้ง
ยงัขาดความรู้และทกัษะในเร่ืองของการด าเนินการแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ในส่วนของกระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดานั้น จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งสามท่าน   และค าตอบของทั้งสามกล่าวไปในทิศทางเดียวกนั สรุปไดว้า่ กระบวนการทาง
ศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดา    กรณีการน าเขา้สินคา้ สามารถด าเนินการไดต้ามกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยปกติ ทั้งยงัเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนท่ีกรมศุลกากรก าหนดไว ้โดยไม่มี
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ขั้นตอนกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานอ่ืนเขา้มาเพิ่มเติมในกระบวนการ และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นกระบวนการทางศุลกากรตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดทั้งหมดโดยเฉล่ียประมาณ 3-5 ชัว่โมง ทั้งน้ี                         
ผลการศึกษาอุปสรรคและปัญหาในกระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดาพบวา่นอ้ยมาก 
ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้   เป็นปัญหาเร่ืองระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชด้ าเนินการในปัจจุบนัยงัไม่สมบูรณ์ 100 
เปอร์เซ็นต ์อนัเป็นปัจจยัท่ีตอ้งไดรั้บ   การพฒันาแกไ้ขและปรับปรุงจากกรมศุลกากร 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

เม่ือวเิคราะห์จากแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเป้าหมายให้การด าเนินงานของภาครัฐมี
การให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกโดยการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพต่อประชาชนผูรั้บบริการ และตอ้งมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐต่างๆ ใหมี้ความเช่ือมโยงกนัในดา้นต่างๆ ท าใหท้ราบถึงปัจจยัอยา่ง
หน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคในปัจจุบนันั้น เกิดจากความไม่พร้อมในการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการ
และด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามตามแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็น
พื้นฐานในการพฒันาใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง   ส่งผลให้กระบวนการทางศุลกากรของด่าน
ศุลกากรแม่ฮ่องสอนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการตามกระบวนการ    น าเขา้สินคา้ ไม่สามารถ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ท่ี 

 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางศุลกากร
ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนเพียงองค์กรเดียว ท าให้แตกต่างจากกระบวนการทางศุลกากรของ
องค์กรตน้แบบคู่เปรียบเทียบอย่างด่านศุลกากรสะเดา เม่ือผูว้ิจยัน าแนวคิด Benchmarking มา
วิเคราะห์ โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบกระบวนการท างานแบบ Process 
Benchmarking เปรียบเทียบกนัระหวา่งขั้นตอนต่อขั้นตอนของทั้งสององค์กร และเป็นองค์กรท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินงานแบบเดียวกนัหรือคลา้ยกนั คือเป็นด่านศุลกากรทางบก และมีกระบวนการ
น าเขา้สินคา้ จะสรุปได้ว่า กระบวนการทางศุลกากรท่ีมีขั้นตอนซ่ึงเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัท่ี
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ก าหนดไวข้องกรมศุลกากรโดยทัว่ไปของทั้งสององคก์ร ไม่พบปัญหาและอุปสรรคมากนกั มีเพียง
ปัญหาเร่ืองของระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัไม่สมบูรณ์เตม็ท่ี  

 ขอ้สรุปเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการทางศุลกากรของด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 มีดงัน้ี 

 1.) หน่วยงานกรมศุลกากรต้องปรับปรุงและพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานตามกระบวนการทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพเต็ มท่ีอย่างสมบูรณ์ โดยแก้ไข
ขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป เช่น การใชข้อ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ 100 เปอร์เซ็นต ์
โดยยกเลิกการใช้เอกสารกระดาษอย่างส้ินเชิง เป็นตน้ และเน่ืองด้วยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงาน
หลกัในการพฒันาระบบ National Single Windows จึงตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และท าความตกลง เพื่อแกไ้ขและปรับปรุงระบบการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้เช่ือมโยงกนั
อยา่งสมบูรณ์และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ไดต่้อไป 

  2.) ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนตอ้งปรับปรุงและพฒันาสถานท่ีการด าเนินงานตาม
ด่านพรมแดน  ในจุดผอ่นปรนทางการคา้ต่างๆ ให้มีเคร่ืองมือและระบบท่ีสามารถด าเนินงานตาม
กระบวนการทางศุลกากรให้ทนัสมยั ต่อการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั พร้อมทั้งจดัเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร โดยการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตามกระบวนการทาง
ศุลกากรให้มีความรู้และทกัษะท่ีดีในการด าเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพฒันาไปสู่การเป็นไทยแลนด ์4.0 อยา่งสมบูรณ์   

 เน่ืองจากการวจิยัเร่ืองของกระบวนการทางศุลกากรมีขอ้กฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีไม่ใช่
กฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากรเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอเพิ่มเติมโดยให้มี
การศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ทั้งในและนอกกระบวนการ
ดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางศุลกากรของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เพื่อท่ีจะหาแนวทางพฒันากระบวนการทางศุลกากรของ
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนให้มีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 อยา่งสมบูรณ์  และย ัง่ยนืต่อไป  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การปรับตวัของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ในยุคดิจิทลั มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีส่งผลต่อส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 และเพื่อให้ทราบถึงกล
ยุทธ์ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ใช้ในการปรับตวัให้อยู่รอดในยุคดิจิทลั โดยใช้ทฤษฎี 7s Model 
ของ McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐาน ท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ตวัแปรทั้ง 7 ประการท่ีมาจากการ
สัมภาษณ์คณะผูบ้ริหาร ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร โดยน าผลการวิเคราะห์มาเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การปรับตวัของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ให้อยูร่อดในยุคดิจิทลั และ
ตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานเม่ือมีการปรับตวัเกิดข้ึน 

ผลการศึกษาพบวา่ส่ืออินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียเป็นส่ือใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ือใน
สังกดัส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 มากท่ีสุด เพราะในยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป การรับสาร หรือการ
เสพข่าวของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปด้วย โดยผูบ้ริโภคนิยมเสพส่ือผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตมากข้ึน           
ท าใหก้ารเสพส่ือผา่นวทิยแุละโทรทศัน์ลดลง ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต  3 จึงตอ้งปรับตวัให้กา้วทนั
ยุคสมยั โดยเนน้กลยุทธ์ในเร่ืองของการเพิ่มช่องทางในการส่งข่าวสารเพิ่มมากข้ึน ทั้งเปิดช่องทาง
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ส่ือโซเชียล ลงพื้นท่ีเขา้หาชุมชน อีกทั้งยงัพบว่าบุคลากร เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้องค์กร
สามารถปรับตวัใหอ้ยูร่อดในยคุดิจิทลั และเป็นองคก์รท่ีกา้วทนัเทคโนโลยไีด ้ 

 
ค าส าคญั : กลยทุธ์ / การปรับตวั / ยคุดิจิทลั 
 
ABSTRACT 
  Researching on the Adaptation Strategies of the Public Relations Department 3 in the 
Digital Age aims to know the impact of the new media affecting the Public Relations Department 
Region 3 and to know the strategies that the Public Relations Department Region 3 uses to adapt 
to survive in the digital age. By using McKinsey's 7s model theory as a basic framework which is 
used to analyze all 7 variables from the management interview which is essential to the success of 
the organization. By applying the analysis results as a guideline for determining the Adaptation 
Strategies of the Public Relations Department 3 to survive in the digital age and must take into 
account the impact that may occur to the worker when adjustment occurs.  
   The study found that internet media or social media is the most new media that affects 
the media under the Public Relations Department Region 3 the most due to in the age of change, 
the exposure or news of the consumer is also changing. By consumers increasingly using media 
through the internet Resulting in reduced media use via radio and television. Therefore, the Public 
Relations Department 3 have to keep pace with the modern age.   

By focusing on the strategy of increasing more channels to send news both open social 
media channels Land into the community and also found that personnel is the most important 
thing that will enable the organization to adapt to survive in the digital age and is an organization 
that can keep pace with technology. 
 

Keywords : Adaptation / Strategy / Digital Age 
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บทน า 
 โลกในศตวรรษท่ี 21 ขณะน้ี ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติ ทั้ง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อนัเป็นผลมาจากการปรับตวัของเศรษฐกิจโลก และการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ประเทศต่างๆทัว่โลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
และเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน จากโลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลบัแคบลง ประเทศท่ีอยูห่่างไกลสามารถ
ติดต่อถึงกนัได้ภายในไม่ก่ีวินาที กลายเป็นโลกไร้พรมแดน โดยอิทธิพลของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงคนจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงคนในสังคมเขา้ด้วยกัน ท าให้การ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารฉบัไว ราวกบัยอ่โลก 
 การส่ือสารในโลกไร้พรมแดน เป็นการส่ือสารท่ีมีเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในการส่ือสาร 
การมาเร็วและแรงของอินเตอร์เน็ตท าให้คนส่วนใหญ่ในยุคน้ีใช้เวลาอยู่กบัหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต็มากกวา่จออ่ืนๆ ซ่ึงเทคโนโลยีและนวตักรรมเหล่าน้ีไดเ้ขา้มารองรับการ
ส่ือสารท าให้มนุษย์มีช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน โดยสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัขา้มทวีปไดภ้ายในไม่ก่ีวินาที ซ่ึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการส่ือสารใหม่ๆบน
โลกของส่ือดิจิทลั   
 ในยุคท่ีประเทศไทยอยู่ในยุคดิจิทลั ทุกอยา่งเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี รวมถึงการส่ือสารใน
รูปแบบต่างๆท่ีตอ้งมีการปรับตวั ทุกคนตอ้งการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว 
การท่ีสังคมมีความซบัซ้อน ผูค้นใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การส่ือสารแบบเดิมๆอาจจะไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของมนุษย์ในยุคน้ีได้ ส่ือออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกของการส่ือสารขอ้มูลท่ีถูก
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการส่ือสารออนไลน์เป็นการส่ือสารข้อมูลท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง มีรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติของคนในยคุดิจิทลัน้ี 

ในประเทศไทยสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลเพิ่มมากข้ึน ประชาชนมีทางเลือกในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มข้ึนหลากหลายช่องทางผ่านส่ือออนไลน์ อาทิ คนในยุคปัจจุบนันิยมใช้
โทรศพัทมื์อถือ หรือ แทบ็แล๊ต ในการรับชมข่าวสารผา่นแอปพลิเคชัน่ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยทููป 
เป็นตน้ เพราะแอปพลิเคชัน่เหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และท่ีส าคญัไม่มีขอ้จ ากดั



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

563 
 
 

ในเร่ืองของเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือทุกคนสามารถเขา้ถึงข่าวสารไดทุ้กท่ี ทุกเวลา จนท าให้ส่ือหลกั 
เช่น วทิยโุทรทศัน์ และวทิยกุระจายเสียง หรือแมแ้ต่ส่ือส่ิงพิมพ ์ถูกลดความส าคญัลง จะเห็นไดจ้าก
สถิติการรับชมโทรทศัน์ท่ีลดลง อีกทั้งส านกัพิมพห์ลายส านกัท่ีทยอยปิดตวัลง เพราะไม่สามารถ
ต่อสู้กบัส่ือส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ได ้
 ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานในสังกดักรมประชาสัมพนัธ์ ท่ีเป็นหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาล ในสังกดัส านกันายกรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล กบัประชาชน ตลอดจนประชาชนดว้ยกนั 
โดยวิธีการให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ขอ้เท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเสนอ
รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กบัทั้งประชาชนและ
รัฐบาลอีกดว้ย 
 ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 3 ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรับผิดชอบหน้าท่ีในพื้นท่ี 8 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพนู พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน 
มีส่ือวิทยุโทรทศัน์ในสังกดั 1 แห่ง คือ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ และ
ส่ือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนรวม 10 สถานี ซ่ึงแน่นอนวา่
ในยุคดิจิทลั ท่ีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมีความเจริญอยา่งเร็วรวด ส่งผลกระทบต่อส่ือหลกัใน
สังกดั ประชาชนหนัไปบริโภคข่าวสารจากส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษา
กลยทุธ์การปรับตวัของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ในยุคดิจิทลั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับตวัใหเ้ท่าทนัในยคุปัจจุบนัได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีส่งผลต่อส านกัประชาสัมพนัธ์เขต  

2. เพื่อศึกษากลยทุธ์ ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ใชใ้นการปรับตวัเพื่อให้อยูร่อดยคุ

ดิจิทลั 
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กรอบแนวคดิท าการวจิัย 
ในยุคดิจิทลั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆได้เขา้มา เก่ียวขอ้งใน

ชีวิตประจ าวนัของผูค้น ส่ือใหม่ได้เขา้มามีอิทธิเหนือส่ือดั้งเดิม ทั้งวิทยุ และโทรทศัน์ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ท่ีเป็นองค์กรดา้นการส่ือสาร ซ่ึงมีส่ือหลกัอยู่ในมือ คือส่ือ
ดั้งเดิม ไดแ้ก่ วทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์ การรับสารของประชาชนเปล่ียนแปลงไดต้ามยุค
สมยั ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 จึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อท่ีจะให้อยู่รอดในยุคดิจิทลัได ้จึงไดน้ า
ทฤษฎี 7s Model ของ McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ตวัแปรทั้ง 7 
ประการ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร สไตล์ ระบบ บุคลากร ทกัษะ และค่านิยม ท่ีมาจากการ
สัมภาษณ์คณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ โดยน าผลมา
วิเคราะห์เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ แต่ก็ต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ผูป้ฏิบติังานในสังกดั เม่ือมีการปรับตวัเกิดข้ึน 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

565 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
( พรจิต  สมบติัพานิช, 2547 ) ส่ือ (Media) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีน าเสนอเน้ือหาของ

สารไม่ว่าจะเป็นข่าว ขอ้มูลบนัเทิงหรือโฆษณาไปสู่ผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลย ี
น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ีพฒันาให้ดีข้ึนนบัจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพพ์ฒันาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ ในปัจจุบนั
การพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดน่ิง ส่ืออินเทอร์เน็ตพฒันาข้ึนมาเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มข้ึน 
ดงันั้นกล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท ตาม
ลกัษณะของการใชส่ื้อเพื่อการกระจายเสียงวทิยโุทรทศัน์ คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ 

1)  ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารท าหนา้ท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บสารได้
ทางเดียวท่ีผูรั้บสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารได ้สามารถแบ่งยอ่ยไดด้งัน้ี  ส่ือท่ี
ท าหน้าท่ีส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารตวัหนงัสือหรือเสียง หรือภาพ ไป
อยา่งเดียว ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรเลข และส่ือวิทยุ  แลส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารสองอยา่ง คือ ส่ง
ทั้งภาพและเสียงพร้อมกนั ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ 

2)  ส่ือใหม่ (New media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารท าหนา้ท่ีส่งสารและ
รับสารได้พร้อมกนัเป็นการส่ือสารสองทาง และส่ือยงัท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกนั คือ 
ภาพ เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยขีองส่ือดั้งเดิม เขา้กบัความกา้วหนา้ของ
ระบบเทคโนโลยีสัมพนัธ์ ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมี
ศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่พฒันาข้ึนหลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและ
นิยมกนัมากข้ึน (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003: 40-41) 

 นอกจากน้ีการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎี 7s Model ของ McKinsey ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ี
ได้รับการยอมรับในเร่ืองของความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กร  มาเป็นกรอบแนวคิด
พื้นฐานในการวิจยั โดยใชพ้ิจารณาและวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในองคก์ร และยงัเป็นแนวคิดท่ี
ตอ้งการน าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรเกิดจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 7 ประการ ซ่ึง
ไดแ้ก่ 1)กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองคก์ร  โดยให้แผนท่ีวางข้ึนมานั้นได้
สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก  และภายในองคก์ร  ซ่ึงมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อใหช่้วยสนบัสนุนใหอ้งคก์รมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขนั 2)โครงสร้างองคก์ร 
(Structure) คือ ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจของผูบ้ริหาร การแบ่ง
โครงสร้างงานตามหน้าท่ี ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม 3) สไตล ์
(Style) คือ สไตล์ในการท างานของผูบ้ริหารนั้น  มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผูบ้ริหาร
ระดบัสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนกังานภายในองคก์ร  มากกวา่ค าพูดของผูบ้ริหาร 
4) ระบบ (System) เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรในทุก ๆ เร่ือง ทั้ งเร่ืองระบบการ
บริหารจดัการ ระบบการปฏิบติังาน  เช่น  ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน  ระบบงบประมาณ 
ระบบการควบคุม  ระบบการจดัซ้ือ ระบบในการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน  ระบบในการ
ฝึกอบรม  ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน 5) บุคลากร (Staff) หมายถึง การคดัเลือกบุคลากร
ท่ีมีความสามารถ การพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง 6) ทกัษะ (Skill)  เป็นการพิจารณาถึงทกัษะ
หรือความเช่ียวชาญขององคก์รโดยรวม  วา่มีความเช่ียวชาญหรือมีความช านาญในดา้นใด และ 7) 
ค่านิยม (Shared Value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง ผูว้จิยัไดท้บทวนผลงานวจิยัมาใชเ้ป็นกรอบคิดดงัน้ี   
ลดาวลัย ์บวัเอ่ียม (2544 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองการปรับบทบาทภารกิจของกรม

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผชิญสภาวะแวดลอ้มใหม่ โดยใชแ้นวคิด 1.วิสัยทศัน์การพฒันาส่ือสารมวลชน
เทคโนโลยีสาระสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพฒันาคนและสังคม 2.แนวคิดและทฤษฎีการ
ประชาสัมพนัธ์ 3.แนวคิดเก่ียวกบัองค์กรการปรับตวัตามสภาพแวดล้อมขององค์กร 4.แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการองคก์รการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยศึกษารวบรวม
เอกสารผลงานวจิยัของนกัวชิาการดา้นการประชาสัมพนัธ์ การอภิปราย การสัมมนาเก่ียวกบับทบาท
ภารกิจของกรมประชาสัมพนัธ์  ความคาดหวงัของลูกคา้ผูรั้บบริการ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ขอ้มูลของกรม
ประชาสัมพนัธ์ ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และได้คน้พบว่าปัจจยั
การเมืองเป็นสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของการก าหนดบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกรม
ประชาสัมพนัธ์ให้มีขอบเขตกวา้งขวางหลากหลาย โดยเขา้มาก ากบัแทรกแซง ควบคุมทิศทาง การ
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ด าเนินงานขององคก์รนบัตั้งแต่แรกเร่ิมไม่วา่จะเป็นการก าหนดนโยบายก าหนดและควบคุมวิธีการ
ปฏิบติังาน รวมถึงคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงท าให้ต าแหน่งอธิบดี
กรมประชาสัมพนัธ์ผกูพนักบัการเมืองอยา่งแนบแน่น อีกทั้งอธิบดีส่วนใหญ่มีอายรุาชการเฉล่ียหน่ึง
ถึงสองปีท าใหก้ารด าเนินนโยบายต่างๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รเป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ือง 
 ปัณฑารีย ์ฟองแพร่ (2559 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์รให้มี
ศกัยภาพการท างานสูง กรณีศึกษาธนาคารยโูอบี โดยใชแ้นวคิด 1) องคก์รท่ีมีศกัยภาพการท างานสูง 
2) แนวคิดปัจจยั 7 ประการของแมคคินซีย ์3) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของธนาคารยโูอบี โดยผลการศึกษา
พบวา่ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมปัจจยัดา้นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ดา้นทกัษะความสามารถ ดา้นระบบ
ดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพการท างานสูงของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในธนาคารยโูอบีตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากร และดา้นรูปแบบการบริหาร ในการ
วจิยัคร้ังน้ีไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาองคก์รใหมี้ศกัยภาพการท างานสูง 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ( Qualitative research ) เร่ืองกลยุทธ์การปรับตวั
ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ในยุคดิจิทลั ไดผู้ว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิจยัเชิงเอกสาร ( Documentary 
research ) ซ่ึงในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัได้ด าเนินการโดยใช้การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
งานวจิยัเชิงเอกสาร โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และใชว้ิธีการสัมภาษณ์
แบบก่ึงมีโครงสร้าง ( Semi – structure interview ) และเคร่ืองบนัทึกเสียง (ในกรณีท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์
ยนิยอมใหบ้นัทึกเสียงระหวา่งการสัมภาษณ์) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
ท่ีปฏิบติังานในส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีมี
ความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ส าหรับผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชว้ธีิสัมภาษณ์แบบแบบก่ึงมีโครงสร้าง 
( Semi – structure interview ) คณะผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี ท่ีท างานในสังกดัส านกัประชาสัมพนัธ์
เขต 3  

ตารางแสดงผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ค าถามงานวจิยั ผูใ้หข้อ้มูล จ านวน (คน) 

1. ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 
ไดรั้บผลกระทบจากส่ือใหม่ใน
ดา้นใดบา้ง 

1.1 ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 
1.2 ผูอ้  านวยการส่วนข่าวและรายการ
ภูมิภาค 
 
1.3 ผูอ้  านวยการส่วนแผนงานและพฒันา
งานประชาสัมพนัธ์ 
1.4 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ.เชียงใหม่ 
1.5 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ.เชียงราย 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
 

  1 

2. ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 จะ
ใชก้ลยทุธ์ใดในการปรับตวัใหอ้ยู่
รอดในยคุดิจิทลั 

2.1 ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 
2.2 ผูอ้  านวยการส่วนข่าวและรายการ
ภูมิภาค 
2.3 ผูอ้  านวยการส่วนแผนงานและพฒันา
งานประชาสัมพนัธ์ 
2.4 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ.เชียงใหม่ 
2.5 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ.เชียงราย 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
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ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาใช้ผู ้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก               
( In-depth interview ) รวม 5 คน 
เคร่ืองมือวจัิย 

ส าหรับการวิจยัน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดให้ด าเนินการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยประกอบไป
ดว้ยการวจิยัเชิงเอกสารซ่ึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการการศึกษาและ
ค้นควา้จากเอกสารทางวิชาการ เอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากแหล่ง
เวบ็ไซตต่์างๆท่ีสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัน้ีได ้

เคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
กรณีศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะของการด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบก่ึงมี
โครงสร้าง ( Semi – structure interview ) ซ่ึงผูศึ้กษาใช้ค  าถามแบบปลายเปิดในการสัมภาษณ์ โดย
ท าการสัมภาษณ์แบบผูส่ื้อข่าวสัมภาษณ์แหล่งข่าว แต่จะควบคุมค าถามให้อยู่ในกรอบแนวคิด
ทฤษฎี 7s Model พร้อมใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง (ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ยนิยอมใหบ้นัทึกเสียงระหวา่ง
การสัมภาษณ์)บนัทึกเสียงไวด้ว้ย  

 

ผลการวจิัย 

การศึกษาเ ร่ือง กลยุทธ์การปรับตัวของส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในยุคดิจิทัล                  
มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและวิ เคราะห์ผลกระทบของส่ือใหม่  ท่ี ส่งผลต่อส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 3 2) เพื่อวเิคราะห์กลยทุธ์ ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ใชใ้นการปรับตวัเพื่อให้
อยูร่อดยุคดิจิทลั ดงันั้นเพื่อให้สามารถตอบวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้ ผลการศึกษาจึงไดม้าจาก
การเก็บรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตามท่ีก าหนด
ไว ้โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง ด าเนินการแบบผูส่ื้อข่าวสัมภาษณ์แหล่งข่าว ใชค้  าถาม
ปลายเปิดและคุมให้อยู่ในประเด็นท่ีตอ้งการตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดจ้  าแนกผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

570 
 
 

1. จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ี
ก าหนดไว้ พบว่า ส่ือทางอินเตอร์เน็ต หรือส่ือดิจิทัล เป็นส่ือใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 3 มากท่ีสุด เน่ืองจากในยุคปัจจุบัน การบริโภคข่าวสารของผูบ้ริโภค ได้
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั โดยผูบ้ริโภคนิยมบริโภคข่าวสารผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน โดย
การใชส้มาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีสามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดง่้าย 
ท าใหส่ื้อหลกัหรือส่ือดั้งเดิม เช่น ส่ือวิทยุ กบัส่ือโทรทศัน์ ไดรั้บผลกระทบโดยตรง ผูบ้ริโภคลดลง
อยา่งเห็นไดช้ดั จะเห็นไดจ้ากการปรับลดพนกังานของสถานีวิทยุโทรทศัน์ อีกทั้งการปิดตวัลงของ
ส่ือส่ิงพิมพ์หลายส านัก ซ่ึงส่ือในสังกัดส านักประชาสัมพนัธ์เขต 3 ทั้งส่ือวิทยุโทรทศัน์ และ
วทิยกุระจายเสียง ก็ไดรั้บความนิยมลดลง จ านวนผูช้มและผูฟั้งลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 “ ส่ือทางอินเทอร์เน็ต เป็นส่ือใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรมากท่ีสุด เน่ืองจากคนทุกคน
เป็นผูส่ื้อข่าวไดห้มด เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราเสนอเราสู้กบัประชาชนท่ีเป็น mass ไม่ได ้ส่ิงท่ีน่าห่วงคือ
ตอ้งมีการปรับตวั ส่ิงท่ีเราเห็นก็คือวา่ส่ือทางอินเทอร์เน็ต ส่ือโซเชียล เขา้มาเยอะมากและไม่ตอ้งงอ้
ส่ือหลกัเพราะการท่ีไม่งอ้ส่ือหลกัเพราะการท่ีไม่งอ้ส่ือหลกัอยา่งวิทยุกบัโทรทศัน์จะเป็นส่ือท่ีขยบั
ตวัสูงมาก ซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์รเรา คือ ในเร่ืองของการถูกแชร์ออกไปความท่ีมีตวัเลือกมากข้ึน
ก็อาจจะหายไป ฉะนั้นเราจะพึ่งคนกลุ่มเดิมไม่ได ้วธีิการต่อสู้คือ จะท าอยา่งไรก็ไดท่ี้จะดึงคนเขา้มา
มากท่ีสุด อยู่กบัเราได้เหมือนเดิม และมีความจงรักภกัดีกบัเรา พยายามเปิดส่ือให้มากข้ึนด้วย ”  
นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผูอ้  านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ 

“ ส่ือดิจิทลั เพราะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย เขา้ถึงไดทุ้กเวลา ทุกสถานการณ์ หลากหลายรูปแบบ 
รวดเร็ว ทนัสถานการณ์ มีขอ้มูลยอ้นกลับในทนัที และสามารถวิเคราะห์ผูรั้บส่ือได้ว่าเป็นใคร      
อยู่ท่ีไหน ชายหรือหญิงอายุเท่าไหร่ มีพฤติกรรมการเสพส่ืออย่างไร ซ่ึงส่ือใหม่ท่ีเขา้มาเหล่าน้ี
กระทบต่อองค์กร เม่ือกลุ่มเป้าหมายเปล่ียน พฤติกรรมการรับส่ือไม่ว่าจะเป็นช่องทางการรับส่ือ 
รูปแบบของส่ือ และประชาชนมีทางเลือกมากข้ึน ท าใหส่ื้อในสังกดักรมประชาสัมพนัธ์ไดรั้บความ
นิยมลดลง ทั้งส่ือโทรทศัน์และส่ือวทิยสุ่วนส่ือส่ิงพิมพ ์ก็ตอ้งยติุการผลิตและเผยแพร่ไปโดยปริยาย ” 
นางสาวนนัทวรรณ กนัค า ผูอ้  านวยการส่วนแผนและพฒันางานประชาสัมพนัธ์ สปข.3 
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2.กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการปรับตวั โดยเทียบจากตั้วแปรทั้ง 7 ประการ ของ 7s Model พบวา่ 
2.1 กลยุทธ์ ตอ้งปรับกลยุทธ์ในการท างาน โดยน าส่ือใหม่ เขา้มาผนวกกบัส่ือหลกัท่ีมีอยู ่

โดยการท าควบคู่กนัไป เพิ่มช่องทางในการส่งข่าวสารให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ข้ึน จากเดิมท่ีเผยแพร่ข่าวสารทางวทิย ุและโทรทศัน์เป็นหลกั ก็เพิ่มการเผยแพร่ข่าวสารทางโซเชียล
มีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก ยูทูป ควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้ประชาชนไดรั้บฟังข่าวสารอย่างทนัท่วงที ไม่ตอ้งรอ
เวลาข่าวท่ีจะมาตรงตามเวลา หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ก็สามารถรายงานข่าวได้เลย ท าให้
ประชาชนไม่พลาดข่าวสารท่ีส าคญัต่างๆ นอกจากน้ียงัตอ้งปรับเร่ืองการน าเสนอ หรือการผลิตส่ือ
ต่างๆให้เขา้ถึงประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยตอ้งผลิตส่ือท่ีคนดูแลว้เขา้ใจง่าย ไม่เครียด เช่น การผลิต
คลิปสั้นๆ รวมทั้งการลงพื้นท่ีเขา้หาชุมชน ก็เป็นอีกกลยทุธ์หน่ึงท่ีส าคญั 

2.2 โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างองคก์รของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 ยงัไม่เทอะทะ ยงัมี

ความพอดี รวมถึงตอนน้ีกรมประชาสัมพนัธ์ไดว้างแผนโครงสร้างองคก์รให้มีกลุ่มหรือฝ่ายของนิว

มีเดียเพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นองคก์รในหน่วยงานของภาครัฐ การปรับเปล่ียนแต่ละ

อยา่งเป็นไปไดย้าก ตอ้งรอเวลา เพราะติดกรอบของ กพ. ขอ้กฎหมาย และอีกหลาย ๆ เร่ือง  

2.3 สไตล์ การท างานของผูบ้ริหารส่วนใหญ่ จะเป็นแบบการบริหาร และควบคุม ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงาน โดยเป็นแบบน้ีมานานเหมือนเป็นวฒันธรรมองค์กร      
ซ่ึงปรับยาก 

2.4 ระบบ ระบบขององคก์รในทุกๆเร่ืองเป็นไปตามระเบียบของราชการ เช่น ระบบการ
บริหารจดัการ ระบบการปฏิบติังานแบบสั่งการเป็นล าดบัขั้น ระบบในการสรรหาและคดัเลือก
พนกังาน งบประมาณ เป็นตน้ โดยการปรับระบบส่วนน้ีก็เป็นไปไดย้าก 

2.5 บุคลากร การคดัเลือกบุคลากรของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 นั้น มาจากระบบราชการ 
โดยถา้เป็นต าแหน่งขา้ราชการ ทางกรมประชาสัมพนัธ์จะเปิดสอบเอง แต่ถา้เป็นต าแหน่งพนกังาน
ราชการและลูกจา้ง ทางส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 จะเปิดรับสมคัรและคดัเลือกเอง โดยวิธีการสอบ
คดัเลือก เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถตรงตามต าแหน่งงานท่ีจะปฏิบติั นอกจากน้ีทางส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 3 ยงัมีการเปิดอบรมหลกัสูตรต่างๆอยูเ่ป็นประจ าเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรอีก
ทางหน่ึง รวมทั้ งส่งบุคลากรในสังกัดไปอบรม ศึกษาหาความรู้ท่ีกรมประชาสัมพนัธ์ และท่ี
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ต่างประเทศอยูเ่ป็นประจ า นอกจากน้ียงัมีการอบรมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศให้กบับุคลากร
อีกด้วย ซ่ึงบุคลากรก็พฒันาตนเองอยู่เสมอตามยุคท่ีเปล่ียนแปลง ยอมรับและเรียนรู้กับความ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งบุคลากรขององคก์รยงัมีคนรุ่นเก่า จึงตอ้งปรับเร่ืองของทศันะคติ ให้เปิดรับส่ิง
ใหม่ๆและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  เพราะการท่ีองค์กรจะกา้วหน้าไปได ้บุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การขบัเคล่ือน 

2.6 ทกัษะ บุคลากรในองคก์ร มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในต าแหน่งของตวัเอง ซ่ึงส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 3 เป็นองคก์รดา้นการส่ือสารท่ีมีส่ือหลกัอยูใ่นมือ และเป็นส่ือหลกัท่ีไดรั้บความ
ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือจากประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากเป็นส่ือของภาครัฐ 
ข่าวสารท่ีออกไปจึงเช่ือถือได ้

2.7 ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร เป็นแบบการนบัถือกนัตามล าดบัความอาวุโส ไม่แบ่งแยก
ขา้ราชการ พนกังานราชการ หรือลูกจา้ง ซ่ึงเป็นมาอยา่งชา้นาน   

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
  อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบวา่ส่ืออินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียเป็นส่ือใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ือ
ในสังกดัส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 มากท่ีสุด เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัพฤติกรรมการเสพส่ือของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต  3 จึงตอ้งปรับตวัให้กา้วทนัยุคสมยั ซ่ึงพบวา่องคก์ร
จะตอ้งปรับกลยทุธ์ในเร่ืองของการเพิ่มช่องทางในการส่งข่าวสารเพิ่มมากข้ึน ทั้งเปิดช่องทางส่ือโซ
เชียล ลงพื้นท่ีเขา้หาชุมชน เพิ่มกรอบนิวมีเดีย รวมถึงปรับรูปแบบการผลิต อีกทั้งพบว่าบุคลากร 
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหอ้งคก์รกา้วหนา้ไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 7s Model ท่ีมีการน าตวั
แปรทั้ง 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร สไตล์ ระบบ บุคลากร และค่านิยม มาเป็น
กรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีจะพฒันาใหอ้งคมี์ความกา้วหนา้และประสบผลส าเร็จ ซ่ึงบุคลากรของส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 3 ทุกคนพร้อมท่ีจะปรับตวั หากมีการปรับตวัเกิดข้ึนจริง ก็ไม่ส่งผลกระทบ
อะไรต่อบุคลากร ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่สอดคลอ้งกนัในปัจจยัดา้นกล
ยทุธ์ ท่ีองคก์รใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบัแรกๆในการปรับตวั  
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ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากส านักประชาสัมพนัธ์เขต 3 เป็นองค์กรของภาครัฐ เพราะฉะนั้นการปรับ
โครงสร้าง การเปล่ียนระบบต่างๆ เป็นเร่ืองยาก หรือแทบจะไม่สามารถปรับเปล่ียนไดเ้ลย แต่ท่ี
สามารถท าได้คือการปรับกลยุทธ์การน าเสนอข่าว และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร ซ่ึงใน
ปัจจุบนัชีวิตผูค้นผูกติดกบัโทรศพัท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน จึงควรใส่ทุกอย่างท่ีคิดว่าผูบ้ริโภค
ตอ้งการลงในโทรศพัทมื์อถือ เช่น ปกติทางสถานีจะมีเวลาข่าวของทุกวนัตามตาราง ถา้ไม่สามารถ
ลม้ผงัรายการได้ หากมีข่าวท่ีน่าสนใจหรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีร้ายแรง หรือท่ีประชาชนตอ้งรู้ ควร
รายงานข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อความทนัต่อเหตุการณ์ และผูบ้ริโภคก็สามารถรับข่าวสารไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที นอกจากน้ีควรมีการอบรมบุคลากรอยูเ่สมอใหเ้ท่าทนัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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