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คณะกรรมการจดังานประชุมวชิาการระดบัชาตโิครงการเครือข่ายการ

ศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์ทางวชิาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
(PSPARN) คร้ังที่ 3 

 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 

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

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

      และเลขานุการ 
24.วา่ท่ีร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา    มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 

           และผูช่้วยเลขานุการ 
 

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

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

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

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

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

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชยั มหาวทิยาลยับูรพา 

2. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร. เอกวทิย ์มณีธร มหาวทิยาลยับูรพา 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุธีร์ ประศาสน์เศรษฐ มหาวทิยาลยับูรพา 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร มหาวทิยาลยับูรพา 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว มหาวทิยาลยับูรพา 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ กุลสวสัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร. วิเชียร ตนัศิริคงคล มหาวทิยาลยับูรพา 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มหาวทิยาลยับูรพา 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมมารี รักษชู์ชีพ มหาวทิยาลยับูรพา 

12. ดร.ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

13. ดร.วีระ หวงัสัจจะโชค มหาวทิยาลยับูรพา 

14. ดร.ปิยะ นาควชัระ มหาวทิยาลยับูรพา 

15. ดร.ภสันนัท ์พ่วงเถ่ือน มหาวทิยาลยับูรพา 

16. ดร.ชยัณรงค ์เครือนวน มหาวทิยาลยับูรพา 

17. ดร.โชติสา ขาวสนิท มหาวทิยาลยับูรพา 

18. ดร.รัชนี แตงอ่อน มหาวทิยาลยับูรพา 

19. ดร.จิดาภา พรยิง่ มหาวทิยาลยับูรพา 

20. ดร.เมทินา อิสริยานนท ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พิชิตปัจจา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฤดี หงุ่ยตระกลู มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

25. ดร.อุดมโชค อาษาวมิลกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

26. ดร.วรพงศ ์ตระการศิรินนท์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

27. ดร.รวรีวรรณ แพทยส์มาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

28. ดร.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

29. ดร.จนัทนา สุทธิจารี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

30. ดร.ชนินทร เพญ็สูตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

31. ดร.กมลพร กญัชนะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

32. นายภาณุวฒัน์ พนัธ์ุประเสริฐ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

33. นายณฐัพล ตนัตระกลูทรัพย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

34. นางสาวฑภิพร สุพร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

36. ดร.วุฒิชยั อารักษโ์พชฌงค์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

37. ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

38. ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

39. นายวรพล พินิจ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวดิา กมลเวชช มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูริ ฟูวงศเ์จริญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หม่อมหลวง ดร.พินิตพนัธ์ุ บริพตัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุริยจรัส เตชะตนัมีนสกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพิชญ ์ชินะข่าย มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

45. ดร.นนท ์นา้ประทานสุข มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

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

48. ดร.ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

49. นายทวปี มหาสิงห์ มหาวทิยาลยัพะเยา 

50. วา่ท่ีร้อยตรีศิริพงศ ์เผา่ตะ๊ใจ มหาวทิยาลยัพะเยา 

51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วงศพ์กัตร์ ภู่พนัธ์ุศรี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรี ไชยพินิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม มหาวทิยาลยัศรีปทุม (วทิยาเขตชลบุรี) 

54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธพงษ ์ลีลาไพศาลกิจ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

55. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวทิยาลยัมหิดล 

56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร์ พลอยแหวน มหาวทิยาลยัมหิดล 

57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ มหาวทิยาลยัมหิดล 

59. ดร.ฐิติกรณ์ ยาวไิชย จารึกศิลป์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

60. พลต ารวจโท ดร. สัณฐาน ชยนนท์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา ศรีสอน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี รามนฎั มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

63. ดร.ทิฆมัพร พนัลึกเดช มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

64. พลต ารวจตรี ดร.พรชยั ขนัตี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

65. พนัต ารวจเอกหญิง ดร.ศุภลกัษณ์ เหล่ียมวรางกรู ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

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

67. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพฒัน์ เฉลิมยศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

68. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพงษ ์ศรีเลอจนัทร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

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

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

72. ดร.สถิระ เผือกประพนัธ์ นกัวชิาการอิสระ 

73. ดร.ธนบูรณ์กิตต์ิ จิรพฒันากร นกัวชิาการอิสระ 

74. ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

75. ดร.เทวษุย ์บริรักษส์ันติกุล กระทรวงมหาดไทย 
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ก าหนดการ 
โครงการการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและ 

ความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่3  

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

 

วนัพุธ ที ่24 เมษายน 2562   

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

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

 
วนัพฤหัสบดี ที ่25 เมษายน 2562  

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

08.45 – 09.00 น. 

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

เวลา รายละเอยีด 
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพเิศษ 

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

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

 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

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

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

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

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

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

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
ช่ือห้อง หัวข้อ ผู้ด าเนินรายการ 

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

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

 
วนัศุกร์ ที ่26 เมษายน 2562 

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

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 

 
คณะกรรมการ          1 
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (Peer Review)      6 
ก าหนดการ          10 
1. ปัญหากฎหมายละเมิดตามสัญญาจ้างท าของ: กรณก่ีอสร้างอาคารสูง   17 
 ชินวตั จนัทรานนท์ 
2. ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  30 
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บทคดัย่อ 
 การก่อสร้างอาคารสูง ลักษณะอาคารส านักงาน หรืออาคารส าหรับพักอาศัยแบบ

คอนโดมิเนียม ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการท างานและอยูอ่าศยับนพื้นท่ียา่นธุรกิจ เป็นความสะดวก
ต่อการคมนาคมท่ีรวดเร็วดว้ยรถไฟฟ้าท่ีทนัสมยั การแข่งขนัทางธุรกิจของอาคารสูงดงักล่าว เป็น
สาเหตุให้ผู ้ประกอบการท่ีเห็นแก่ได้ สร้างผลก าไรโดยมิชอบ ด าเนินการด้วยต้นทุนต ่ ากว่า
มาตรฐานวิชาชีพท่ีควรกระท า เป็นความเส่ียงต่อความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีขา้งเคียง และเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูป้ระกอบการมกัหลีกเล่ียงความเสียหาย
จากการผิดพลาดเหล่านั้นว่า เป็นสัญญาจา้งท าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
428 ท่ีว่า  ผู ้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู ้รับจ้างได้ก่อให้เ กิด ข้ึนแก่
บุคคลภายนอกในระหวา่งท าการงานท่ีวา่จา้ง นอกจากน้ี การด าเนินคดีในชั้นศาล มกัใชเ้ล่ห์เพทุบาย
ในการต่อสู้คดี แมก้ระทัง่ศาล/ผูพ้ิจารณาคดีเองก็ไม่อาจรู้เท่าทนัผูป้ระกอบการในกิจการท่ีมีมูลค่า
หลายพนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นความส าคญัของปัญหาเหล่าน้ี โดยผูเ้ขียนไดน้ าคดีตวัอยา่งมาท าการศึกษา 
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เพื่อเผยแพร่แก่ผูท่ี้ได้รับผลร้ายเช่นกรณีน้ี ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินคดี การน าเสนอแก้ไข
กฎหมาย หรือขอ้บกพร่องอ่ืนจากคดีตวัอย่างท่ีน ามาศึกษา ประกอบกบัขอ้วินิจฉัยของศาลฎีกาท่ี
ผ่านมา ซ่ึงได้วางหลักข้อพิจารณา “กรณีการก่อสร้างอาคารสูง” ไว้อย่างครอบคลุม ถือเป็น
ความส าคญัของมาตราน้ีต่อแนวทางระหวา่งผูเ้สียหายกบัผูป้ระกอบการก่อสร้างอาคารสูง การใช้
ดุลพินิจในกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลกัฐานของศาล และการปรับใชก้ฎหมายละเมิดตาม
สัญญาจา้งท าของตามมาตรา 428 ประกอบค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ ก็ยงัคงเป็นปัญหาท่ีขดักบั
หลกัขอ้เท็จจริงท่ีพิจารณาไดจ้ากคดีตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา ซ่ึงต่อมาศาลอุทธรณ์ไดพ้ิจารณา กลบัค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้ ท่ีวนิิจฉยัขดัต่อแนวทางของกฎหมาย   
 รวมทั้งมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อกฎหมายละเมิด การค านวณค่าเสียหายท่ีจะท าให้
ผูเ้สียหายกลบัคืนสู่สภาพเสมือนว่าไม่มีการละเมิด ถือเป็นเคร่ืองมือในการยบัย ั้งผูท่ี้อาจกระท า
ละเมิดใชค้วามระมดัระวงัมากข้ึน หรือป้องปรามการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นได้
ในระดบัหน่ึง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการก าหนดค่าเสียหายเชิงชดเชยไดใ้นระดบัท่ี
เหมาะสม (Optimal damages) ซ่ึงจะช่วยให้การพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดของศาลยุติธรรม
เกิดแนวทางท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน และเสริมความเป็นธรรมในการใช้กฎหมาย ทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัความ
คุม้ค่าในการฟ้องคดี หรือผลกระทบต่อค่าเสียโอกาสอ่ืนๆในทางคดี ท่ีจะเอ้ือให้เกิดการเจรจา
ต่อรองท่ี มีประสิทธิภาพระหว่างคู่กรณี  และแก้ปัญหาจากเหตุละเมิดท่ี เ กิด ข้ึนด้วยการ
ประนีประนอมได ้

 

ค าส าคญั:   ปัญหาสัญญาจา้งท าของ, ก่อสร้างอาคารสูง 

 
Abstract  
 Construction of high-rise -buildings as offices or condominiums is a new trend in 
business districts. High competition of construction in this business leads to cases where 
businessmen may lower their standard professional prudence in order to lower their building 
costs. This scenario will in turn effect the life and properties of the residence as well as those who 
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live nearby. In the past, project owners had always be able to pass liabilities on to sub-contractors 
under Section 428 of the Civil and Commercial Code. Section 428 of the Code states that “an 
employer does not have to be liable for any damage that a contractor has caused to a third party 
during the commissioning of the work.” In case involving high-rise building, court’s judgment 
will be decided under judge’s discretion and consideration. Consequently, even in similar cases, 
the results of the judgment can be different.  In this thesis, the author has shown several case 
studies of those involved similar incidents of high-rise building. This thesis demonstrates that 
under the current conditions and practice, project owners cannot deny responsibility under 
Section 428 of the Code. It includes analyses of some previous Supreme Court’s judgments and 
comparison is similar incidents decided under foreign laws including German, English, and 
Japanese laws. This composition provides recommendations for the Thai Legal system, regarding 
suitable approaches of the judges’ prosecutors, remedies, hearing of witness, issues on burden of 
proof appellate procedures, et cetera.      
 In the economic viewpoint of tort law, the optimal compensation of damages would, in 
turn, motivate the payer’s responsibility to act carefully. If this economic principle is applied, it 
will help the courts’ consideration in cases involved high-rise building, especially in the aspects 
of the worthiness of prosecution, expenses or the realization of opportunity loss that the case may 
be more economical if it is settling through negotiation or mediation.               

 
Keywords:  Hire of Work, Case High-Rise buildings  
 

บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

 ปัจจุบนัการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองท่ีเพิ่มมากข้ึนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสะท้อนถึง
พฒันาการทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงนอกจากโครงสร้างพื้นฐานของ
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ประเทศ (Infrastructures) ท่ีรองรับต่ออตัราการเกิดข้ึนของอาคารสูงอย่าง อาคารส านักงาน หรือ 
อาคารสูงส าหรับพกัอาศยัแลว้ ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของผูท้  างานในยุคใหม่ก็เช่นกนั ในขณะท่ี
ระบบกฎเกณฑ์จากการเกิดข้ึนของอาคารสูงยงัคงมีรูปแบบเดิม กฎหมายประกอบการอนัเก่ียวกบั
อาคารสูงท่ีใชบ้งัคบั ยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั การก่อสร้าง
อาคารสูงตั้งแต่ 20-35 ชั้น เป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุนของผูป้ระกอบการ ความเห็นแก่ได้ของ
ผูป้ระกอบการบางส่วน ไม่ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่วิชาชีพของตน  เป็นสาเหตุของความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ถือเป็นความเส่ียงภยักบับริเวณพื้นท่ีใกลก้บัโครงการ
การก่อสร้าง เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูป้ระกอบการมกัจะเพิกเฉย และหลีกเล่ียงความเสียหาย โดย
ใชช่้องวา่งทางกฎหมายปฏิเสธความรับผดิท่ีก่อข้ึน และหากมีการฟ้องร้องด าเนินคดีจากคดีตวัอยา่ง
ท่ีน ามาศึกษา มกัใชเ้ล่ห์เพทุบายในการต่อสู้คดี ซ่ึงแมก้ระทัง่ศาลหรือผูพ้ิจารณาคดีเองก็ไม่อาจรู้ทนั
ผูป้ระกอบการท่ีก่อสร้างอาคารสูงในมูลค่าหลายพนัลา้นบาท ค าพิพากษาของศาลจึงมีความส าคญั
อยา่งเก่ียวเน่ืองกบัการใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาคดี ทั้งในขอ้เท็จจริงท่ีคลา้ยกนั และการ
ปรับบทกฎหมายมีลกัษณะเดียวกนั แต่ผลของค าพิพากษากลบัมีแนวทางท่ีต่างกนั ถือเป็นปัญหา
ส าคญัของความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหมายรวมถึงระดบัอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค และรองอธิบดีผู ้
พิพากษาภาค ท่ีร่วมลงช่ือในการตรวจส านวนพร้อมให้ความเห็นชอบดว้ยกบัค าพิพากษาของศาล
ชั้นตน้ท่ียกฟ้องโจทก์ ในความเสียหายตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องกว่า 32 ล้านบาท โดยไม่
แสดงความเห็นแยง้หรือความเห็นต่างไวใ้นค าพิพากษา ถือเป็นการตอกย  ้าความเสียหายแก่โจทก์
เพิ่มข้ึน และถือเป็นการเพิ่มเติมคุณค่าค าพิพากษาท่ีขดัต่อกฎหมายของศาลชั้นตน้อย่างส้ินเชิง ซ่ึง
ต่อมา ศาลอุทธรณ์กลบัค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ “พิพากษาให้จ  าเลยและจ าเลยร่วม  ร่วมกนัช าระ
ค่าเสียหายแก่โจทก์จ  านวนเงินกวา่ 30 ลา้นบาท ดอกเบ้ียอีกร้อยละ 7.5 จนกว่าช าระเสร็จแก่โจทก ์
และใหใ้ชค้่าธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก ์ก าหนดค่าทนายความ 100,000 บาท”  
 ดงัน้ี ขอ้พิจารณาของศาลชั้นตน้ อีกหลายประการ ซ่ึงขดัต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งหรือไม่ชอบดว้ยหลกัในกระบวนการพิจารณาตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้จนน ามาสู่ขอ้
ขดัแยง้หรือความแคลบแคลงสงสัยในการพิพากษาคดี  
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 “สัญญาจา้งท าของ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 428 มีความหมายตาม
หลกัแนวคิด ทฤษฎี ประกอบแนวทางของค าพิพากษาศาลฎีกาในอดีต โดยค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
13825/2555 วางหลกัไวว้า่ “เป็นสัญญาท่ีผูว้า่จา้งมุ่งต่อผลส าเร็จของงานท่ีวา่จา้ง โดยไม่อาจเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัการงานท่ีผูรั้บจา้งไดก้ระท าตามการว่าจา้งนั้น” แต่การต่อสู้ในทางคดีของผูก่้อสร้าง
อาคารสูง ท่ีก่อความเสียหายแก่ผูอ่ื้นแลว้ มกัใชข้อ้อา้งวา่ ตนเป็นเพียงผูว้า่จา้งท าของและไม่ตอ้งรับ
ผดิตาม มาตรา 428 ทั้งท่ี สัญญาก่อสร้างอาคารสูงมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขของสัญญา ท่ีไม่อาจถือเป็น
สัญญาจา้งท าของแต่อย่างใดอีกทั้งผูป้ระกอบการหรือผูว้่าจา้งจะตอ้งมีวิศวกรผูช้  านาญการคอย
ควบคุมและร่วมการท างานกบัผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้งในทุกขั้นตอนตลอดเวลาของการงาน รวมทั้งการ
แต่งตั้งตวัแทนเขา้ควบคุมงานในพื้นท่ีก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีผูว้า่จา้ง หรือผูป้ระกอบการ
เป็นผูก้  าหนด  จึงไม่อาจเป็น สัญญาจา้งท าของ ท่ีจะปรับบทกฎหมาย มาตรา 428 และขอ้ส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ ผูรั้บจา้งทัว่ไปไม่มีศกัยภาพในความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจาก คู่สัญญา
ผูรั้บจา้งมกัเป็นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน   1 - 4 ลา้นบาท ขณะท่ีมูลค่าตามสัญญารับจา้ง
เหมาท าการก่อสร้างโครงการอาคารสูงมีมูลค่ากว่าร้อยถึงพนัลา้นบาท โอกาสของความผิดพลาด
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ยอ่มสูงตามมูลค่าของงานท่ีรับจา้ง การชดใช้ค่าเสียหายของผู ้
รับจา้ง ย่อมรับผิดไม่เกินไปกว่ามูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของผูรั้บจา้ง แมจ้ะมีความเสียหาย
มากเพียงใดตาม และตามธรรมดาของการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน หรือการมีท่ีดินข้างเคียง
ต่อเน่ืองกบัท่ีดินในโครงการก่อสร้างทัว่ไป ไม่อาจรู้ได้ว่าเจา้ของโครงก่อสร้างจะไปด าเนินการ
ก่อสร้างดว้ยวิธีใด โดยการจะไปจา้งเหมางานก่อสร้างให้แก่ผูใ้ดบา้ง หรือว่าจา้งแบ่งงานก่อสร้าง
เป็นก่ีขั้นตอน ก่ีผูรั้บเหมา มนัเกินรับรู้ของบุคคลภายนอกท่ีเป็นวิญญูชนทัว่ไป ดงันั้น ขอ้อา้ง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 4281  จึงไม่สามารถน ามาปรับแก่คดีละเมิดตามสัญญา
จา้งท าของ กรณีก่อสร้างอาคารสูง ซ่ึงแท้จริงแล้วผูว้่าจ้างหรือผูป้ระกอบการเจ้าของโครงการ
ต่างหากท่ีเป็นผูล้ะเมิด หรืออาจเป็นผูว้า่จา้งท่ีจงใจมอบหมายงานท่ีเส่ียงภยัให้ผูรั้บจา้งให้กระท าไป
ตามสัญญาจา้ง เป็นการกระท าผิดโดยตวัผูว้า่จา้งหรือเจา้ของโครงการก่อสร้างดว้ยตนเอง อนัเป็น

                                                           
1 มาตรา 428 ผูว้า่จา้งท าของไม่ตอ้งรับผิดเพ่ือความเสียหายอนัผูรั้บจา้งไดก่้อให้เกิดข้ึนแก่บุคคลภายนอกในระหวา่งท าการงานท่ี
วา่จา้ง เวน้แต่ผูว้่าจา้งจะเป็นผูผิ้ดในส่วนการงานท่ีสั่งให้ท  า หรือในค าสัง่ท่ีตนให้ไว ้หรือในการเลือกหาผูรั้บจา้ง 
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เหตุละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 4202  และ/หรืออาจประกอบดว้ย มาตรา 
428 หากเขา้องคป์ระกอบเป็นกรณีการวา่จา้งตามสัญญาจา้งท าของ ซ่ึงทั้งสองมาตราผูก้ระท าจ าตอ้ง
รับผิดฐานละเมิดท่ีเกิดจากการกระท าโดยตนเอง เพราะผูว้่าจา้งเป็นตน้เหตุแทจ้ริงของการเส่ียงภยั
จนเกิดความเสียหายข้ึน    

 ดงัน้ี คดีทางแพ่งเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้ขียนน ามาเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงคู่ความพิพาทกนัด้วยเหตุ
ละเมิด โดยด าเนินกระบวนพิจารณาจนกระทัง่มีค  าพิพากษาในศาลชั้นตน้เป็นเวลายาวนานกวา่ 3 ปี 
และศาลชั้นตน้กลบัมีค าพิพากษาว่า จ  าเลยไม่ตอ้งรับผิดตามฟ้อง เพราะจ าเลยเป็นเพียงผูว้่าจา้ง จึง
ไม่ตอ้งรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 428  ค  าวินิจฉยัของศาลชั้นตน้กระทัง่
น ามาสู่ค าพิพากษานั้น มีเหตุปัจจยัท่ีเกิดข้ึนหลายอย่าง เกิดเป็นขอ้กงัขาท่ีเคลือบแคลงต่อการใช้
ดุลพินิจของศาลชั้นตน้นั้น เป็นอย่างไร เป็นขอ้ผิดพลาดของโจทก์เองหรือเป็นไปโดยดุลพินิจการ
วินิจฉัยท่ีมิชอบของศาลชั้นตน้ ผลกระทบต่อผูเ้สียหายหรือโจทก์ผูฟ้้องคดีท่ีมีความเสียหายตาม
จ านวนทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องกว่า 30 ลา้นบาท กระบวนการด าเนินคดีในศาลตั้งแต่ ชั้นตรวจค าฟ้อง 
รับค าให้การ จนกระทัง่ศาลในชั้นพิจารณาค าขอคุม้ครองชัว่คราวของศาลชั้นตน้ ไดท้  าการไต่สวน
และมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวตามท่ีโจทก์ร้องขอนั้นมีมาอย่างไร ซ่ึงต่อมาในชั้นพิจารณา จ าเลยได้
ยื่นค าร้องต่อสู้ในชั้นค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวระหว่างพิจารณาของศาล ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งไวว้่า “ให้
จ  าเลยหรือตัวแทนของจ าเลยระงับการก่อสร้างไวใ้นระหว่างพิจารณา จนกว่าศาลจะมีค าสั่ง
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอน” โดยจ าเลยโตแ้ยง้ค าสั่ง ดว้ยการยืน่ค  าร้องเพื่อขอใหต้นไดท้  าการก่อสร้าง
ต่อไป กวา่ 10 ฉบบั ศาลพิจารณาแลว้ยกค าร้องท่ีจ าเลยยื่นในชั้นพิจารณาทุกฉบบั อีกทั้งจ  าเลยยงัได้
ตอบโตโ้จทก ์โดยการยืน่ฟ้องคดีต่อโจทกห์รือผูเ้สียหาย เป็นจ าเลยในคดีความผิดทางอาญา และคดี
ทางแพ่งอีก    2 คดี ซ่ึงต่อมาไดต่้อสู้กนัจนถึงชั้นอุทธรณ์ ทั้งศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ต่างก็มีค  า
พิพากษายกฟ้อง และคดีถึงท่ีสุดแลว้ทั้งหมดในสองคดี จึงเกิดการรับต่อขอ้เท็จจริงกนัแลว้ในหลาย
ประเด็น โดยการยอมรับต่อความเสียหายและการด าเนินการก่อสร้างโดยจ าเลยเอง ทั้งในคดีหลกั
และคดีท่ีจ  าเลยฟ้องโจทก์เป็นจ าเลยอีกสองคดี เป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีใช้ระยะเวลา

                                                           
2 มาตรา 420 ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ดี ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิดจ าตอ้งใชค้่่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 
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มาแลว้กวา่ 4 ปี  แต่ภายหลงัในคดีหลกั ศาลชั้นตน้กลบัมีค าพิพากษาท่ีขดัต่อคดีอาญาและคดีแพ่งท่ี
ตดัสินไปแลว้ ทั้งท่ีในคดีอาญาท่ีพิพากษาไปแลว้นั้น ศาลท่ีพิจารณาในส่วนของคดีแพ่งจ าตอ้งรับ
ฟังข้อเท็จจริง และมีค าพิพากษาหรือค าตดัสินท่ีไม่ขดัแยง้ หรือขดัต่อการรับฟังข้อเท็จจริงใน
คดีอาญา อันถือเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดกฎหมาย เพราะหากแต่ละศาลรับฟัง
ขอ้เท็จจริงและด าเนินคดีในมูลเหตุของคดีเดียวกนั เป็นไปในทิศทางกลบักนั มีขอ้เท็จจริงเช่นไร  
จึงเป็นท่ีน่าสนใจจากคดีตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกมาเพื่อท าการศึกษา  อีกทั้ง การศึกษาจากค าอุทธรณ์ของ
โจทก์ในคดีน้ี ต่อขอ้โตแ้ยง้ในกระบวนการพิจาราณาของศาลชั้นตน้กระทัง่มีค  าพิพากษาของคดีน้ี
เป็นไปอย่างน่าสนใจ  ซ่ึงค าอุทธรณ์ได้ยืนยนัในการตั้งขอ้สังเกตตอนทา้ยของคดีน้ีอีกว่า มีการ
ปรับเปล่ียนองคค์ณะทั้งสองคน และในชั้นสืบพยานประกอบการพิจารณาโดยผูพ้ิพากษาเพียงนาย
เดียว การสืบพยานคู่ความท่ีใชเ้วลาสืบพยาน 3 วนั โดยมิไดน้ าขอ้เท็จจริงในชั้นพิจารณาท่ีเกิดข้ึนมา
ก่อนมีการสืบพยานมาท าการวินิจฉัยประกอบค าพิพากษา ซ่ึงขดัต่อหลกัในกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพ่ง และต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีค  าพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ทั้งหมด 
โดยให้จ  าเลยและจ าเลยร่วม ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโจทก์เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท  คดีน้ี
เกิดข้ึนในศาลจงัหวดันนทบุรี ทั้งคู่ความ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแก่คดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 420 และมาตรา 428    

 ผูเ้ขียนจึงประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อเท็จจริงเป็นตวัอย่างในคดีน้ี เพื่อให้ประจกัษ์ต่อเหตุ
ละเมิดตามสัญญาจา้งท าของต่อความไม่ชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย และความเห็นต่างทาง
วิชาการกับกรณีความรับผิดตามมาตรา 428 หรือมาตรา 420 ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
กระบวนพิจารณาคดีของศาล โดยศึกษา วิจยั คน้ควา้หาความจริง และท าการเปรียบเทียบกบัคดีอ่ืน
ในลกัษณะเดียวกนัในประเทศ และต่างประเทศไดแ้ก่ เยอรมนี องักฤษ และญ่ีปุ่น 
 ส่วนแนวการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ นิติเศรษฐศาสตร์ ถือเป็นผลจากการศึกษาท่ีท าให้
เกิดเคร่ืองมือในการยบัย ั้ง หรือป้องกันการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้ งยงัเก่ียวขอ้งกับ
กฎหมายละเมิดในแง่มุมอ่ืน เช่น การค านวนความคุม้ค่าในการฟ้องคดี ปัญหากบัผลกระทบต่อค่า
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เสียโอกาสในการฟ้องร้อง หรือน าเสนอแนวคิดพฒันาการคุม้ครองกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล3 (Property 
rights) ท่ีจะเอ้ือให้เกิดการเจรจาต่อรองท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างคู่กรณี และแก้ปัญหาจากเหตุ
ละเมิดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการประนีประนอมได ้    

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาในคดีตวัอยา่ง น ามาวิเคราะห์ : กรณีก่อสร้างอาคารสูง โดยแสดงให้

เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของคู่ความท่ีพิพาท รวมทั้งการด าเนินคดีของศาลในกระบวนพิจารณา และ
วธีิการท่ีควรน ามาใชแ้ก่คดีละเมิด ประกอบเหตุละเมิดตามสัญญาจา้งท าของ   
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักปรัชญาการใช้ดุลพินิจของศาล การพิเคราะห์
เหตุผลประกอบค าพิพากษา        
 3. เพื่อศึกษาหลกัการ และแนวคิดของกฎหมายละเมิด ในมิติทาง นิติเศรษฐศาสตร์ 
 4. เพื่อน าเสนอแนวทาง แกไ้ขตวับทกฎหมาย และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ   
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย        
 แนวทางในการศึกษาน้ี มุ่งต่อแนวคิด ทฤษฎี และเจตนารมณ์ในการบญัญติักฎหมาย
ละเมิดตามาตรา 420 และมาตรา 428 ท่ีปรากฎความสัมพนัธ์ระหว่างสองมาตราน้ีในการใช้สิทธิ
เรียกร้องต่อเหตุและผูก้ระท าละเมิด โดยท าการวิเคราะห์หลักการ ประกอบข้อกฎหมาย ตาม
แนวทางของค าพิพากษาศาลฎีกา เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนี องักฤษ และ
ญ่ีปุ่น เพื่อใหไ้ดห้ลกัการในการใชสิ้ทธิของผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายอยา่งครบถว้น ซ่ึงโดยขอ้เท็จจริง
แล้ว แมก้ารอุทธรณ์ค าพิพากษาท่ีศาลล่างวินิจฉัยมาโดยขดัต่อหลกัของกฎหมายนั้น เป็นสิทธิท่ี
คู่ความกระท าได้ แต่ความเสียหายท่ีจะรอให้ถูกตอ้งสมบูรณ์โดยศาลสูงเพียงอย่างเดียวนั้น อาจ
จ าตอ้งใช้เวลาในแต่ละชั้นศาลอีกหลายปี วิญญูชนหรือผูเ้สียหายยอ่มรู้ซ้ึงถึงระยะเวลาในการน้ีได้
เป็นอยา่งดี อีกทั้งค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี ค่าเสียโอกาส หรือแมเ้ฉพาะในส่วนค่าธรรมเนียมของ
                                                           
3 Ronald H. Coase ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี ค .ศ . 1991 จากสหรัฐอเมริกา ไดมี้การน าเสนอแนวคิดพฒันาการ
คุม้ครองกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล )Property rights) ท่ีจะเอ้ือให้เกิดการเจรจาต่อรองท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างคู่กรณี ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหา
การท าละเมิด และแกปั้ญหาจากเหตุละเมิดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการประณีประนอมได ้
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แต่ละชั้นศาลท่ีมากกวา่ 200,000 บาท ทั้งยงัไม่อาจรวมถึงความสูญเสียท่ีตามมาอยา่งต่อเน่ืองอีกเป็น
จ านวนมาก มูลค่าท่ีไม่อาจค านวณค่าเสียหายเป็นตวัเงินได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง ท าการศึกษา
หลกัการ และวธีิการค านวนทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะท าใหก้ารชดเชยค่าเสียหายเป็นไปในหลกัการท่ี
ยอมรับได้ อนัจะส่งผลให้ผูก้ระท าละเมิดใช้ความระมดัระวงัมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการป้องปราม
ผูก้ระท าผดิท่ีจะก่อใหเ้กิดเหตุละเมิดต่อผูอ่ื้นไดใ้นระดบัหน่ึง    
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ตามแนวคิด ทฤษฎี สัญญาจา้งท าของ คือ สัญญาท่ีผูว้่าจา้งมุ่งต่อผลส าเร็จของงานท่ีว่า
จา้ง โดยไม่อาจเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการงานท่ีผูรั้บจา้งไดก้ระท าตามการวา่จา้งนั้น (ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 13825/2555) ส่วนขอ้พิจารณากรณีเป็นการว่าจา้งท าของ “โดยหลกัแลว้ ความรับผิดของผู ้
วา่จา้งท าของมิใช่ความรับผิดแทนกนั จึงไม่ใช่กรณีอย่างนายจา้งกบัลูกจา้ง แต่มีขอ้ยกเวน้ว่า ผูว้่า
จา้งตอ้งรับผดิตามมาตรา 428 ผูว้า่จา้งจึงตอ้งรับผดิในผลท่ีเกิดข้ึน แมจ้ะเป็นการกระท าของผูรั้บจา้ง
ก็ตาม ก็ไม่ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างความผิดของผูว้่าจา้งกบัความเสียหายท่ีผูรั้บจา้งกระท าข้ึน
ขาดตอนลง แต่มิไดห้มายความวา่ ถา้ผูว้า่จา้ง วา่จา้งแลว้จะตอ้งรับผิดเสมอไป ถา้ผูว้า่จา้งไม่มีส่วน
ผิดก็หาต้องรับผิดไม่ การท่ีผูว้่าจ้างต้องรับผิดก็เพราะผูว้่าจ้างกระท าผิดในหน้าท่ีของตนเอง”

(ประจกัษ ์พุทธสมบติั, 2555: น.122) ส่วนขอ้ยกเวน้ให้ผูว้า่จา้งตอ้งรับผิดตามมาตรา 428 ใน  3 กรณี
คือ การงานท่ีสั่งให้ท า ค  าสั่งท่ีตนให้ไว ้หรือในการเลือกหาผูรั้บจา้ง ทั้งสามกรณีถือว่าผูว้่าจา้ง
กระท าผดิ ซ่ึงเท่ากบัตนเองเป็นผูก้ระท าละเมิดแมจ้ะเป็นการกระท าของผูรั้บจา้งก็ตาม (ศกัด์ิ สนอง
ชาติ, 2551:118-119) ซ่ึงความผดิของผูว้า่จา้งท าของจะตอ้งรับผิดเพื่อการละเมิดของตนเอง เพราะตนมี
ความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่วา่จะเป็นการงานท่ีให้ท า ในค าสั่งท่ีไดใ้ห้ไว ้หรือในการเลือกหาผูรั้บ
จา้ง เป็นความรับผิดตามมาตรา 428 ประกอบมาตรา 420 (จิตติ ติงศภทัริย,์ 2526: น.258) ความเห็น
ในทางวิชาการแบ่งเป็นกลุ่มความสัมพนัธ์ของมาตรา 420 กบัมาตรา 428 โดยส่วนใหญ่เห็นวา่ ทั้ง
สองมาตราตอ้งใช้ร่วมกนัเสมอ และถือเป็นความรับผิดโดยตนเองของผูว้่าจา้ง ซ่ึงกลุ่มความเห็น
เห็นต่างท่ีว่า ความรับผิดตามมาตรา 428 เป็นความรับผิดร่วมกันระหว่างผูว้่าจ้างกับผูรั้บจ้าง             
“ มาตรา 428  ไม่ไดบ้ญัญติัว่าความรับผิดของผูว้า่จา้งเป็นความรับผิดร่วมกบัผูรั้บจา้งเทียบกบับท
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ใกลเ้คียงดว้ยกนัเอง เห็นจะตอ้งเป็นความรับผิดร่วมไม่ใช่ความรับผิดโดยล าพงัเพราะแมว้า่ผูว้า่จา้ง
จะผดิ ผูรั้บจา้งก็ไม่ควรท าตามนั้น ยงัท าไปก็ควรรับผิดดว้ย” (เสนีย ์ปราโมทย,์ 2527:น.644) กลุ่มท่ี
เห็นวา่มาตรา 428 เป็นความผดิเฉพาะของผูว้า่จา้ง ไม่วา่จะเป็นการท่ีผูว้า่จา้งผิดในส่วนการงานท่ีให้
ท า ผิดในค าสั่งท่ีไดใ้ห้ไว ้หรือผิดในการเลือกหาผูรั้บจา้งก็ตาม การท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูว้่าจา้ง
ตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีผูรั้บจา้งไดก่้อข้ึน เพราะกฎหมายสันนิษฐานว่า ความเสียหายเกิดจาก
ความผดิของผูว้า่จา้ง แต่ก็เป็นความรับผิดเฉพาะตามมาตรา 428 เท่านั้น มิใช่ความรับผิดตามมาตรา 
420 เน่ืองจากความเสียหายมิไดเ้กิดจากการกระท าของผูว้า่จา้งโดยตรง แต่เกิดจากการกระท าของผู ้
รับจา้งต่างหาก (ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธ์ุ, 2553: น.218) ส่วนของแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ท่ี
มีต่อมุมมองของกฎหมายละเมิดคือ การก าหนดค่าเสียหายท่ีเป็นธรรมถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ยบัย ั้งพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย และการก าหนดค่าเสียหายท่ีท าให้ผูเ้สียหายกลบัคืนสู่
สภาพเสมือนไม่มีการท าละเมิด ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัในการจูงใจให้เกิดการใชค้วามระมดัระวงัใน
ระดบัท่ีเหมาะสม(จิรวฒัน์ ป้ันเป่ียมรัษฎ ์และคณะ, 2553: น.2-5)     
  

วธิีการวจิัย 
  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาทาง 
เอกสารในคดีของคู่ความท่ีเกิดข้ึนจริง ในศาลจังหวดันนทบุรี และเอกสารอ่ืน  (Documentary 
Research)   เช่น ต ารากฎหมาย ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ หรือบทความทางวิชาการทัว่ไป  เพื่อ
ประกอบการศึกษา จากค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศเยอรมนี องักฤษ และญ่ีปุ่น โดยน ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นแนวทางพิจารณาของ
กฎหมายท่ีท าการศึกษา วิธีการใช้สิทธิของคู่ความ หรือคู่พิพาท และการวางแนวทางน าเสนอ
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย รวมทั้ ง การค านวณความคุ้มค่าการฟ้องร้องเป็นคดีความ หรือการ
ประนีประนอมก่อนฟ้อง ต่อเหตุละเมิดตามหลกัเศรษฐศาสตร์ เพื่อการเรียกร้องความเสียหายท่ี
เหมาะสมแก่เหตุและปัจจยั 
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวา่ การหลีกเล่ียงค่าเสียหายของผูก้ระท าละเมิด กรณีก่อสร้างอาคารสูง 
ท่ีมกัใชก้ารกล่าวอา้ง มาตรา 428 เพื่อยกเวน้ความรับผิดจากกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น แต่
ขอ้เท็จจริงจากการศึกษา การก่อสร้างโครงการอาคารสูง แม้จะมีสัญญาว่าจา้งกบัผูรั้บเหมาใน
ขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้าง ส่วนของผูว้า่จา้งหรือเจา้ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียง
การควบคุมโดยวิศวกรหรือตวัแทนของตนท่ีจ าต้องร่วมในการสั่งการ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
เป็นไปตามแบบท่ีผูว้า่จา้งก าหนด รวมถึงการก าหนดเวลาท างานของผูรั้บจา้งเป็นส าคญัอีกดว้ย จึง
ถือเป็นการบงัคบับญัชาของผูว้า่จา้ง อนัเป็นลกัษณะของสัญญาจา้งและเป็นสัญญาตวัแทนในฉบบั
เดียวกนั ซ่ึงไม่ครบองค์ประกอบหรือขดัต่อความหมาย “สัญญาจา้งท าของ” ตามมาตรา 428  แม้
ขอ้พิจารณาของศาลชั้นตน้ในคดีท่ีน ามาศึกษา จะขดัแยง้ต่อแนวทางทฤษฎีและค าพิพากษาศาลฎีกา
ท่ีผา่นมา โดยทา้ยท่ีสุดแลว้ก็ไม่อาจเปล่ียนแปลงหลกัการท่ีถูกตอ้งจากค าพิพากษาของศาลสูง  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย  
             1. ไดท้ราบถึงแนวคิด หลกัเกณฑ์การใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการต่อสู้คดี กรณี
การก่อสร้างอาคารสูง จุดอ่อน จุดแข็งของคู่ความ ซ่ึงไม่อาจใช้สิทธิเพื่อเอาเปรียบคู่พิพาท และ
วธีิการท่ีควรน ามาใชแ้ก่คดีละเมิด ประกอบเหตุละเมิดตามสัญญาจา้งท าของ 
               2. ท าให้ทราบแนวคิด ทฤษฎี หรือหลกัการใชดุ้ลพินิจของศาลชั้นตน้ในคดีตวัอยา่ง การ
พิเคราะห์เหตุผลประกอบค าพิพากษา เพื่อการปรับใชเ้ป็นแนวทางในกระบวนการพิจารณา  
               3. ท าให้ทราบแนวทางในการพิจารณา ตามค าพิพากษาศาลฎีกา ในการปรับใช้หลัก
กฎหมายเร่ืองความรับผดิทางละเมิดของผูว้า่จา้งท าของตามมาตรา 428  
                4. ท  าให้เกิดแนวคิด การค านวณความสูญเสีย หรือการด าเนินคดีละเมิด ในมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดทางเลือกในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินคดี           
                5. ท  าใหไ้ดแ้นวทางในการเสนอแกไ้ขกฎหมาย และขอ้เสนอแนะ จากการศึกษาวิเคราะห์
ผลดี ผลร้าย หรือจุดอ่อน อนัจะท าให้การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเป็น
ธรรมต่อคู่ความทุกฝ่าย 
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                6.  ท  าให้เกิดขอ้คิดเห็นต่อมุมมองท่ีแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ท่ีมีประเด็นของกฎหมาย
ละเมิด และสัญญาจา้งท าของ มาตรา 428 หลายฉบบัท่ีท าการศึกษา เช่น ความรับผิดละเมิดของผู ้
วา่จา้งท าของ (สาณี สุรเศรษฐบูรณะ, 2555) ความรับผดิของผูว้า่จา้งท าของในมูลละเมิด (เพชรา จารุ
สกุล, 2524). เป็นตน้ และประกอบดว้ยต าราทางนิติศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีศึกษา โดยประเด็น
ท่ีแตกต่างในฉบบัน้ี ไดแ้ก่ การไดเ้รียนรู้เพื่อเป็นแนวทางขอ้ต่อสู้แก่คดี จากการปรับใชข้อ้กฎหมาย
แก่ขอ้เท็จจริงท่ีรับฟังอย่างคลาดเคล่ือนของศาล และขดัต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในอีก
หลายกระบวนการ รวมทั้ง ได้รับรู้ถึงการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของผูป้ระกอบการหรือผูว้่าจา้ง-
รับจา้งท่ีกล่าวอา้งพยานหลกัฐานอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาอยา่งแนบเนียน อีกทั้ง เง่ือนไขอ่ืนอนั
เป็นขอ้จ ากดัของสัญญาจา้งท าของ กรณีก่อสร้างอาคารสูงจากการน าคดีท่ีเกิดข้ึนจริงมาเป็นข้อ
ศึกษา            
                7. เกิดขอ้คิดเห็นใหม่ จากความเห็นท่ีแตกต่างทางวิชาการในการปรับขอ้กฎหมายตาม
สัญญาจา้งท าของ มาตรา 428 ท่ีตอ้งดว้ยมาตรา 420 หรือไม่ ซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกนั แต่ในทรรศนะของ
ผูเ้ขียน กลบัมีความเห็นท่ีควรเป็นไปในทางปฏิบติั ท่ีตอ้งน ามาตรา 428 ประกอบกบัมาตรา 420 มา
กล่าวอา้งในการฟ้องตามสัญญาจา้งท าของเสมอ แมใ้นกรณีการก่อสร้างอาคารสูงก็เช่นกนั หรืออาจ
ใชเ้พียงมาตรา 420 หากเขา้กบัขอ้เทจ็จริงในคดีตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาในบทท่ี 2 ดงัท่ีจะกล่าวต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Research) เพื่อศึกษาปัจจยั 
ท่ีสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
ระดบัการสนบัสนุนทางสังคมและระดบัจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
2) เปรียบเทียบจิตสาธารณะจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
3) ศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงท่ียงัคงสถานภาพนกัศึกษาปีการศึกษา 2561 ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบชั้นภูมิ จ  าแนกตาม 
กลุ่มสายการศึกษา คือกลุ่มสายสังคมศาสตร์และกลุ่มสายวิทยาศาสตร์ แลว้คดัเลือกจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่เป็นสัดส่วน กลุ่มละ 200 คน  เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษากลุ่มสายสังคมศาสตร์และ
สายวทิยาศาสตร์มีจ านวนแตกต่างกนัมาก รวมจ านวนทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1  ประกอบดว้ย 1) แบบวดัการสนบัสนุนทางสังคม มีค่าความเช่ือมัน่ 
.97 2) แบบวดัจิตสาธารณะ มีค่าความเช่ือมัน่ .92  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

31 
 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติดว้ยการทดสอบค่าที หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวจิยั สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงมีการสนบัสนุนทางสังคมและมีจิตสาธารณะ  
อยูใ่นระดบัสูง 
 2. นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงเพศชายและเพศหญิงมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกนั  
ส่วนการมีจิตสาธารณะจากการแบ่งตามกลุ่มสายการศึกษาพบว่า นกัศึกษากลุ่มสายสังคมศาสตร์
และกลุ่มสายวทิยาศาสตร์มีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกนั  
 3. การสนบัสนุนทางสังคมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัค่อนขา้งสูงกบัการมีจิตสาธารณะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ค าส าคญั : จิตสาธารณะ, นกัศึกษา, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
Abstract 

 In this correlational research inquiry, the researcher examines factors correlating with  
the public mind of selected Ramkhamhaeng University (RU) students. As such, the objectives of 
this investigation are to study (1) the levels of social support and the levels of the public mind of 
the students of these RU students. The researcher also compares (2) the public mind of  
the students as classified by their demographical characteristics. Finally, furthermore,  
the researcher determines (3) the correlation between social support and the public mind of  
the students. Employing the stratified random sampling method, the researcher selected a sample 
population of 400 RU students having student status in the academic year 2018. The subjects 
were then classified by field of study, viz., the social sciences and the natural sciences.  
 The research instruments—whose indices of item objective congruence fell between 
0.67 and 1.00—consisted of the following: (1) a form for measuring social support at the 
reliability level of 0.97 and (2) a form for measuring public mind at the reliability level of 0.92. 
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Utilizing techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing was conducted by means of using  
a t test technique and Pearson’s product moment correlation coefficient method.  

 Findings are as follows:  
 1. RU students exhibited social support vis-à-vis public mind at a high level.  

 2. Male and female RU students did not show parallel differences in public mind. 
Public mind on the basis of classification by field of study indicated that there were no parallel 
differences in public mind between students in the field of the social sciences and those  
in the field of the natural sciences.  

 3. The social support was positively correlated at a rather high level with public mind  
at the statistically significant level of .05.  
 

Keywords : Public mind, Undergraduate students, Ramkhamhaeng University 
 

บทน า 
 มูลนิธิการช่วยเหลือเพื่อการกุศล (Charities Aid Foundation : CAF) ไดเ้ปิดเผยดชันี
สะทอ้นความมีน ้าใจและการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่องผูค้นจากทัว่โลก พบวา่ ปี 2554 ประเทศไทย 
เป็นชาติท่ีใจบุญอนัดบั 9 ของโลกและอยู่ในล าดบั 2 ของเอเชียรองจากศรีลงักา ต่อมาในปี 2558 
ประเทศไทยถูกจดัอยู่ในอับดับท่ี 19 ของโลกและอยู่ในล าดับท่ี 6 ของเอเชีย ส่วนในปี 2560 
ประเทศไทยถูกจดัอยู่ในอบัดบัท่ี 61 ของโลกและอยู่ในล าดบัท่ี 16 ของเอเชีย (Charities Aid 
Foundation, 2560) จะเห็นไดว้า่ความมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผข่องคนไทยนั้นลดลงอยา่งรวดเร็ว 
จากสภาพสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552, หนา้ 1-2)  
 จิตสาธารณะเป็นลักษณะส าคญัของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เพราะเป็นส่ิงท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของประชาชน ตระหนักถึงการ
เสียสละ แบ่งปันทรัพยสิ์น หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยแรงกายและจิตใจ ดงันั้นการส่งเสริมให้
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ประชาชนมีจิตสาธารณะจึงไม่เพียงกระตุน้ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเสียสละเพื่อส่วนรวม
เท่านั้น แต่ยงัเป็นการสนบัสนุนใหส้มาชิกในสังคมเกิดความรับผดิชอบและมีจิตอาสา อนัจะส่งผลดี 
ต่อประเทศชาติบา้นเมือง ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม เกิดความมัน่คงและยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2556, หนา้ 77-87)   

 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั 
การรับผดิชอบต่อสังคมของมหาวทิยาลยั ท่ีควรเร่ิมจากการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และกระตุน้ 
ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการมีจิตสาธารณะ เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัต่อการผลิตคน 
เขา้สู่ตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต จึงตอ้งสร้างและกระตุน้ใหพ้ลเมืองมีความรับผดิชอบ 
ต่อสังคมและมีจริยธรรม (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) มหาวิทยาลยัรามค าแหง
เป็นมหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชา ท่ีนกัศึกษามีอิสระในการเลือกเรียนท าให้นกัศึกษามีโอกาสเรียนรู้
นอกชั่วโมงเรียนและท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หาก
มหาวทิยาลยัรามค าแหงสามารถสร้างบณัฑิตใหมี้จิตวญิญาณของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได ้ 
ก็จะสามารถน าพาประเทศไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความสนใจเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
การมีจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัการสนบัสนุน 
ทางสังคม ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะท าให้ทราบถึงระดบัการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษา 
เขา้ใจถึงระดบัความสัมพนัธ์กบัปัจจยัแต่ละดา้น อนัจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงาน องคก์าร และ 
สถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันานกัศึกษาใหมี้จิตสาธารณะ สามารถก าหนดเป็นแนวทาง 
การจดัการเรียนการสอน และกระตุน้ใหน้กัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีจิตส านึกในความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม เพื่อน าไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมสืบไป 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการสนับสนุนทางสังคมและระดับจิตสาธารณะ ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงจ าแนกตามปัจจยั 
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 3. เพื่อศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับจิตสาธารณะของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. จิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะ เป็นค าใหม่ท่ีมีใชเ้ม่ือไม่นานมาน้ี อีกทั้งยงัมีค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั
มากมาย เช่น จิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกสาธารณสมบติั จิตส านึกต่อสังคม พฤติกรรม
เอ้ือสังคมและความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ นยัหลกัของค าเหล่าน้ีคือการแสดงซ่ึงพฤติกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ไดห้วงัผลตอบแทน ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลาย 
โดยในการวจิยัคร้ังน้ี จะใชค้  าวา่ “จิตสาธารณะ” 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หนา้ 220) ไดร้ะบุถึงการมีจิตสาธารณะวา่เป็นคุณลกัษณะ 
ท่ีแสดงออกถึงการกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู ้อ่ืน ชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน นอกจากน้ี ส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2542, หนา้ 14) ใหค้วามหมายของจิตสาธารณะวา่เป็นการรู้จกัเอาใจใส่ 
เป็นธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมัน่
ในระบบคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี สรุปแลว้ จิตสาธารณะ เป็นความตระหนกัของบุคคลถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสังคม ตอ้งการเขา้ไปแกว้ิกฤตการณ์โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่
ไปกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ส านึกถึงพลงัของตนว่าสามารถร่วมแกไ้ขปัญหาได้และลงมือ
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กระท าเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกบัคนใน
สังคม การกระท าท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบติั ดว้ยการเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระ
และเขา้ร่วมในเร่ืองส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาองค์ประกอบจิตสาธารณะจากแนวคิดของกรมวิชาการ 
(2542) ท่ีก าหนดคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม และเกณฑ์ช้ีวดัการมีจิต
สาธารณะของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550, หน้า30) จึงได้พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจ เอ้ืออาทร มีจิตใจ 
โอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 2. ดา้นการเสียสละต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสังคม การเสียสละเวลา 
ก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์ช่วยเหลือสังคม รวมทั้งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ 
ส่วนตน 
 3. ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่  
ในการเปล่ียนแปลงสังคมใหดี้ข้ึน มีความคิดริเร่ิมในการพฒันาตน และพฒันาสังคม 
  2. การสนับสนุนทางสังคม 
 การสนบัสนุนทางสังคม เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการด ารงอยู่ของผูค้นท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์
กบับุคคลกลุ่มต่าง ๆ สามารถรับรู้ถึงแหล่งหรือบุคคลท่ีจะให้ความช่วยเหลือเม่ือพบปัญหาหรือ
วิกฤตการณ์ท่ียากล าบาก จะช่วยคล่ีคลาย ลดความเครียดหรือผลกระทบจากความเดือดร้อนนั้น ๆ 
ซ่ึงแหล่งเอ้ืออ านวยทางสังคมของบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน ครู อาจารย ์หรือองคก์ารต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง (พรพิมล วรวฒิุพุทธพงศ ์และ สงคราม เชาวน์ศิลป์, 2549 หนา้ 33-45) โดยแบ่ง 
แหล่งของการสนบัสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ Dobrof (1992) ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1) การสนบัสนุนแบบเป็นทางการ (Formal Support) เป็นการสนบัสนุนท่ีมาจากองคก์ารหน่วยงาน
หรือสถาบนัท่ีให้การช่วยเหลือแก่บุคคลทั้งของรัฐบาลและเอกชน 2) การสนบัสนุนแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Support) เป็นการสนบัสนุนท่ีเกิดจากความผกูพนั ความรักใคร่ระหวา่งบุคคล 
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ซ่ึงไม่เป็นระบบและไม่ตอ้งใชเ้งินเป็นการแลกเปล่ียน เช่น การสนบัสนุนจากสมาชิกในครอบครัว
และกลุ่มเพื่อน 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั สามารถแบ่งแหล่ง 
การสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 4 แหล่ง ดงัน้ี 
 1. การสนบัสนุนจากครอบครัว เป็นการไดรั้บความช่วยเหลือ เอ้ืออ านวยความสะดวก 
ในการกระท าหรือด าเนินการต่าง ๆ ทั้งท่ีอยูใ่นรูปแบบของก าลงัใจ ความช่วยเหลือ รวมถึง 
การประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งในเร่ืองการช่วยเหลือสังคม   
 2. การสนบัสนุนจากเพื่อน ท่ีส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องบุคคล เป็น 
การส่งเสริมและช่วยเหลือจากมิตรสหายท่ีเก่ียวขอ้งในการท ากิจกรรมดา้นต่าง ๆ ให้มีความสะดวก
และเอ้ืออ านวยต่อการประสบความส าเร็จ ทั้งการช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลข่าวสารและวตัถุส่ิงของ  
 3. การสนบัสนุนจากสถานศึกษา เป็นส่ิงส าคญัท่ีสถานศึกษาตอ้งก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการสร้างเสริม พฒันาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ทั้ งจากการสนับสนุน
งบประมาณจดัท าโครงการ หรืออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รวมถึง
การให้ค  าแนะน า หรือช้ีแนะแนวทางปฏิบติัจากครู อาจารย ์และการมีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่าง
ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 4. การสนับสนุนจากส่ือมวลชน เป็นการให้ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการ
รณรงค์จากส่ือทางสังคมประเภทต่าง ๆ และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างจากผูท่ี้มีช่ือเสียงใน
สังคม น าไปสู่การมีพฤติกรรมของผูค้นในทิศทางท่ีหวงัผล ท าใหก้ารขบัเคล่ือนเป้าหมายดา้นต่าง ๆ 
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วธิีการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจิตสาธารณะและการสนบัสนุนทางสังคม ดว้ยการ
ทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามและพฒันาแบบวดัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย 
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 1. แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศและกลุ่มสายการศึกษา 
  2. แบบวดัการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว 2) การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 3) การสนับสนุนทางสังคมจาก
สถานศึกษา 4) การสนบัสนุนทางสังคมจากส่ือมวลชน  
  3. แบบวดัจิตสาธารณะ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
2) ดา้นการเสียสละต่อสังคม 3) ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา  
 โดยแบบวดัทั้งหมดเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยผูว้จิยัไดน้ าแบบวดัท่ีได ้
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเป็นปรนยั ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากนั้น
น าไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า โดยมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1  ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใชก้บั
นกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 50 คน และไดน้ ามา
วิเคราะห์รายขอ้โดยหาค่า Item – Total Correlation (r ≥ .20) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัโดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach  โดยแบบวดัการสนบัสนุนทางสังคมมีค่าความเช่ือมัน่ .97 
และแบบวดัจิตสาธารณะมีค่าความเช่ือมัน่ .92 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บขอ้มูลนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ด าเนินการดงัน้ี 
  1. ท าหนงัสือขออนุมติัจากบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล กบัคณบดีในคณะท่ีตอ้งการจะเก็บขอ้มูล 
  2. เก็บขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ท่ียงัคงสถานภาพนกัศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการของ Yamane (1967, p919)  
ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% จ านวน 400 คน ท่ีไดโ้ดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ ตามกลุ่ม
สายการศึกษา จากนั้นเลือกจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่เป็นสัดส่วนกลุ่มสายการศึกษาละ 200 คน  

  3. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าที และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
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ผลการศึกษา 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาการระดับสนับสนุนทางสังคมและระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาระดบัสนบัสนุนทางสังคมและระดบัจิตสาธารณะ 
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจิตสาธารณะ และการสนบัสนุนทางสังคมของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงมีคะแนนเฉล่ียของการสนบัสนุน 
ทางสังคมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
การสนบัสนุนทางสังคมจากสถานศึกษาและการสนบัสนุนทางสังคมจากส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัสูง 
ส่วนการสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อนอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงมีจิตสาธารณะโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณา 
รายดา้นพบวา่ การมีจิตสาธารณะดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ  
ดา้นการเสียสละต่อสังคม และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการมุ่งมัน่พฒันาตามล าดบั 

ตวัแปรท่ีศึกษา X  SD  แปลผล 
การสนบัสนุนทางสังคม 3.78 .53 สูง 

     การสนนัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 3.95 .70 สูง 

     การสนนัสนุนทางสังคมจากเพื่อน 3.50 .60 ปานกลาง 

     การสนนัสนุนทางสังคมจากสถานศึกษา 3.86 .66 สูง 

     การสนนัสนุนทางสังคมจากส่ือมวลชน 3.81 .66 สูง 
จิตสาธารณะ 3.71 .67 สูง 
     ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น 3.80 .66 สูง 
     ดา้นการเสียสละต่อสังคม 3.68 .80 สูง 
     ดา้นการมุ่งมัน่พฒันา 3.50 .94 ปานกลาง 
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 ตอนท่ี 2 จากการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศและกลุ่มสายการศึกษา 
 จากการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศและกลุ่มสายการศึกษา ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศและกลุ่มสายการศึกษา 

การเปรียบเทียบ 
ชาย หญิง 

t p 
สงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

t p 
X  SD X  SD X  SD X  SD 

การช่วยเหลือผูอ่ื้น 3.69 .71 3.88 .61 2.73 
.01
* 

3.89 .64 3.71 .67 2.80 .01* 

การเสียสละต่อ
สงัคม 

3.58 .83 3.74 .77 1.97 
.05
0 

3.77 .82 3.59 .76 2.27 .03* 

การมุ่งมัน่พฒันา 3.51 .98 3.49 .92 -.22 .83 3.54 1.00 3.54 .89 -.85 .40 
รวม 3.63 .70 3.07 .64 1.95 .05 3.77 .67 3.64 .67 1.86 .06 

*p < .05  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงเพศชายและเพศหญิงมีจิต
สาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น การมีจิตสาธารณะดา้นการเสียสละต่อสังคม 
และการมีจิตสาธารณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาก็ไม่แตกต่างเช่นกนั ในขณะท่ีการมีจิตสาธารณะดา้น 
การช่วยเหลือผูอ่ื้นของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05  
 ดา้นกลุ่มสายการศึกษา นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีศึกษาในกลุ่มสายสังคมศึกษา
และกลุ่มสายวทิยาศาสตร์มีจิตสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นการมี 
จิตสาธารณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาก็ไม่แตกต่างเช่นกนั ส่วนการมีจิตสาธารณะดา้นการช่วยเหลือ 
ผูอ่ื้นและดา้นการเสียสละต่อสังคมของนกัศึกษากลุ่มสายสังคมศาสตร์และกลุ่มสายวทิยาศาสตร์ 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 ตอนท่ี 3 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมกบัการมีจิตสาธารณะของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีจิตสาธารณะของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางที ่3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมกบัจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

                       จิตสาธารณะ 
 

การสนบัสนุนทางสังคม 

ดา้นการ 

ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น 

ดา้นการ
เสียสละ 

ต่อสังคม 

ดา้นการ
มุ่งมัน่ 

พฒันา 
รวม 

r r r r 

การสนบัสนุนจากครอบครัว .513* .448* .283* .489* 
การสนบัสนุนจากเพื่อน .426* .432* .330* .452* 
การสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั .613* .500* .394* .593* 
การสนบัสนุนจากส่ือมวลชน .614* .573* .461* .634* 
รวม .671* .603* .453* .671* 
*p < .05  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ การสนบัสนุนทางสังคมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัการมีจิตสาธารณะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์ 
กบัการมีจิตสาธารณะดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นและดา้นการเสียสละต่อสังคมระดบัปานกลาง  
ในขณะท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะด้านการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและด้านการเสียสละต่อสังคมระดับปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กับการมีจิต
สาธารณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 การสนบัสนุนทางสังคมจากสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะ 
ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นระดบัค่อนขา้งสูง และมีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะดา้นการเสียสละ 
ต่อสังคมระดบัปานกลาง ส่วนความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งต ่า 
 การสนบัสนุนทางสังคมจากส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะ 
ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นระดบัค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะ 
ดา้นการเสียสละต่อสังคมและดา้นการมุ่งมัน่พฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาความแตกต่างระหวา่งเพศและกลุ่มสายการศึกษากบัการมีจิตสาธารณะ 
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 1. นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงเพศชายและเพศหญิง มีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกนั  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีจิตสาธารณะดา้นการเสียสละต่อสังคม
และดา้นการมุ่งมัน่พฒันาก็ไม่แตกต่างกนั ส่วนการมีจิตสาธารณะดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาเพศหญิงมีจิตสาธารณะ 
ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้นสูงกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ David Baken (1966) และ Parson 
และ Bales (1955) ( อา้งถึงใน Kaplan and Sedney, 1980, pp 6-7) ท่ีอธิบายถึงความแตกต่างระหวา่ง
ลกัษณะทางเพศ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่ มีการแบ่งบทบาททางเพศออกเป็น 2 ลกัษณะ
คือ  ลกัษณะความเป็นชาย (Masculine) และลกัษณะความเป็นหญิง (Feminine) โดยเน้นลกัษณะ
พฤติกรรมเฉพาะของแต่ละลกัษณะ กล่าวคือ ในลกัษณะความเป็นชายนั้นจะเนน้พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความสามารถของบุคคลในการท่ีจะผลักดันตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต โดยเน้น
บทบาทของผูน้ า การตดัสินใจ การแข่งขนั ฯลฯ ส่วนลกัษณะความเป็นหญิงจะเนน้พฤติกรรม 
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นรอบขา้ง การช่วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงเป็น 
การแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ ไวต่อความรู้สึกของผู ้อ่ืน และ
ความสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นผลใหน้กัศึกษาเพศหญิงมีระดบัจิตอาสาสูงกวา่ 
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เพศชาย ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของวรีพร สีสถาน (2557, หนา้ 98 ) ท่ีศึกษา 
การพฒันาแบบวดัจิตอาสาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก ผลการวิเคราะห์ระดบัจิตอาสาจ าแนก
ตามเพศพบวา่ นกัเรียนหญิงมีระดบัจิตอาสามากกวา่นกัเรียนชาย ซ่ึงแตกต่างจากบุญญานนท ์ศรีโท 
(2554, หนา้ 112) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัว
อาสา มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว พบว่าเพศชายและเพศหญิงของสมาชิกครอบครัวอาสา มูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว มีระดบัการมีจิตสาธารณะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียแล้วพบว่า สมาชิกครอบครัวอาสาเพศชายมีจิตสาธารณะสูงกว่าสมาชิก
ครอบครัวอาสาเพศหญิง  
 2. จากการศึกษานกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ตามกลุ่มสายการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่ม 
สายสังคมศาสตร์และสายวทิยาศาสตร์ พบวา่ทั้งสองกลุ่มมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา 
รายดา้น นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงท่ีมีศึกษาในกลุ่มสายสังคมศาสตร์และสายวทิยาศาสตร์  
มีจิตสาธารณะดา้นการมุ่งมัน่พฒันาไม่แตกต่างกนั ส่วนการมีจิตสาธารณะดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
และดา้นการเสียสละต่อสังคม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง
กับการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะอย่าง
ต่อเน่ือง ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีสรุปไดว้่า การเรียนการสอนสายสังคมศาสตร์มีความยืดหยุ่นในการศึกษา
มากกว่าสายวิทยาศาสตร์ท่ีบังคับต้องเข้าห้องเรียนหรือห้องทดลอง เป็นผลให้นักศึกษาใน          
สายสังคมศาสตร์มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะมากกว่า และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัสายถวิล แซ่ฮ ่า (2559, หน้า 182 ) ท่ีศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีสังกดัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาท่ีสังกดัสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ตอนท่ี 2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมกบัการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 การสนบัสนุนทางสังคมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กับการมีจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการสนับสนุนทางสังคมจาก
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ครอบครัว จากเพื่อน และจากสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีจิตสาธารณะในระดบั
ปานกลาง ส่วนการสนบัสนุนทางสังคมจากส่ือมวลชน มีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะใน
ระดบัค่อนขา้งสูง สอดคล้องกบัศิริสุข นาคะเสรีย ์และคณะ (2557, หน้า42) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ พบวา่ ปัจจยัภายนอกดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
จิตสาธารณะในระดบัมากท่ีสุด ส่วนณัฐพงศ์ ดีไพร และคณะ (2553, หน้า16-17) ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชงคลลา้นนา พบวา่  
การสนบัสนุนจากเพื่อน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีจิตสาธารณะของนกัศึกษา  
 นอกจากน้ีอญัชลิกา ผิวเพชร (2555, หนา้ 339-340) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตภาคะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า 
พฤติกรรมการสอนของครูเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อต่อการมีจิตสาธารณะ 
และจากการศึกษาของภสัวรรณ องอาจ (2554, หนา้ 88) ท่ีศึกษาการขดัเกลาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่า  การขัดเกลาทางสถาบันการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกต่อจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยตวัแทนของ
สถาบนัการศึกษาคือ อาจารย ์ซ่ึงเป็นผูใ้ห้วิชาความรู้ โดยมีการจดัการเรียนการสอนเพื่อสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกจิตสาธารณะให้กบันักศึกษา โดยท่ีการขดัเกลาทางครอบครัว 
การขดัเกลาทางส่ือมวลชน และการขดัเกลาทางสถาบนัการศึกษา สามารถใช้เป็นตวัพยากรณ์ 
จิตสาธารณะของนกัศึกษา ไดร้้อยละ 53.4  ในด้านการสนบัสนุนจากส่ือมวลชน ปนพงศ์ งามมาก 
(2557, หนา้ 94) ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการเสนอตวัแบบและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ
การพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแสลงพนัธ์ จงัหวดัสุรินทร์  
พบวา่ นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการเสนอตวัแบบและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพฒันา 
จิตสาธารณะ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ ท าใหน้กัเรียน 
ไดเ้รียนรู้ เขา้ใจความหมาย ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีจิตสาธารณะ 
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 เห็นไดว้า่การสนบัสนุนจากหน่วยสังคมรอบตวัของบุคคลไม่วา่จะเป็นครอบครัว เพื่อน 
สถานศึกษา และส่ือมวลชน ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะทั้งส้ิน ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (social cognitive theory) ของ Bandura ท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็น 
การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ เน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
อยูเ่สมอ  Bandura อธิบายวา่การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มในสังคม 
ซ่ึงทั้งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มลว้นมีอิทธิพลต่อกนัและกนั ต่อมาทฤษฎีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา เน่ืองจากไดท้  าการทดลองพบวา่ สาเหตุส าคญัอยา่งหน่ึงในการเรียนรู้ 
ดว้ยการสังเกตคือ บุคคลจะตอ้งมีการเขา้รหัสในความทรงจ าระยะยาวไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ี
บุคคลต้องสามารถท่ีจะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร และจะต้องควบคุม
พฤติกรรมตนเองได ้ (Bandura, 1986, p. 18) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สถาบนั องคก์าร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการจดักิจกรรมในการเสริมสร้าง 
พลงัอ านาจในการพฒันาสังคม รวมถึงเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพภายในในตวับุคคล
ดา้นการมีจิตสาธารณะอย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัอบรมนกัศึกษาแกนน าท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะ
อย่างต่อเน่ือง ให้มีความกลา้คิด กลา้ท า และจดักิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม ่าเสมอและหลากหลาย 
เน่ืองจากผลการวจิยัท่ีพบวา่การมีจิตสาธารณะในดา้นการมุ่งมัน่พฒันามีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  
 2. จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัการมีจิตสาธารณะในระดบั 
ค่อนขา้งสูง ท่ีอธิบายไดว้า่นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมจิตสาธารณะส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจาก 
ส่ือมวลชน เพราะฉะนั้น ส่ือควรน าเสนอข่าวสาร กิจกรรม รวมไปถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ดา้นการมีจิตสาธารณะ 
 3. ควรท าการศึกษาวจิยัเชิงทดลองโดยสร้างเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มระดบัพฤติกรรม 
การมีจิตสาธารณะหรือปลูกฝังระดบัจิตสาธารณะในนกัศึกษาใหมี้ความย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (correlation research) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั
เพื่อ (1) ศึกษาระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาทของ
ครอบครัว การก ากบัตนเองในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง
(2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน 
บทบาทของครอบครัว และการก ากับตนเองในการเรียนกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 261 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นแบบวดั มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)ผลการวจิยั ดงัน้ี 
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 1. นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติ
ต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว การก ากบัตนเองในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อยูใ่นระดบั
ดี 

 2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. เจตคติต่อการเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. บทบาทของครอบครัวโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง กบัแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 5. การก ากบัตนเองในการเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบั
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคญั: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ, การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน, เจตคติต่อการเรียน, 
บทบาทของครอบครัว, การก ากบัตนเองในการเรียน 

 

Abstract 
 In this correlation inquiry, the researcher examines (1) the level of perceived self-

efficacy in study, attitudes toward study, the role of the family, self-regulation in study, and 
achievement motivation in selected Ramkhamhaeng University (RU) students. The researcher 
also determines (2) the correlations between perceived self-efficacy in study, attitudes toward study, 
the role of the family, self-regulation in study, and achievement motivation in these students.  

 The sample population consisted of 261 students in the Psychology Department, 
Faculty of Education, RU who were enrolled in the second semester of the academic year 2018.  

 The research instruments were measurement forms listed as follows: (1) a 
questionnaire eliciting data concerning demographical characteristics; (2) a form measuring perceived 
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self-efficacy in study; (3) a form measuring attitudes toward study; (4) a form measuring the role 
of the family; (5) a form measuring self-regulation in study; and (6) a form measuring 
achievement motivation.  

 The data collected were overall statistically analyzed by reference to the independent 
variable, viz. achievement motivation. Moreover, utilizing techniques of descriptive statistics, the 
researcher analyzed the data collected in terms of mean (M) and standard deviation (SD). Pearson’s 
product moment correlation coefficient (PPMCC) method was also employed by the researcher.  

 Findings are as follows:  
 1. The students exhibited perceived self-efficacy in study, attitudes toward study, the 

role of the family, self-regulation in study, and achievement motivation at a good level.  
 2. Perceived self-efficacy in study exhibited overall positive correlation with 

achievement motivation at the statistically significant level of .05.  
 3. Attitudes toward study evinced overall positive correlation with achievement 

motivation at the statistically significant level of .05.  
 4. The role of the family displayed overall positive correlation with achievement 

motivation at the statistically significant level of .05.  
 5. Self-regulation in study showed overall positive correlation with achievement motivation 
at the statistically significant level of .05. 
 

Keywords: Achievement Motivation, Perceived Self-Efficacy, Attitude Toward Study, The Role Of 
The Family, Self-Regulation In Study 

บทน า 
 ปัญหาการเรียนของเด็กในสภาวะปัจจุบนั ตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ีเบ่ียงเบนความสนใจจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีวิวฒันาการกา้วล ้ าไปอย่างมากและ
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว จากการส ารวจปัญหาการเรียนในประเทศไทย สมพงษ ์จิตระดบั (2560) เปิดเผยวา่ 
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ปัญหาเด่น 5 ดา้นของเด็กไทย คือ (1) เด็กขาดความสุขและไม่ชอบไปโรงเรียน (2) การตั้งครรภใ์น
วยัเรียน (3) การใชค้วามรุนแรง (4) ปัญหาการใชส้ารเสพติด และ (5) เด็กติดเกมส์ อินเตอร์เน็ต มือถือ
ปัญหาดงักล่าวยงัส่งผลต่อพฤติกรรมต่อตา้นซ่ึงพบมากในเด็กประถมศึกษา และมธัยมศึกษา เช่น 
การโดดเรียน หนีเรียน ขาดแรงจูงใจในการศึกษาแต่มุ่งความสนใจไปในดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่การเรียน 
(สมพงษ ์จิตระดบั, 2562) อีกทั้งยงัพบวา่ ปัญหาการเรียนเหล่าน้ีเกิดจากความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเอง
จากการไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนการถูกต าหนิจากพ่อแม่ความรู้สึกตนเองลม้เหลว และ
ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง(ศูนยว์จิยัสุขภาพกรุงเทพ, 2554) 
 จากปัญหาการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการ
เรียนพบวา่ มีอยูห่ลายดา้น การมีเจตคติท่ีดีก็เป็นปัจจยัหน่ึงที่ท  าให้บุคคลสามารถจดัการกบัปัญหา
และมีมุมมองท่ีดีต่อการเรียน (Sen, 2013, p. 947) อีกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็
คือการก ากับตนเอง ทั้ งการก ากับพฤติกรรมและความคิด ท่ีท าให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้เร็ว มี
ความกา้วหนา้ทางการเรียน และยงัเป็นแหล่งก าเนิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการศึกษาเล่า
เรียน (Modrek,2017, p. 237; Muller, 2018, p.11) น าไปสู่การวางแผนในการเรียนรู้ เกิดการยอมรับ
และพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้จริญงอกงาม ทั้งน้ี เด็กนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนยงัสามารถช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ให้กบัผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย (Khan, 2013, p. 4; 
Zander, Brouwe, Jensen, Crayen, & Hannover, 2018, p. 98) 
 นอกจากน้ี การสนับสนุนจากครอบครัวก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เด็กและเยาวชน
ประสบความส าเร็จในการศึกษา การท่ีครอบครัวให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานและการดูแล
เอาใจใส่ทุกดา้นอยา่งเต็มที่ รวมถึงการที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบตัิตนตามบทบาทของตนเอง
สามารถตอบสนองความตอ้งการซ่ึงกนัและกนัได ้(Pan, Yang, Li, Liu,& Liu, 2018, pp. 65-66) 
ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว มีการอบรมเล้ียงดูปลูกฝังส่งเสริมลกัษณะนิสัยที่ดีงาม
การให้ความช่วยเหลือกนัเมื่อเจอปัญหาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ (ศิริวิมล ชูชีพวฒันา, 2558, 
หน้า 51) จะเห็นไดว้่า การท่ีเด็กและเยาวชนจะประสบความส าเร็จในการศึกษานั้นมีปัจจยัต่าง ๆ 
มากมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง พบปัจจัย ท่ี ส่งผลหรือมี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิหลายประการ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความสนใจและเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว การก ากบัตนเอง
ในการเรียนวา่ ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่งเป็นอยา่งไร 
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีความเจริญทางเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และจาก
ผลการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัหวงัว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิของนกัศึกษา อีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาและสนบัสนุนให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จ
ในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการท างาน ซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาท

ของครอบครัว การก ากับตนเองในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติ
ต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว การก ากับตนเองในการเรียน กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สมมติฐานการวจิัย  
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว  
การก ากบัตนเองในการเรียน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษามหาวิทยาลยั-
รามค าแหง 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิทฤษฎ)ี 
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 McClelland (1961, p. 207) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงไว ้6 
ลกัษณะ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะใหค้วามส าคญักบัระดบัความยากและความ
ทา้ทายของงานท่ีเลือกปฏิบติัดว้ยความพยายาม มีความมานะ อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีการ
ติดตาม วางแผนการท างานในระยะยาวและคอยปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอเพื่อใหต้นเองประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ดงันั้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(achievement motivation) หมายถึง แรง
ขบั แรงกระตุน้ ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามมาตรฐานความเป็นเลิศ ท่ีตนตั้งเป้าหมายไว ้ใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น 
 1. การตั้งเป้าหมาย หมายถึง การมีจุดประสงคใ์นการกระท าท่ีชดัเจน มีการเตรียมการ 
คาดการณ์ วางแผนการเรียน การท างานไวล่้วงหนา้ เพื่อใหป้ระสบผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้
 2. ความตั้งใจมุ่งมัน่ หมายถึง ความสนใจ ติดตาม มุ่งหวงั จดจ่อกบัภารกิจการเรียน มีความ
พยายามในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ เพื่อความพึงพอใจของตนเอง โดยใชค้วามรู้
ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ตัวแปร 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
เจตคติต่อการเรียน 

 
บทบาทของครอบครัว 

 

การก ากบัตนเองในการเรียน 

ตัวแปร 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียน 
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 3. ความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค หมายถึง ความขยนัขนัแขง็ เอาใจใส่ ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ภารกิจท่ียุง่ยาก และมีวธีิการรับมีกบัอุปสรรคห์รือปัญหาต่างๆ 
 4.ความทะเยอทะยาน หมายถึง ความใฝ่ฝัน มุ่งมัน่ ตั้งใจ สนใจจดจ่อในการติดตาม
ความกา้วหนา้ในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จเป็นผลงานท่ีดีตลอดถึงความกา้วหนา้ในชีวติ
ดว้ยความรู้ความสามารถของตนเอง 
  การรับรู้ความสามารถของตนในการเรียน 
 Bandura (1997, pp. 387-389) คน้พบวา่ การท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ท าใหเ้ห็นถึงอ านาจของการคิดเชิงบวก (power of positive thinking) ทั้ง
เด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้สึกวา่ตนมีสมรรถภาพ จะอดทน มีความวิตกกงัวลนอ้ย มีความสุขและ
ประสบความส าเร็จในการเรียนอยา่งมาก แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura(
อา้งถึงในสมโภช เอ่ียมสุภาษิต, 2553, หนา้ 48) กล่าววา่การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นอาจจะ
เกิดจากวธีิใดวธีิหน่ึงหรืออาจเกิดจากวธีิต่างๆหลายประการมาผสมผสานกนัก็ได ้การรับรู้
ความสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อการกระท าของบุคคลซ่ึงแต่ละคนมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองแตกต่างกนั ทั้งน้ีบุคคลท่ีมีความสามารถของตนเองมกัมีคุณลกัษณะท่ีจะอดทนอุตสาหะไม่
ทอ้ถอยและประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีกระท า 
 จากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในงานวิจยัน้ีไดส้รุปการ
รับรู้ความสามรถของตนเองในการเรียน(academic self-efficacy) หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเองวา่ ตนเองมีความสามารถในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเรียน หรือแกไ้ขปัญหาการเรียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ใหป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั ในการวจิยัน้ีประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 
 1. ดา้นศกัยภาพทางการเรียนหมายถึง มุมมอง การรับรู้ ความเขา้ใจของตนเอง เก่ียวกบั
ความสามารถในการแกปั้ญหาในการเรียนจาก ประสบการณ์ความส าเร็จท่ีผา่นๆมา ซ่ึงแสดงถึง
ความมัน่ใจในความสามารถ ของตนเองก่อใหเ้กิดการปรับตวัและมีวธีิการเรียนเพื่อใหบ้รรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 2. ดา้นการเป็นตวัแบบใหผู้อ่ื้นหมายถึง ความมีเอกลกัษณ์ สามารถเป็นตวัอยา่งใหก้บั
ผูอ่ื้นตลอดจนมีคุณลกัษณะของผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการเรียนและการท างาน อนัเกิดจากความ
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มุ่งมัน่และพยายามในการเรียน ตั้งใจศึกษา คน้ควา้ พฒันาตนเอง เพื่อโอกาสเขา้ท างานหรือศึกษาต่อใน
อนาคต 
 3. ดา้นการพดูโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นหมายถึง ความสามรถในการชกัจูงผูอ่ื้นใหเ้กิดการ
พฒันาตนเองในการเรียนจากความสมคัรใจ ใหค้วามร่วมมือในการเรียน เตม็ใจในการท างานกลุ่ม 
ยอมรับความคิดเห็นและคลอ้ยตาม  
 4. ดา้นการสร้างความรู้สึกทางบวกหมายถึงความสามารถในการจดัการกบัความเครียด 
ความกดดนั และปัญหาจากการเรียน เม่ือมีอุปสรรคในการเรียนสามารถกระตุน้ตนเองใหใ้ชค้วามพยายาม
ในการเผชิญหนา้ แกไ้ขสถานการณ์ดว้ยความอดทน 
  เจตคติต่อการเรียน 
 เจตคติมาจากภาษาองักฤษวา่ “Attitude” ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ Aptus 
แปลวา่โนม้เอียงเหมาะสมทั้งน้ีไดมี้ผูใ้ชค้  าอ่ืนในความหมายเดียวกนั จากเดิมเราจะใชค้  าวา่ 
“ทศันคติ” ต่อมาเปล่ียนเป็น “เจตนคติ” และในปัจจุบนัจะใชค้  าวา่ “เจตคติ”ดงันั้นผูว้ิจยัขอใชค้  าวา่
เจตคติแทนความหมายของค าวา่ Attitude ในภาษาองักฤษในทุกกรณีรวมถึงการสรุปสาระท่ีอา้งอิง
มาจากแหล่งอ่ืนซ่ึงใชค้  าในภาษาไทยต่างกนัซ่ึงเจตคติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิง
เร้าหรือเก่ียวกบัประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีมีทิศทาง และการท่ีบุคคลจะสร้างเจตคติต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงได ้(ลดัดา กิติวิภาต, 2554, หนา้ 3) มีองคป์ระกอบ 3 
ดา้น คือ (1)องคป์ระกอบดา้นความคิด (congnitive component) (2)องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
(affective component) และ (3)องคป์ระกอบดา้นแนวโนม้ท่ีจะกระท า (action tendency 
component) ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงศึกษาเจตคติต่อการเรียนโดยใช ้ลกัษณะเจตคติ 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 1. ความคิดต่อการเรียน หมายถึง การใชเ้หตุผลท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียน  
 2. ความรู้สึกต่อการเรียน หมายถึง การใชอ้ารมณ์ ในลกัษณะ ชอบหรือไม่ชอบ มี
ความรู้สึกในทางท่ีดีหรือไม่ดี ซ่ึงจะแสดงออกมาทิศทางใดทิศทางหน่ึงต่อการเรียน 
 3. พฤติกรรมต่อการเรียน หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกถึงความพร้อม ความตั้งใจ ความ
ขยนั ต่อการเรียน 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

56 
 
 

  บทบาทของครอบครัว 
 ทฤษฎีระบบครอบครัว (family systems theory) ไดมี้การศึกษาและพฒันาเพื่อศึกษาใน
หลากหลายศาสตร์ ดงันั้น จึงมีสมมุติฐานท่ีส าคญัหลายสมมุติฐาน และสมมุติฐานท่ีน ามาใชส้ าหรับ
ทฤษฎีระบบครอบครัวสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี (พนูสุข เวชวฐิาน, 2557, หนา้ 124-137) ทฤษฎี
ระบบครอบครัว มีหวัใจส าคญั ก็คือ บทบาทของสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีพฒันาการโดยผา่นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว หรือความสัมพนัธ์ในครอบครัว ซ่ึงสมาชิกในครอบครัว
ใชใ้นการขบัเคล่ือนและท าหนา้ท่ีของครอบครัวใหป้ระสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
เกิดดุลยภาพ และ การคงอยูข่องครอบครัว เกิดความผกูพนั การอุปถมัภใ์หก้ารช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในครอบครัว รวมถึงการท่ีสมาชิกในครอบครัวคาดหวงัผลท่ีไดก้ระท า หรือเฝ้าดูการเจริญเติบโต
ของสมาชิกในครอบครัว ดา้นพฒันาการของร่างกาย ดา้นการเรียน ตลอดจนดา้นการท างานและ
การประสบความส าเร็จในชีวิตอีกดว้ยดงันั้นในงานวจิยัคร้ังน้ี บทบาทของครอบครัว หมายถึง 
สภาพการต่างๆท่ีเก่ียวกบัครอบครัวของนกัศึกษา ประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 
 1. ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกในครอบครัวมีต่อกนั มี
ความรักความห่วงใย เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ใหค้วามช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ มีความเคารพนบัถือ 
เคารพบทบาทซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ความคาดหวงัของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีความมุ่งหมาย จดัการและ
คาดหวงัต่อตวันกัศึกษาเก่ียวกบัผลการเรียน เป้าหมายในอนาคตดา้นการเรียนและการท างาน 
  การก ากบัตนเองในการเรียน 
 Zimmerman (1989, p. 329) ไดก้ล่าวถึงการก ากบัตนเอง คือ การท่ีผูเ้รียนด าเนินการและ
ก ากบัการไดม้าซ่ึงความรู้และทกัษะต่างๆโดยมีกระบวนการคิดไตร่ตรองพิจารณาความเหมาะสม
หรือการรู้คิดของตนเองมีแรงจูงใจและลงมือกระท าดว้ยตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ 
Pintrich and De Groot (1990, p. 33) กล่าวถึงการก ากบัตนเองในการเรียนไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีมี
การก าหนดเป้าหมายควบคุมและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของความรู้โดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูเ้รียนในการก าหนดเป้าหมายในการเรียนการคาดหวงัในความส าเร็จ
และการเรียนรู้ทางปัญญา จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้า่ การก ากบัตนเองในการเรียน (self-
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regulatedlearning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย ดว้ยการวางแผนจดัการควบคุมและปรับปรุงการ
เรียนของตน ดว้ยความพยายาม เพื่อประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้แบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การใชย้ทุธวธีิทางปัญญา (cognitive strategy use) หมายถึง กลวธีิท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการทางความคิด ท่ีบุคคลก าหนดข้ึนและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองมีความขยนั หมัน่ฝึกฝน 
ทบทวนความรู้ มีวธีิการท่ีใชใ้นการเรียนหลากหลาย  
 2. การก ากบัตนเอง (self-regulation) หมายถึง การก ากบัความคิดใหมี้ความตระหนกัใน
งานและสามารถใชย้ทุธวธีิในการเรียนและท างานจนส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยความมุ่งมัน่ อดทน 
พยายาม และไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

วธิีการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว และการก ากบัตนเองในการเรียน 
รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาแบบวดัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย 
 1. แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตั้งเป้าหมาย 
(2) ดา้นความตั้งใจมุ่งมัน่ (3) ดา้นความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค (4) ดา้นความทะเยอทะยาน 
 2. แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่         
(1) ดา้นศกัยภาพทางการเรียน (2) ดา้นการเป็นตวัแบบให้ผูอ่ื้น (3) ดา้นการพดูโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น 
(4) ดา้นการสร้างความรู้สึกทางบวก 
 3. แบบวดัเจตคติต่อการเรียนประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความคิดต่อการเรียน  
(2) ความรู้สึกต่อการเรียน (3) พฤติกรรมต่อการเรียน 
 4.แบบวดับทบาทของครอบครัวประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
(2) ความคาดหวงัของครอบครัว 
 5. แบบวดัการก ากบัตนเองในการเรียน ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การใชย้ทุธวธีิทาง
ปัญญา (2) การก ากบัตนเอง 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

58 
 
 

 โดยแบบวดัทั้งหมดเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยผูว้จิยัไดน้ าแบบวดัท่ีไดไ้ป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเป็นปรนยั ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาหลงัจากนั้นน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าก่อนท่ีจะน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน และไดน้ ามาวเิคราะห์รายขอ้โดยหาค่า Item-Total 
Correlation (r≥ .20) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของCronbach
โดยแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีค่าความเช่ือมัน่ .914 แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเรียนมีค่าความเช่ือมัน่ .896 แบบวดัเจตคติต่อการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่ .904 แบบวดับทบาท
ของครอบครัวมีค่าความเช่ือมัน่ .875 และแบบวดัการก ากบัตนเองในการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่ .896 
 ขั้นตอนท่ี 3 เก็บขอ้มูลนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ด าเนินการดงัน้ี 
 1. ท าหนงัสือขออนุมติัจากบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล 
 2. เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบวดักบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 261 คน ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาภาควชิาจิตวทิยาคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 749 คน จากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1967) ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
โดยใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเป็นชั้นภูมิก าหนดสัดส่วนท่ีเท่ากนั (proportional stratified 
random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 261 คน 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 

ผลการวจิัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนเจต
คติต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว และการก ากบัตนเองในการเรียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
รามค าแหงดงัตาราง1 
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ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว และการก ากบัตนเองในการเรียน ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ตวัแปร จ านวน(คน) X  SD การแปลผล 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 261 3.75 0.61 ดี 
 ดา้นการตั้งเป้าหมาย 261 3.66 0.63 ดี 
 ดา้นความตั้งใจมุ่งมัน่ 261 3.85 0.69 ดี 
 ดา้นความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 261 3.85 0.73 ดี 
 ดา้นความทะเยอทะยาน 261 3.71 0.76 ดี 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน 261 3.51 0.56 ดี 
 ดา้นศกัยภาพทางการเรียน 261 3.41 0.64 ปานกลาง 
 ดา้นการเป็นตวัแบบใหผู้อ่ื้น 261 3.60 0.67 ดี 
 ดา้นการพดูโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น 261 3.51 0.62 ดี 
 ดา้นการสร้างความรู้สึกทางบวก 261 3.51 0.61 ดี 
เจตคติต่อการเรียน 261 3.77 0.56 ดี 
 ดา้นความคิดต่อการเรียน 261 4.09 0.72 ดี 
 ดา้นความรู้สึกต่อการเรียน 261 3.68 0.65 ดี 
 ดา้นพฤติกรรมต่อการเรียน 261 3.34 0.59 ปานกลาง 
บทบาทของครอบครัว 261 3.61 0.70 ดี 
 ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว 261 3.57 0.76 ดี 
 ดา้นความคาดหวงัของครอบครัว 261 3.72 0.78 ดี 
การก ากบัตนเองในการเรียน 261 3.63 0.58 ดี 
 ดา้นการใชย้ทุธวธีิทางปัญญา 261 3.65 0.67 ดี 
 ดา้นการก ากบัตนเอง 261 3.60 0.60 ดี 
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 จากตาราง 1 กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยรวมอยูใ่นระดบัดีเม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ดา้นการตั้งเป้าหมาย ดา้นความตั้งใจมุ่งมัน่ ดา้นความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และ
ดา้นความทะเยอทะยานอยูใ่นระดบัดีเช่นเดียวกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการเป็นตวัแบบใหผู้อ่ื้น ดา้นการพดูโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น และดา้นการสร้าง
ความรู้สึกทางบวกอยูใ่นระดบัดีส่วนดา้นศกัยภาพทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติต่อการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้น
ความคิดต่อการเรียนและดา้นความรู้สึกต่อการเรียนอยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นพฤติกรรมต่อการเรียน
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 กลุ่มตวัอยา่งมีบทบาทของครอบครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวและดา้นความคาดหวงัของครอบครัวอยูใ่นระดบัดี 
 กลุ่มตวัอยา่งมีการก ากบัตนเองในการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ดา้นการใชย้ทุธวธีิทางปัญญาและดา้นการก ากบัตนเองอยูใ่นระดบัดีเช่นเดียวกนั  
 ตอนท่ี 2ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนเจตคติต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว การก ากบัตนเองในการเรียน กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ดงัตาราง2 
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ตาราง 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน  เจตคติต่อการเรียน 
บทบาทของครอบครัว การก ากบัตนเองในการเรียนกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 
ตวัแปร 

ดา้นการ
ตั้งเป้าหมาย 

ดา้นความ 
ตั้งใจมุ่งมัน่ 

ดา้นความอดทนไม่ 
ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

ดา้นความ
ทะเยอทะยาน 

รวม 

r r r r r 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน .65* .69* .64* .63* .73* 
 ดา้นศกัยภาพทางการเรียน .61* .51* .59* .53* .63* 
 ดา้นการเป็นตวัแบบใหผู้อ่ื้น .64* .67* .60* .60* .71* 
 ดา้นการพดูโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น .55* .59* .59* .59* .65* 
 ดา้นการสร้างความรู้สึกทางบวก .53* .59* .59* .52* .62* 
เจตคติต่อการเรียน .66* .72* .65* .63* .75* 
 ดา้นความคิดต่อการเรียน .55* .62* .57* .57* .65* 
 ดา้นความรู้สึกต่อการเรียน .55* .59* .55* .51* .62* 
 ดา้นพฤติกรรมต่อการเรียน .58* .61* .49* .50* .62* 
บทบาทของครอบครัว .52* .52* .52* .40* .55* 
 ดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครัว .49* .49* .50* .36* .51* 
 ดา้นความคาดหวงัของครอบครัว .44* .46* .45* .38* .48* 
การก ากบัตนเองในการเรียน .79* .81* .73* .72* .86* 
 ดา้นการใชก้ลวธีิทางปัญญา .75* .76* .70* .70* .82* 
 ดา้นการก ากบัตนเอง .77* .79* .71* .70* .83* 

p< .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา่การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนดา้น
การเป็นตวัแบบใหผู้อ่ื้นลว้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ดา้นการตั้งเป้าหมาย ความตั้งใจมุ่งมัน่ ความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และความทะเยอทะยาน 
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อีกทั้งการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนดา้นศกัยภาพทางการเรียนมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นการตั้งเป้าหมาย และยงัมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลางกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นความตั้งใจมุ่งมัน่ ดา้นความอดทนไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค และดา้นความทะเยอทะยาน นอกจากน้ีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
ดา้นการพดูโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นและการสร้างความรู้สึกทางบวกลว้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นการตั้งเป้าหมาย ความตั้งใจมุ่งมัน่ ความอดทนไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค และความทะเยอทะยานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เจตคติต่อการเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
เจตคติต่อการเรียนดา้นความคิดต่อการเรียนและดา้นพฤติกรรมต่อการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นความตั้งใจมุ่งมัน่ ส่วนเจตคติต่อการเรียนดา้น
ความรู้สึกต่อการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีเจตคติต่อการเรียนดา้น
ความคิดต่อการเรียน ความรู้สึกต่อการเรียน และดา้นพฤติกรรมต่อการเรียนลว้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลางกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นการตั้งเป้าหมาย ดา้นความอดทนไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค และดา้นความทะเยอทะยานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บทบาทของครอบครัวโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ บทบาทของครอบครัวดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวและดา้นความคาดหวงัของ
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นการตั้งเป้าหมาย ดา้น
ความตั้งใจมุ่งมัน่ และดา้นความอดทน นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งต ่ากบั
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นความทะเยอทะยานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 การก ากบัตนเองในการเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การ
ก ากบัตนเองในการเรียนดา้นการใชก้ลวธีิทางปัญญาและดา้นการก ากบัตนเองมีความสัมพนัธ์
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ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นการตั้งเป้าหมาย ดา้นความตั้งใจมุ่งมัน่ ดา้น
ความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และดา้นความทะเยอทะยานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ผลการอภิปรายและข้อเสนอแนะการวจิัย 

 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติ
ต่อการเรียน บทบาทของครอบครัว การก ากบัตนเองในการเรียนกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 1. การก ากบัตนเองในการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน เป็นเพราะ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง
ท่ีมีการก ากบัตนเองในการเรียนสูงมีแนวโนม้ท่ีจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
การเรียนในระดบัอุดมศึกษาประกอบกบัรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ซ่ึง
เป็นตลาดวชิา ผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามพยายามศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัใชย้ทุธวธีิในการเรียน 
ตระหนกัรู้การไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ ตลอดจนสามารถสอนตนเอง ควบคุม ก ากบั และประเมินผลการ
กระท าของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ประกอบคุปรัตน์, 2530, หนา้ 187-189) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Pintric and DeGroot (1990) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืององคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและ
การก ากบัตนเองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 7 จ านวน 173 คน 
พบวา่ องคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและการก ากบัตนเองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และ เยาวภา แสนเขียว (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการก ากบัตนเองในการเรียนของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค าแหง พบวา่ การก ากบัตนเองในการเรียน 
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากท่ีสุดและยงัเป็นตวัแปรร่วมท านายไดถึ้งร้อยละ 44.1 เป็นไป
ในทิศทางเดียวกบั Modrek (2017) ศึกษาการก ากบักระบวนการทางปัญญาและการก ากบัพฤติกรรม
ของตนเองท่ีส่งผลต่อความกา้วหนา้ทางการเรียนพบวา่ การก ากบัตนเองทางปัญญามีความสัมพนัธ์
กบัการประสบความส าเร็จทางการเรียนจากขอ้คน้พบน้ีแสดงถึงความส าคญัของการก ากบัตนเองทาง
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ปัญญาต่อการประสบความส าเร็จ ความกา้วหนา้ทางการเรียน จะเห็นไดว้า่การก ากบัตนเองทั้งทาง
พฤติกรรมและการก ากบัทางปัญญาลว้นแลว้แต่มีผลต่อการประสบความส าเร็จทางการเรียนทั้งส้ิน 
 2. เจตคติต่อการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน เน่ืองจาก เจตคติต่อการเรียนเป็นความรู้สึกและความคิด
ของบุคคลเก่ียวกบัการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนก็จะส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคล (Hamilton, 
2011) การท่ีคนเราจะประสบความส าเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น ส่วนใหญ่มกัจะมาจากความช่ืนชอบ
สนใจ มีความอยากท า หรือมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น เช่น การเรียน ดงันั้น หากบุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนก็นบัวา่เป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัของการเรียนท่ีจะประสบความส าเร็จหรือกล่าวไดว้า่
การมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และเป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้
การมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนจะน าไปสู่การตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ (Smith, 2001) สอดคลอ้งกบั  
กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธ์ิ (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ของนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวทิยาลยักรุงเทพพบวา่ เจตคติ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัพบวา่ เจตคติทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ เป็นปัจจยัท่ีร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไดร้้อยละ 68.39 สอดคลอ้งกบั
Oroujlou andVahedi (2011) ศึกษาแรงจูงใจและเจตคติต่อการเรียนภาษา พบวา่ วธีิการสอนท่ี
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนและส่งผลใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัฤทยัรัตน์ ชิดมงคล และเปรมฤดี บริบาล (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พบวา่ เจตคติต่อ
การเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเป็นตวัแปรท านายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษาพยาบาลการมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนจะเป็นอุปสรรคต่อการประสบความส าเร็จใน
การเรียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก เจตคติเป็นความคิดความรู้สึก ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม 
และวชิาชีพพยาบาลเป็นวชิาชีพท่ีตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ ฝึกฝนจนช านาญตลอดจนความแม่นย  าใน
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การปฏิบติัต่อผูป่้วยซ่ึงจะผิดพลาดไม่ได ้ดงันั้นเจตคติของนกัศึกษาพยาบาลจึงมีผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 3. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงตรงกบัสมมุติฐาน กล่าวคือ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นการตั้งเป้าหมายเพราะการท่ี
นกัศึกษาสามารถประเมินตนเองไดว้า่มีความสามารถท่ีจะกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดห้รือไม่นั้น
นกัศึกษาตอ้งยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดด้งัท่ี Bandura (1986, pp. 395-398) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ี
จะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดยใหมี้ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง
นั้นควรจดัการหรือควบคุมใหปั้จจยัต่างๆมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นตวัขดัขวางซ่ึงหากท าไดก้็จะช่วย
ใหบุ้คคลสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีความมัน่ใจอนัจะน าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั ศิรินาถ จ าปาทอง (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การรับรู้ความสามารถของตนเองการเห็นคุณค่าในตนเองกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบางกะปิพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความสามารถในระดบัสูง
และมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01จะเห็นไดว้่า การ
เปล่ียนแปลงเขา้สู่ช่วงวยัรุ่นใหม่  ๆส่งผลต่อการเกิดปัญหาความขดัแยง้ ความคบัขอ้งใจในการจดัการกบั
การเปล่ียนแปลงน้ีหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความมัน่ใจในความสามารถ หรือความเขม้ของการรับรู้
ความสามารถของตนเองจากประสบการณ์ความส าเร็จในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงสามารถแผข่ยาย
ประสบการณ์เหล่าน้ีสู่สถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั จนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง จะเห็น
ไดว้า่การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท าใหบุ้คคลมุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามท่ีตนมุ่งหวงัไว ้สอดคลอ้งกบัTavakolizadeh, Tabarib, and Akbari(2015) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบความไวว้างใจ กระบวนการเมตาคอกนีชนักบัการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้น
วชิาการ พบวา่ ความไวว้างใจแบบมัน่คงสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความสามารถของตนเองและยงัสัมพนัธ์
กบัเมตาคอกนีชนั อีกทั้งกระบวนการเมตาคอกนีชนัสามารถท านายการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางดา้นวชิาการไดร้้อยละ 70 กล่าวคือ นกัศึกษาท่ีมีเมตาคอกนีชนัสูงจะรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูงเช่นกนั 
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 4. บทบาทของครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน เน่ืองจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัศึกษามีท่ีมาจากปัจจยั
ต่างๆ หลายปัจจยั เช่น สังคมประกิตของพ่อแม่ พอ่แม่ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ก็จะตั้งมาตรฐาน
ความเป็นเลิศในการท างานและบอกใหลู้กทราบถึงความสนใจในสัมฤทธิผลของตนเอง 
(McClelland,1953) ความมุ่งหวงัและความตอ้งการของบิดามารดาจะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็น
แรงผลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน (เขียน วนัทนียต์ระกลู, 2553) สอดคลอ้งกบั 
นุชเนตร กาฬสมุทร์ และประสบชยั พสุนนท ์(2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษาสาขา การโรงแรมและการท่องเท่ียวคณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยัพบวา่ สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัผูป้กครอง และความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมี
ต่อตวันกัศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และยงัเป็นตวัแปรร่วมท านาย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไดถึ้งร้อยละ 47.2 จะเห็นวา่ปัจจยัดา้นครอบครัวส่งผลโดยตรงต่อการเกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน เจตคติต่อการเรียน บทบาทของ
ครอบครัว และการก ากบัตนเองในการเรียน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการก ากบัตนเองและมียทุธวธีิทางปัญญาในการควบคุม 
ปรับปรุงพฤติกรรมในการเรียนของตนเอง เพื่อความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัในอนาคต 
 2. ส่งเสริมเจตคติต่อการเรียน จากการคิดดีและรู้สึกดีต่อการเรียน ท าใหมี้แรงจูงใจในการ
เรียน ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการเรียน เพื่อน าไปสู่การประพฤติดีต่อการเรียน อีกทั้งเสริมสร้าง
การมีจุดมุ่งหมายโดยการปลูกฝังความส าเร็จในการเรียน 
 3. ควรมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างระดบัชั้นหรือต่างสถาบนัเช่นระดบัประถมศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอาชีวะศึกษาและระดบัอุดมศึกษาเพื่อเปรียบ เทียบวา่มีความแตกต่างกนั
อยา่งไร 
 4. สร้างโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาเพื่อส่งเสริมการมีแรงจูงใฝ่สัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
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Abstract 
 This thesis seeks to analyze Vietnam War films produced by Hollywood during the 
Vietnam War and how they helped produce political messages for the U.S. government’s war 
policy. The selected films include: To the Shores of Hell (1966); The Green Berets (1968); and 
The Visitors (1972). The films will be analyzed to further the understanding of implication of war 
policies by the Lyndon B. Johnson and Richard Nixon’s U.S. presidential administrations from 
1964 to 1973. The thesis will use two methods to explicate the Hollywood Vietnam War films’ 
impacts on U.S. war policy. First, I will use textual analysis based on critical theory to understand 
how the films were able to produce pro-war political messages that contained the war policies by 
the U.S. government for the American public. Second, the political approach film production will 
be applied to examine the relationship between film industry and the government. Popular 
Culture framework serves to analyze possible mechanisms that lead to the usage of film for 
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promoting war policies. This thesis argues that Hollywood Vietnam War films produced 
messages containing U.S. government war policies for the public to consume during the Vietnam 
War. 
 

Keywords: Vietnam War, Vietnam War films, Hollywood, war policies, political messages 
 

Significance of the Topic 

 This study attempts to demonstrate the relationship between war-oriented films and 
U.S. war policies during the Vietnam War period. Throughout this thesis the selected films’ 
content, tone, intensity and production process will be elaborated on to connect the role of film 
with international politics. I chose to examine U.S. war policies and war films during the Vietnam 
War (1964-1973) because the policy in this period uniquely deals with  ideological conflicts 
during the Cold War. There are four reasons why this topic deserves greater attention. 
 First, U.S. war policies in the Vietnam War are significant in terms of America’s role 
as the leader of the democratic world. U.S. presidents and governments under their control try to 
prove that democratic countries will have peace and maintain their sovereignty. Democratic 
countries will also give people equal rights and freedom. Therefore, the United States has 
promoted itself as a democratic leader that desires to help every country get through difficult 
times during ideological conflicts.  
 Second, U.S. war policies promoted U.S. military power as a reliable force in stopping 
the communist insurgency in Vietnam. The policies brought U.S. military involvement, including 
troops, bombs, and equipment, in order to show to the world that a democratic state was capable 
of fighting against communist forces supported by communist states. The U.S. government 
created these military involvement policies to ensure that the U.S. did not appear weak and was 
willing to provide support for any democratic country being invaded by communism. 
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 Third, U.S. war policies during the Vietnam War came from the U.S. president’s 
power that was granted from the early period of U.S. involvement. The presidents had the power 
to authorize military force based on the Gulf of Tonkin Resolution. The resolution stemmed from 
the 1964 North Vietnamese attack on a U.S. battleship in the Gulf of Tonkin. According to the 
resolution, the U.S. President could use any protocol to assist South Vietnam. Therefore, the U.S. 
policies to cope with the unfamiliar war situations in Vietnam lied in military power. The 
Vietnam War was the first conflict during the Cold War period that U.S. presidents approved full 
military support provisions. The U.S. leaders handled the unfamiliar war with a policy that was 
deemed suitable for the situation.   
 Forth, the domino theory was applied to the U.S. war policy during U.S. involvement 
from 1964-1973. This theory grew out of the fear of countries falling into the communist sphere. 
The Korean War propelled the United States to take the domino effect seriously. Indochina was 
the main focus in stopping the domino effect for the United States and maintaining democratic 
regimes in the region. The fear of falling dominoes led the U.S. to place communist power taking 
over Asia and stop them from propagating violence and instability. The domino effect was a 
major concern for the United States and it tried to stop this by coming up with policies to fully 
engage in the war.  
 These significant war policies generated by the U.S. presidents came at a major 
expense for the United States. The use of military combatants, technologies, vehicles and 
equipment was massively costly for the U.S. government during the Vietnam War. Therefore, the 
government needed public support for the war policies. The government tended to listen to public 
opinion because they did not want to lose votes and trust from the public. The government had to 
maintain a close relationship with the public so they could conduct their policies more easily. 
Moreover, the reason I examine film contents is that films are an effective medium that can create 
convincing political messages for war policies. It is a form of entertainment that has the potential 
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to influence the public and attract their support for government policies. Film has a strong visual 
and audio effect that can influence an audience. It can project current events, public figures and 
their actions, through fictional screenplays. This medium can blend reality to frame messages 
favorable for specific groups, such as government, organizations, and individual departments. 
 Film’s cognitive power shows in war films which can have an image that influences 
the public to support the government during a period of war. This type of film may contain 
patriotic, heroic images of their own military forces in order to give the public positive 
perceptions of their own military capabilities. So, the portrayal of characters, vehicles, 
technologies and equipment in war films can possibly generate an impact on public support. For 
this reason, a government can help finance films that insert political driven messages in favor of 
the government’ war policies. A film, therefore, will be an entertaining medium that directly 
influences public opinion of a government’s policies. This thesis will provide a view of how films 
generate these effects. 
 

Scope of the Research 
 This thesis focuses on U.S. war policies during the years of 1964 until 1973. This is the 
timeframe that the United States was officially involved in the Vietnam War. The Vietnam War 
films selected were shown within the same period as the war policies.  
 I will analyze the U.S. war policies during 1964-1973 undertaken two administrations 
led by President Lyndon B. Johnson and President Richard Nixon. The war policies of two 
administrations have similarities and differences that need to be taken into account relating to the 
war films. The thesis examines the beginning, transitioning, and towards the end of the U.S. 
involvement in Vietnam. President Johnson and his Democrat Party had their own set of war 
policies implemented during the early years of U.S. involvement and up until the peak of the 
war’s intensity.  The peak of the war was the Tet Offensive, which was a strategic attack by the 
communist Viet Cong guerrilla soldiers against multiple South Vietnam villages in early 1968. 
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This was also the last year of Johnson’s presidency. In following period, President Nixon and the 
Republican Party came in to solve the ongoing war that saw more and more American casualties 
each year since the U.S. became involved. The Nixon Administration launched its own set of 
policies from 1969 until 1973, which was the complete withdrawal of the U.S. from Vietnam. 
Both administrations, therefore, are the carriers of unit of analysis in this thesis. 
 Three Hollywood Vietnam War era films are selected for the analysis of possible U.S. 
government support of the film production and in return film messages favorable for war policies 
throughout the films’ messages and film productions. The three films are: To the Shores of Hell 
(1966), The Green Berets (1968) and The Visitors (1972). These films are the only major 
Vietnam War films made by Hollywood during the Vietnam War. They are significant in terms of 
unique presentations, how they hid political messages and the relationship between the 
filmmakers and government officials during the film productions. Each of them will be analyzed 
in relation to two periods of U.S. involvement to understand the U.S. role; from the start until 
they withdrew from the war. First, To the Shores of Hell (1966), the film is about a marine that 
tries to rescue his brother along with his crew members. It is the first film that portrays the 
Vietnam conflict during the beginning of the U.S. government’s aid for South Vietnam. It is 
important to understand how the U.S. government decided that the United States needed to 
participate in Vietnam. To the Shores of Hell will be analyzed with reference to the early policies 
by the U.S. government and how they handled the communist insurgency in Vietnam. Second, 
The Green Berets (1968) is a film about a Green Beret special force unit that fights against the 
Communist Viet Cong heroically. I will analyze this film and link its political message and with 
the production process within the transitional period of the war. The Green Berets was shown 
during the end of Johnson’s presidency and the start of Nixon’s first term in office. I will show 
how the film helped provide messages during changes of administrations, which was at the same 
time as the war was peaking. Third, The Visitors (1972), which is a story about American war 
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veterans that brought violence and trauma back to their home in the United States allows us to 
comprehend how political messages were designed to influence the public during the beginning 
of the troop withdrawal policy by Nixon. Therefore, The Visitors will be analyzed as a reflection 
of the policies towards the end of U.S. action in Vietnam.  
 

Research Question 
  This thesis addresses the two questions as follows: 
  1. How did the Hollywood films produce political messages that support the U.S. war 
policies in Vietnam between 1964 and 1973? 
  2. How did the government support for film production help reinforce pro-war 
messages of the film? 

 
Theoretical Framework 
 This thesis demonstrates the ideology of films and the politics of film production that 
accommodates U.S. war policies during the Vietnam War. I will apply two theoretical 
frameworks to examine the film and the production politics in order to discover political 
relationships between them and the policies generated by the government. The two theories will 
later be revisited in the analysis part of this thesis. 
 First, the ideology can be seen in how films can reinforce and hide political messages 
inside the film elements. Critical Theory introduced by Theodore Adorno and Max Horkheimer is 
applied to show the way that culture is the factor that drives a society forward at the same level or 
even better than the economy.1 Adorno and Horkheimer go further by introducing the term 
“Culture Industry” that describes the modern mass media and entertainment media industry as a 

                                                           
1 Horkheimer, M. & and Adorno, T. (1979). Dialectic of Enlightenment. London, UK. 
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dominating force transforming culture.2 The way that the culture industry impacts society is by 
using the ability of the media as an art form that interacts with people’s visions towards specific 
issues. Films are one of the media that is included as part of the culture industry phenomenon that 
emerges in society to generate discursive domination. Hollywood films are examples of the 
cultural phenomenon created by the culture industry. Adorno and Horkheimer mention that films 
are a form of entertainment media that is able to show an alternate version of reality.  Films can 
produce political messages by hiding them inside film elements for the audience to consume. 
Moreover, Adorno and Horkheimer argues that films constitute a new form of ideological 
domination.3 Films have an ability to push the boundary between art and reality. Therefore, the 
war films are able to blend fantasy and reality of war together into one major piece that audiences 
are unable to differentiate. This thesis relies on this culture industry concept to explain how films 
can generate political messages that convince the public to support U.S. policies.  
 Second, the politics of film production will be analyzed through Popular Culture 
concept by John Fiske. The relationships between the film industry, directors, and producers with 
the U.S. government can be explained by using the concept introduced by Fiske, which is similar 
to the Adorno and Horkheimer's critical theory. Fiske introduces the idea that dominant group can 
use popular culture to influence the beliefs of audiences through media. Film directors and 
producers have the power to create films containing powerful messages that influence the 
audiences’ perspectives. This is similar to the popular culture concept in that the audiences are 
able to understand influence from media while recognizing the intention of the dominant groups. 
For war films, the cooperative relationship between the filmmakers and the government officials 
can shape political messages and ideas in the film supporting government war policies during the 
difficult times of war. Closeness between the two groups is possible because of the expenses that 

                                                           
2 Ibid. 
3 Horkheimer, M. & and Adorno, T. (1979). Dialectic of Enlightenment. London, UK. 
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come with the creation of war scenes in films. When filmmakers are unable to exceed their 
approximate budget to complete their film, they may reach out for government support. 
Government officials, therefore, are able to provide financial incentives and military facilities for 
film production. 
 The two theoretical approaches are used to justify two major ways to analyzed this 
thesis. First, the critical theory will be used to analyze the symbols, narratives and images. 
Critical theory provides the understanding of how film can depict messages that represent in 
Hollywood Vietnam War films and how it is used to persuade the audience. Second, Popular 
Culture can be used to understand politics film production on why the U.S. government choose to 
support the film directors that have high credibility in Hollywood more that the directors that do 
not have as much credibility. This reflects that U.S. government gives precedence to the cultural 
capital of Hollywood.  
 

Literature Review 
 This thesis builds on existing literature that provides the argument relating to two 
major topics. First, I will examine studies which shed light on ideological power of films. I will 
focus mainly on the literature that discusses war films and their messages that reinforce with the 
government’s policies and actions, while reproducing discourses of heroism, nationalism and 
demonized enemies. This set of literature is relevant to textual approach that this thesis takes to 
understanding the role of films in ideological reproduction. Second, I investigate another group of 
literature to understand the relationship between the filmmakers, government officials and 
military bureaucracy. The literature often focuses on one specific topic, but does not include both 
of the mentioned topics. This literature review, therefore, will combine the two topics together by 
analyzing the selected films based on two groups of literature and find links between topics to 
address for the research question.  
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 The first group of literature discusses works using textual analysis to war study. The 
literature suggests that Hollywood films are entertainment media that generate political 
ideologies. Film is often used as a cultural resource or as a form of popular culture that always 
contains a political message that represents the international relations at a particular time. 
Studying Hollywood film as one of the cultural resources that contain political ideology, Andrew 
Martin and Petrice Petro (2006) concludes that the films provide depth to the picture of security 
and war, which creates an ideology in international relations. They further explain that films play 
a role as a response to a government’s situation in the time of conflict. Their work depicts how 
war is defined in the government’s point of view. Those views are pre-emptive and for self-
defense against an invading force. Similarly, Carter and Dodds (2014) argue that film is 
representative of popular culture and mimics or reflects, mirror-like, international politics. The 
visual ability of film does not only reflect in the real world, but it is part of political world’s 
constitution. Both Carter and Dodds elaborate that states are made by political actions within 
states, including: policies, strategies, military deployments, and cultural debates.4 These actions 
create ideologies which include film. 
 For this thesis, I use textual analysis framework, following the previous research by 
Sachleben (2014) and partially by Hall (2010). According to Sachleben, politics in film can be 
studied using textual analysis research, which allows observers to gain access to the cultural 
conversation of those particular communities.5 Cultural conversations are topics of focus on 
various issues during a particular time. Cultural resources can be depicted and awareness of 
political issues can be raised, which can benefit domestic and international politics. This concept 
emphasizes the role of popular culture as the projector of political ideology, practice, and 
operation, which provides images that the public will acknowledge as pro-war messages 
                                                           
4 Carter, S., & Dodds, K. (2014). International politics and film: Space, vision, power. London, UK: Wallflower. 
5 Sachleben, M. (2014). World politics on screen: understanding international relations through popular culture. Lexington, KY: 
The University Press of Kentucky. 
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supporting the government. Hall offer a similar concept to Sachleben’s analysis. He suggests that 
culture can attract popular attention and produce the images in favor of state interests. Therefore, 
textual analysis of the selected films will rely on the popular culture ability offered by both 
Sachleben and Hall. 
 The next group of literature sparks a debate around the subject of how “war films 
justify international war”. This debate is generated from the first group of literature that points out 
that films create a political ideology that is aimed towards the general public. The public whose 
perception is impacted by the films’ cultural messages may later support the government’s 
policies. For this debate, I only examine the war film genre during the war period. The literature 
focuses on how films generate pro-war ideas that are used to justify ongoing wars between the 
United States and an enemy. However, there is literature that contend that war films presented 
during war try to impede the government’s actions, which I will also bring up to the debate. 
 First, acts of nationalism in these films can be a significant moment that helps to 
promote reasoning for increased involvement in acts of war. For example, McLaughlin 
demonstrate that in Casablanca (1942) the main character sings a national anthem in attempt to 
undermine morale of their German opponents; it offers the narrative of World War II and is 
explained to the American people as to why it was being fought, how it was being fought and 
how it concerned Americans6. Casablanca encourages America’s involvement in World War II in 
order to pursue peace by eliminating the enemies. Same other literature present messages about 
nationalism in relation to military service, war films in a similar fashion. Additionally, these films 
play a role in reminding the American people that the war os indeed their concern. Robert 
Eberwein demonstrated this in his film Sergeant York (1941). This film played an important part 
in Warner Bros. creations, generating a campaign to enlist American support in World War II. 

                                                           
6 McLaughlin, R. (2006). We'll Always Have the Movies: American Cinema during World War II. Kentucky, KY: The University 
Press of Kentucky. 
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The result was a success when the U.S. government reported that there were a higher number of 
American men enlisting for military service after the film showed.7 The film presented heroic acts 
by the main characters while serving their country. McLaughlin believed that it was the dialogue, 
but Eberwein insisted that the message came from the character’s portrayal of a person at war. 
They both had different claims, but pointed to the film’s message to the general public.  
 Second, films encourage dehumanizing the opposing side. Not only do war films 
present patriotic acts but they portray a picture of the evil enemies. Rollins and O’ Connor claim 
that war films, such as “Hitler, Beast of Berlin (1939)”, dehumanize and demonize enemies so 
audiences feel at ease when they are eliminated. The war film further demonizes the enemies by 
portraying them as denying the belief in God.8 The strong images of evil enemies reinforce 
differences between us and them in the war. Another significant literature about war films’ 
presentation of evil enemies by Harindranath suggests similarly. He adds, “The enemies were 
presented as alien others, embodied evil and saw as abnormal”.9 The literature points out that 
when those enemies are portrayed as subhuman it leads to justification of that killing them in 
warfare. Boggs adds by stating that in American war films the violence created by American 
soldiers always has been beautified and is used as a symbol of positivity. On the other hand, the 
negative side of violence is always blamed on the demonized, dehumanized, savage enemy.10 The 
war films, therefore, portray a strong American side as the hero against the other evil enemy, 
which encourages the public to feel the same way.  
 Opposing these arguments about the depiction of nationalism and dehumanization, 
another group of literature insists that war films’ presentation and its ideology provides a negative 

                                                           
7 Eberwein, R. T. (2006). The war film. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 
8 Rollins, P. C. & O’Connor, J. E. (2008). Why We Fought: America's Wars in Film and History. Kentucky, KY: The University 
Press of Kentucky. 
9 Harindranath, R. (2005). Perspectives on global culture. Maidenhead, UK: Open University Press. 
10 Boggs, C. (2005). Imperial delusions: American militarism and endless war. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 
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image of the government. That literature does not believe in war, political ideology, or any media 
support in war films, unlike the previous group. Hillard argues that “during war time, war films 
show the futility and horrors of war”.11 However, she contradicts herself by explaining that “those 
war films show the horrors of war but do not have an ability to protest the ongoing war.”12 
Rosenbaum adds to anti-government support presentations in war films, in a similar way to 
Hillard, by explaining that Hollywood directors always want to provide a message that makes the 
public think twice about going to war and avoiding a bloodbath.13 The intention of war films, 
according to these studies, is to avoid public involvement in the war to reduce casualties. 
However, most war films portray negative impacts from war, but are not recognized by the public 
as promoting the heroism of war. However, Hillard and Rosenbaum accept the fact that films 
during the war still promote militarism and American involvement with the war.  
 The literature involving the politics of film production, provides a different debate and 
argument that is equally important to the understanding of film’s relationship with politics. 
Analyzing war film production and critics also enhances the understanding of film, public opinion 
and international relations. It is difficult to tell whether or not main political actors, such as the 
U.S. government, provide support for war films to gather public support, unless there is evidence 
of government involvement. 
 Existing studies on the politics of film productions often explains relationships 
between the film industry and the government, or the filmmakers and the government officials. 
There is also literature that mentions the film industry’s involvement with the U.S. government, 
but it relies on the productions and public responses of Vietnam War films from the Post-Vietnam 
War era, which will be excluded in this thesis. 
                                                           
11 Hilliard, R. L. (2009). Hollywood speaks out: pictures that dared to protest real world issues. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 
12 Hilliard, R. L. (2009). Hollywood speaks out: pictures that dared to protest real world issues. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 
13 Rosenbaum, J. (2000). Movie wars: how Hollywood and the media limit what movies we can see. Chicago, IL: A Cappella 
Books. 
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 The existing works that emphasize the important role of Hollywood in supporting the 
government demonstrates that the Hollywood-Government connection led to the production of 
some pro-war films during the Vietnam War. For instance, Valantin describes Hollywood’s 
“healthy relations” with the Pentagon, and “military-blockbusters” were produced during the 
1960s and early 1970s. That relationship went even further to using military equipment from the 
Navy and Army.14 The strong bond between the film industry and the government during the war 
paved the way for the use of war films to gain public support. Valantin explains that during the 
Vietnam War, Hollywood often presented the military in war as gaining achievement, 
overcoming fear, and being courageous.15 Hollywood furthered the healthy relationship by 
serving as an advertisement promoting military service as an act of courage benefitting the 
country. However, Hollywood’s presentation of military and the assumption of supporting the 
government still need more evidence. To prove the contention, the Pro-Vietnam war films from 
the Vietnam War need to be analyzed further to find the connection between government’s war 
policy and film industry. 
 Following the analysis of Valentin, Boggs elaborates on the relationship by describing 
that Hollywood during the Vietnam War did not attempt to produce the war depictions that 
negatively affected the government’s action in Vietnam.16 Like Valantin, he contends that 
Hollywood tried to produce war films that garnered positive benefits from the government’s 
actions. Boggs also furthered the discussion of the Hollywood-U.S. government connection. He 
argues that anti-war films were compromised and their anti-war cinematic narratives were not 

                                                           
14 Valantin, J. (2005). Hollywood, the Pentagon and Washington: the movies and national security from World War II to the 
present day. London, UK: Anthem Press. 
15 Ibid. 
16 Boggs, C. (2006). The Hollywood War Machine: U.S. Militarism and Popular Culture. Routledge. 
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supported by the Pentagon and the government.17  The claim of strong relations by Boggs shows 
that Hollywood thought that the U.S. government and the Pentagon required media support. 
 Similarly, Shaw insists that Hollywood and government worked together as a team in 
producing war films. The main goal was to win in battle, the box office and popular support of 
the war. However, Shaw also recognizes the flaws of Hollywood in supporting the government. 
He describes how other media plays a strong role in the Vietnam War period. Television channels 
provide a media-at-home and people do not need to go out to movie theatres. The newspaper 
companies played a role in criticizing war films and marked it as propaganda.18 But, those 
obstacles by other media does not obstruct people from consuming films produced by Hollywood. 
Hollywood films were still the dominant media for public consumption as shown by box office 
data. The data prove that Hollywood films during 1960s to 1970s is the successful media with at 
least $15 million to the highest of $80 million in the box offices, compare to only $26 million as 
the highest income in rental for home videos.19 
 The two groups of literature, including the textual analysis of film’s ideological 
influence and the filmmakers’ relationship with government officials in the production process 
are often separate from each other. The literature that mentions films’ ideological influence only 
mentions about how the author analyses films’ symbolisms and decode the messages that 
involves politics. The other studies on the relationship between filmmakers and government 
officials only discusses the politics of film production and how the government and film industry 
intermingle with each other. The existing textual analysis literature provides little information 
about the politics of film production. In this thesis, I intend to address this gap in the existing 
literature by merging two approaches. First, The politics of film production will also determine 
                                                           
17 Ibid. 
18 Shaw, T. (2007). Hollywood's Cold War. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. 
19 Kokonis, M. (2008). Hollywood’s Major Crisis and the American Film “Renaissance”. Greece: Aristotle University 
Thessaloniki. 
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the reason why each filmmaker produced the political messages in those particular periods of war. 
Second, the textual reading of the selected war films will all be analyzed to understand the 
political messages inside each of them. Therefore, Hollywood films, U.S. international relations, 
and warfare will encapsulate the production process to the films’ reading. Furthermore, those 
messages from the film will be evaluated on how the filmmakers and government officials 
discussed with each other and produced those messages together. 
 

Methodology 
 This thesis utilizes a qualitative research methodology to examine how war films could 
have produced political messages that allowed the United States’ government to garner public 
support for its protracted involvement in the Vietnam War. This thesis principally relies on 
textual analysis to understand the processes in which films generate pro-war political messages 
for a government. The texts are analyzed by using semiotics derived from in the film contents. I 
examine the films’ ideology by interpreting symbolism and discourses that the films invoke, 
particularly nationalism, war mobilization, and civilizational superiority. The method of textual 
analysis leads to decipher multiple film elements that signify the ideology supportive of the war 
policies of the U.S. government.  
 First, the characters in the films portrayed by Hollywood actors. can be analyzed to 
detect the film ideology because they embody the specific personality that the filmmaker wanted 
them to express in the film. For war film, the main and supporting protagonist characters in the 
film can be portrayed as people with pro-war personalities that tend to support the policies 
generated by the government. They believe that the government will win the war against the evil 
enemy. On the other hand, the antagonist will embody the violent mindset whose savagery 
actions are viciously unacceptable and the protagonist needs to stop them from spreading this 
mindset.  
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 Second, the film script and storyline deserve close scrutiny of the power of their 
symbolism. The screenplay is the major element that controls the whole story of the film. It is 
also the element that could contain strong political messages that support the policies. The script 
that the characters act out or narrate provides several scenes that can be used to convey pro-war 
messages. The storyline also provides images of war that the filmmakers created and used to 
express escalation, which is important for analysis and understanding the fantasy story that the 
filmmakers tried to promote as an actual story happening in the war.  
 Third, cinematography and sound in the films are significant elements that need to be 
analyzed to find out how the filmmakers symbolically associate the government policies with 
moral codes in their own films. The cinematography can tell the story through the shot of each 
scene containing the mood, tone, and visual information which can impact the audience 
differently throughout the film. The gap between the camera lens and the actors also gives a 
different primary focus. The mood and tone of the films also come from the camera adjustment 
by the cinematographer which follows the director’s intention. In addition, I analyze the sound in 
the films which includes the soundtrack, feature songs, sound effects that generate the mood and 
tone similar to the cinematography’s ability. Sound in the various scenes can give us hints of 
political messages that the filmmakers insert in their own work. In the case of war films, the 
soundtrack, music and feature sounds can underline the intensify of war or emotional upheaval, 
and transmit pro-war symbols, to affect the audience cognitive perception.  
 The politics of film production requires a separate methodology from film ideology 
reliant on the textual analysis. To analyze film production politics, I will use process analysis to 
examine the creation of films step by step from development to distribution of each film.20 The 
production of war films needs a different way of analysis which goes through each process by 
finding the relationship between filmmakers and the government officials who collaborate to 

                                                           
20 Landry, P., & Greenwald, S. R. (2018). The business of film: A practical introduction. New York, NY: Routledge. 
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advocate pro-war political messages in support of U.S. war in Vietnam. The process of making 
war films includes: development, pre-production, production, post-production and distribution, 
which will all be taken into consideration in order to find out how financial and military support 
by the U.S. government shapes each process.21 Moreover, the follow up by the government in 
film production will determine the closeness of the relationship between Hollywood filmmakers 
and government officials.  
 

Result  
 The outcome of this thesis argues that Hollywood pro-war films provided full political 
support messages for the U.S. government during the war. However, the pro-war films were only 
produced during the Johnson Administration (1964-1968), which was the period of optimism 
concerning the outcome of the Vietnam War. The supporting messages were still normal 
depictions in films produced by Hollywood because they believed that it would provide the same 
feedback from audiences, similar to the films during World War II. The Hollywood films, 
however, turned out to be a medium used to criticize the U.S. government’s policies and actions 
in Vietnam during the Nixon Administration (1969-1973). The film produced anti-war messages 
that supported the anti-war movements and protests. The anti-war depictions became more 
popular because during Nixon’s presidency the war’s outcome was already seen as a failure.  
 

Conclusion 
 In conclusion, the thesis presented Hollywood war films that played significant roles as 
cultural extensions by providing both support and criticism of U.S. war policies in Vietnam. It 
illustrated how Hollywood films were significant for the U.S. government in terms of being a 
medium used to convince the American public that its Vietnam War policies were justified. 
                                                           
21 Landry, P., & Greenwald, S. R. (2018). The business of film: A practical introduction. New York, NY: Routledge. 
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Hollywood films could also criticize and provide anti-war messages to fuel the U.S. anti-war 
movement as well.  
 The research also provide the significance of how  Hollywood films’ role as an 
entertainment media effected the U.S. foreign policies. Therefore, this thesis provide a path of 
studying the power of films that provide a political messages to the people, and the impact of 
those people towards the foreign policies and decision makings. The further recommendation for 
future researchers is that this thesis only provide how Hollywood filmmakers insert the political 
messages through their own film and had a strong connection with the U.S. government. The 
further studies should examine on the effectiveness of how those hidden messages in the film 
impact the U.S. people’s perspective towards their own government. 
 

Reference 
Boggs, C. (2006). The Hollywood War Machine: U.S. Militarism and Popular Culture.  
  Routledge. 
Boggs, C. (2005). Imperial delusions: American militarism and endless war. Lanham, MD:  
  Rowman & Littlefield. 
Carter, S., & Dodds, K. (2014). International politics and film: Space, vision, power. London,  
  UK: Wallflower. 
Eberwein, R. T. (2006). The war film. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 
Harindranath, R. (2005). Perspectives on global culture. Maidenhead, UK: Open University Press. 
Hilliard, R. L. (2009). Hollywood speaks out: pictures that dared to protest real world issues.  
  Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 
Horkheimer, M. & and Adorno, T. (1979). Dialectic of Enlightenment. London, UK. 
Landry, P., & Greenwald, S. R. (2018). The business of film: A practical introduction. New York,  
  NY: Routledge. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

88 
 
 

Kokonis, M. (2008). Hollywood’s Major Crisis and the American Film “Renaissance”. Greece:   
 Aristotle University Thessaloniki. 
McLaughlin, R. (2006). We'll Always Have the Movies: American Cinema during World War II.  
  Kentucky, KY: The University Press of Kentucky. 
Rollins, P. C. & O’Connor, J. E. (2008). Why We Fought: America's Wars in Film and History.  
  Kentucky, KY: The University Press of Kentucky. 
Rosenbaum, J. (2000). Movie wars: how Hollywood and the media limit what movies we can see.  
  Chicago, IL: A Cappella Books. 
Sachleben, M. (2014). World politics on screen: understanding international relations through  
  popular culture. Lexington, KY: The University Press of Kentucky. 
Shaw, T. (2007). Hollywood's Cold War. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. 
Valantin, J. (2005). Hollywood, the Pentagon and Washington: the movies and national security  
  from World War II to the present day. London, UK: Anthem Press. 
  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

89 
 
 

การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ส่งเสริมอาชีพ
และการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเขบ็ชายแดน
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
แนวตะเข็บชายแดนจงัหวดัเชียงราย ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนัย  
และมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   มีตรวจเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ
ตามหลกัเกณฑ์การวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 3 กลุ่มคือ ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูผูส้อน  และนักเรียน 
จ านวนทั้งส้ิน 15 คน และมีการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน และมี
การประชุมยนืยนัผลอีกคร้ังโดยผูเ้ช่ียวชาญ 4 คน รวม 29 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก ผูมี้ส่วนได้
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ส่วนเสียและจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในพื้นท่ีตะเขบ็ชายแดน
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 5 โรงเรียน 

  ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัจจุบนัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนของ
พื้นท่ีดงักล่าวน้ี 1. สภาพปัจจุบนัของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มตวัอย่าง มีการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมสนบัสนุนระดบัสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและนกัเรียน 
และสอดคลอ้งกบันโยบายโรงเรียน มีการน าหลกัสูตรไปใช้มีการด าเนินงานจดัการเรียนการสอน
ในระดบัชั้นเรียน การจดักิจกรรม/โครงการให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพไดจ้ริง มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและการนิเทศ ก ากบัดูแลคุณภาพให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งไดเ้น้นปัจจยัดา้นการด าเนินการระดบัชั้นเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและ
ปัจจยัการส่งเสริมสนับสนุนระดบัสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไปเป็นอย่างมาก รองลงมา 
คือ ปัจจยัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และปัจจยัดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพระดบัสถานศึกษา   
 

ค าส าคัญ ปัจจยั/การบริหารหลกัสูตร /การส่งเสริมอาชีพ /การมีงานท า/โรงเรียนขยาย
โอกาส /แนวตะเขบ็ชายแดน/จงัหวดัเชียงราย  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the current conditions and factors affecting 
the administration of school curriculum for career promotion and employment in Opportunity 
Expansion Schools Along the Chiang Rai Border. Using a qualitative research inductive data 
analysis and have tools is Structured interview. There are examination tools by qualified persons 
according to the research criteria. Key informants are form 3 groups as school administrators, 
teachers and students, the total are 15 key informants.  And then, the Focus Group Discussion of 
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10 experts to consider to confirm the draft of the results and then there are 4 experts of group 
Connoisseur Discussions to reconfirmed the results, in total of 29 peoples, the sampling from 
Stake-holders and the five Best Practice of Opportunity Expansion Schools Along the Chiang Rai 
Border.  

 The results of the research revealed that the current conditions and factors affecting the 
administration of educational institutions for conditions and factors affecting the administration of 
school curriculum for career promotion and employment in Opportunity Expansion Schools 
Along the Chiang Rai border. The results focus on the curriculum structure that is developed for 
use in teaching and learning, with the basic skills necessary for interested careers. That is 
practical See the importance of building a good faith, assessing career choices that are in line with 
their own knowledge and interests.The school sample group has the same level of class action, 
organizing activities according to the school and community conditions. Suitable for the budget. 
The teachers have a role and are important for teaching and learning. 

 

Key word : Factors / Curriculum Administration / Enhance Employment / Opportunities for 
Opportunity /Expansion Schools Along / Chiang Rai  
 

บทน า 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีความส าคญั และมีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียน

ได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา นับจากท่ีมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และได้ประกาศใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2544 ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ และพฒันาไปสู่หลกัสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เป็นแม่แบบท่ีสถานศึกษาทั้งประเทศท่ีจดัการศึกษาใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งน าไปจดัการศึกษาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   การจดัการศึกษามีการกระจายอ านาจไปยงัท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน 
จากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคน การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารสถานศึกษา 
และการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

 สถานศึกษาในจงัหวดัเชียงรายก็ตอ้งน าแนวทางดงักล่าวน้ีมาปฏิบติัดว้ยกนั โดยเฉพาะ
การศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนจงัหวดัเชียงรายท่ีจะตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบ ปัจจยัดวัยกนั
หลายอยา่ง  ซ่ึงจงัหวดัเชียงรายเป็นหน่ึงในสิบจงัหวดัท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากมีความหลากหลาย
ของสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมถึงพื้นท่ีเป็นแนวตะเข็บชายแดนซ่ึงก่อให้เกิดแนวโนม้ในการพฒันาไดใ้นหลายดา้น ไม่ว่าจะ
เป็นเขตพิเศษทางการคา้การอุตสาหกรรมเบา การขนส่ง และ ทางการท่องเท่ียวระดับประเทศ  
ปัญหาส าคญัในพื้นท่ีแนวตะเข็บชายแดนส่วนใหญ่นั้น เม่ือเยาวชนจบการศึกษาภาคบงัคบัตาม
หลกัสูตรปกติแลว้ ส่วนใหญ่ผูจ้บการศึกษาจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือ 
ดว้ยเหตุแห่งความขาดแคลนดา้นทุนการศึกษาต่อ หรือหมดโอกาสในการศึกษาเน่ืองจากความไม่
ถนดัในดา้นวชิาการ จึงท าใหไ้ม่เรียนต่อ แลว้หนัไปท างานต่าง ๆ ซ่ึงไม่มีทกัษะทางวิชาชีพแต่อยา่ง
ใดจึงท าให้โอกาสในการได้งานท ามีน้อยหรือไม่ได้งานท า บางรายอาจตกเป็นส่วนหน่ึงของ
ขบวนการยาเสพซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 

 การสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ผูจ้บการศึกษาเหล่านั้นในระหวา่งท่ีก าลงั
ศึกษาอยู ่โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจของ
ชุมชน ความตอ้งการแรงงานของตลาด ความตอ้งการประกอบอาชีพของนักเรียน จึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความจ าเป็นยิ่งในการพฒันาหลกัสูตรและสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 ซ่ึงใชม้าตรฐานในการจดัการศึกษา ท่ีเปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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สามารถมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมดา้นอาชีพและการมีงานท าท่ีสามารถบริหารหลกัสูตรให้
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนท่ีสอนอาชีพให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน ใน
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัสถานศึกษานั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีแบบอย่างในการ
บริหารหลักสูตรในระดับโรงเรียน และสามารถยกเป็นตวัอย่างของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี  หรือเป็นโรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในเขต
จงัหวดัเชียงรายและพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงมีขอ้มูลการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
และแนวทางในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา และการขบัเคล่ือนการน าหลกัสูตรไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตร และสามารถต่อยอดไปยงัความต้องการของตลาดแรงงานด้านการอาชีพ ส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะท างานได้ เม่ือจบการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษา ท่ีมีหลกัสูตรส่งเสริมการงานอาชีพต่อไป 

 ผูว้จิยัเล็งเห็นปัญหาดงักล่าวแลว้ จึงไดท้  าการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานในโรงเรียนตามแนวตะเข็บ
ชายแดนจงัหวดัเชียงราย เพื่อสร้างศกัยภาพให้แก่นักเรียน และเม่ือส าเร็จการศึกษาก็สามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบอาชีพและมีงานท าไดจ้ริงต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย  

 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม
อาชีพและการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนจงัหวดั
เชียงราย 
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เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
1. การบริหารหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 

 การบริหารหลกัสูตร เป็นความรับผิดชอบหลกัของผูบ้ริหารในสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหาร
ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนสามารถน าหลักสูตรไปสู่เป้าหมายท่ีแท้จริงได้ หลักสูตรจะบรรลุ
เป้าหมายและประสบความส าเร็จจะตอ้งมีกระบวนการในการบริหารหลกัสูตรอย่างเป็นระบบ มี
การวางแผน การจดัเตรียม การประเมิน การควบคุมคุณภาพ ประเด็นส าคญัของการบริหารหลกัสูตร
คือ การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย การจดักลุ่มผูเ้รียน การจดัครูเขา้สอนและการจดัท า
แผนการสอนรวมทั้งการนิเทศติดตามผลการส่งเสริมการใช้หลกัสูตรซ่ึงท าไดต้ั้งแต่ก่อนการสอน 
ขณะก าลงัสอนและหลงัการสอนจะตอ้งไดติ้ดตามและประเมินผลทุกระยะเวลา ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลางและระยะยาว  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ระบุว่า เป็นการวางแผนวิชาการ การวางแผน การควบคุมดูแล 
ก ากบัติดตาม การจดัระบบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน โครงการวิชาการท่ีสถานศึกษา
จดัข้ึน เพื่อส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรและการสอน โดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนตามลกัษณะ
ธรรมชาติการเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
  Heinnz Weiherich and Harold  Koontz Koontz (1988 , หนา้ 59) ซ่ึงสันติ  บุญภิรมย ์
(2557, หนา้ 3) ไดส้รุปไวก้ารบริหาร คือการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการน าทรัพยากรทางการบริหาร
โดยเฉพาะคน (Men) ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดมาท างานตามกระบวนการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายใตส้ถานแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
และไดก้ล่าวา่การบริหารหลกัสูตรนั้นจะเป็นระบบของ ซ่ึงจะตอ้งบริหารอยา่งเป็นระบบรวมไปถึง 
กระบวนการเรียนการสอนดว้ย  
 สันต์ ธรรมบ ารุง  (2527, หน้า 158)  กล่าวว่าการบริหารหลักสูตรนั้ นจะต้องมี
องค์ประกอบ 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 1.  การวางแผนหลกัสูตร 2.การน าหลกัสูตรไปใช้ และ3.การ
ประเมินผลหลกัสูตรจึงสามารถสรุปไดว้า่ การบริหารหลกัสูตรนั้น เป็นระบบของหลกัสูตร เม่ือเป็น
ระบบของหลกัสูตร ตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ ตวัป้อน(Input) ตวัแปร(Process) และตวัตาม 
(Output) ซ่ึงสามารถเขียนเป็นรูปแบบ IPO Model เพื่อใชเ้ป็นรูปแบบในงานวจิยัฉบบัน้ี 
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 2. แนวคิด หลกัการ จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัฉบบัน้ีสามารถแบ่ง

ค าอธิบายเป็น 2 ส่วนคือ การบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ และ การการบริหารและการจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ ในหมวด 5 ว่า
ดว้ยระบบการบริหารจดัการ แนวคิดหลกั คือ การสร้างเอกภาพขององค์กรก าหนดนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา โดยกระจายบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานไปสู่สถานศึกษา และเขตพื้นท่ี
การศึกษาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ข้ึนเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ราชอาณาจกัร และในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระบุหลกัการ ไวด้งัน้ี (1) เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความ
เป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็น
สากล (2)เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ (3)เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน(4)เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมี
โครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลา และการจดัการเรียนรู้ (5)เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (6)เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 3.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2533 สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในพื้นท่ีห่างไกลจากโรงเรียนท่ี
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ซ่ึงรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่สามารถ
เดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ไดมี้โอกาสเรียนต่อใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการเปิดโอกาสหรือขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลได้
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มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเหตุผลท่ีเด็กไม่เรียนต่อ คือ 1. นกัเรียนและผูป้กครองไม่เห็นคุณค่า
หรือประโยชน์ของการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 2.ผูป้กครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่
สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได้ และต้องการให้เด็กช่วยท างานบ้าน รวมทั้งช่วยครอบครัวหา
รายได ้3. ความห่างไกล/ระยะทางความห่างของบา้นกบัโรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก (ฉวีวรรณ 
อินชูกุล : 2559 หนา้ 47-48) 
 4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 นฏัธิดา แดงใหญ่ (2542: บทคดัยอ่) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารหลกัสูตร
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา1 ผลการวิจยัพบว่า 1)  สภาพปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมคือ ด้านผูบ้ริหาร ด้านการสอน ด้านการนิเทศ ด้าน
งบประมาณ ด้านวสัดุหลกัสูตร ดา้นอาคารสถานท่ี และด้านชุมชน และผูป้กครอง พบว่า มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นชุมชนและผูป้กครอง มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับการบริหารหลกัสูตรโดยภาพรวมและรายดา้น คือ ดา้นการ
วางแผนหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการนิเทศและติดตามผล พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก  2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารหลกัสูตรกบัการบริหารหลกัสูตรมี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางคือ ปัจจยัด้านการนิเทศ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านชุมชนและ
ผูป้กครอง ดา้นวสัดุหลกัสูตร ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นการสอน และดา้นงบประมาณ  และ3)ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการบริหารหลกัสูตร โดยภาพรวมไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการนิเทศ และดา้นชุมชนและผูป้กครอง ส่วน
ปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ด้านงบประมาณ ด้านวสัดุหลักสูตร ไม่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร โดย
ภาพรวมและรายดา้น 
 แอทโจแนน (Atjonen : 1994, Abstract) ได้ท าการศึกษาเร่ือง หลกัสูตรทอ้งถ่ินและ
เคร่ืองมือในการบริหารและพฒันาครู ตามประสบการณ์และความคิดเห็นของครูในโรงเรียน กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนรับภาระเร่ืองหลกัสูตร
มากเกินไป โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรล่าช้า ผลกระทบท่ีส าคัญคือ ครูไม่สามารถ
ออกแบบหลกัสูตรการเรียนรู้ได ้และปัญหาหลกัท่ีพบคือ ขาดแหล่งออกแบบการเรียนรู้ 
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 แคทลีน (Contton Kathleen: 2001,หน้า 64) ไดก้ล่าวว่าการบริหารและการจดัการศึกษา
แบบรวมศูนยอ์  านาจ (Centralization) ไดม้องขา้มความตระหนักในเร่ืองค่านิยมในการพฒันาคน 
การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารสถานศึกษาและท่ีส าคญัไดส้กดักั้นการเรียนรู้ของ
ครู ผูป้กครองและชุมชนจากประสบการณ์ท่ีได้จากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ระหว่างวิถีทางประชาธิปไตยกับกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิจากการมีส่วนร่วมของสังคม ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการยกระดบัคุณภาพของกระบวนการ
บริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ภาคเอกชน องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อ
ผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้
 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย  

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั 
(Analytic Induction) และมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก 
Key Informants โดยการท่ีผูว้ิจยัจดัท าขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเช่ือถือได ้โดยใชว้ิธีการประชุม
กลุ่มสนทนา (Focus Group) เพื่อน ามาใชเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสตามแนวตะเขบ็ชายแดนจงัหวดัเชียงรายโดย 
การถอดบทเรียนและน ามาวเิคราะห์  

 การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview)  มีตรวจ
เคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิตามหลกัเกณฑ์การวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 5 คน 
ครูผูส้อน 5 คน และนกัเรียน 5 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ี
ไดรั้บเลือกวา่เป็นโรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบติัเป็นเลิศ จ านวน 5 โรงเรียน จากนั้นจะมีการสนทนากลุ่ม 
โดยมีผูท้รงคุณวุฒิเ จ  านวน 10 ท่านประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน 2 คน อาจารยผ์ูส้อน 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน ผูบ้ริหารระดบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 4 คน เพื่อสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
และการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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ผลการวจิัย  
  1. สภาพปัจจุบันของการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวดัเชียงราย 

 หลกัสูตรสถานศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีมีการท างานร่วมกนัของบุคคลภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนท่ีมีการวางแผนและออกแบบหลกัสูตรท่ีครอบคลุมภาระงาน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านของสถานศึกษา การก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียน เป็นกลไกและกระบวนการทางการจดัการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน และหลักสูตรสถานศึกษาก็มีปัญหาในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นด้าน
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การประเมินและวดัผล ซ่ึงเป็นจุดท่ีทา้ทายให้ผูบ้ริหารและทุก
ภาคส่วนในสถานศึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้การด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้
 ด้วยเหตุน้ีหลกัสูตรสถานศึกษาจึงถือเป็นหัวใจส าหรับการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่าย การท่ีจะน าพาหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้ห้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยั
ทั้งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนผูเ้รียนจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  ส่วนการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษาก็จะตอ้งมีระบบการควบคุมคุณภาพในดา้นการจดัการเรียนรู้และกระบวนการ
วดัประเมินผลผูเ้รียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว ้สุดท้าย คือ การประเมิน
หลกัสูตรสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน(สรุปจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มสนทนา) 
 ผลการศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัรายหน่ึงระบุวา่ “ปัญหาของเด็ก คือ 1.สัญชาติของเด็ก 
2. เร่ืองของการเป็นชนเผา่ พอ่แม่ผูป้กครองเขาไม่มีการศึกษา พูดไทยไม่ได ้ตอ้งใชล่้าม มีปัญหาใน
การส่ือสาร เพื่อจะตอ้งให้เขารู้วา่เขาไดรั้บทราบ ไดมี้ส่วนร่วมการจดัการการเรียน บางคร้ังตอ้งจา้ง
ล่ามมาช่วยแปล” ก็เป็นปัญหาท่ีจะต้องค านึงถึงเป็นพิเศษส าหรับ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาตามแนวตะเขบ็ชายแดนจงัหวดัเชียงราย  
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 ปัญหาของโรงเรียนท่ีพบอีกประการ คือ ครูจะเป็นครูใหม่ท่ีเป็นคนเมือง ยงัไม่เขา้ใจ ตอ้ง
ใช้เวลาในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการสภาพชุมชน บริบท ความเป็นอยู่ของคนท่ีน่ี 
แลว้ส่วนใหญ่ 80% ก าลงัทดลองงาน 2 ปี เม่ือครบก าหนดก็จะขยบัขยายไปยงัโรงเรียนอ่ืนท่ีอยูใ่น
เมืองหรือใกลภู้มิล าเนาในท่ีสุด   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง และเอกสาร งานวจิยั รวมถึงการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยในส่วนน้ีจะน าทฤษฎี IPO 
Model (Input Process Output Model) มาเป็นตน้แบบในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัในการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ 
 I (Input) ได้แก่ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนหลกัสูตร
สถานศึกษา พบวา่ปัจจยัน าเขา้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัสภาพของนกัเรียน, นโยบาย
ของโรงเรียน, สภาพชุมชนรอบๆโรงเรียน, สภาพปัญหาของโรงเรียน ซ่ึงจะมีผลต่อการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 P (Process) ไดแ้ก่ การด าเนินการตามหลกัสูตรสถานศึกษาไดว้างไว ้ซ่ึงจะเน้นลงไปสู่
รายวิชา ซ่ึงจะตอ้งเน้นให้นักเรียน ผูป้กครอง เห็นถึงช่องทางท่ีจะน ามาซ่ึงรายได้และการน าไป
ประกอบอาชีพไดจ้ริง มีการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
 O (Output) ไดแ้ก่ การประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและการนิเทศ ก ากบั ดูแลคุณภาพ 
ซ่ึงจะใชต้ามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้โดยผูบ้ริหารมีบทบาทเป็นผูนิ้เทศหลกั 

 สรุป ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มตวัอยา่งมีการะบวนการท่ีส าคญั ดงัน้ี 1. การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร โดยสถานศึกษาได้
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาของนกัเรียน สภาพของชุมชน และนโยบายของโรงเรียนว่ามีทิศทางใด 
รวมถึงการคดัเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับชุมชน ในการคดัเลือกเน้ือหา ค าอธิบายรายวิชา เปิด
โอกาสให้ครูผูส้อนเขา้มามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการจดัท างบประมาณ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ส าหรับการน าหลกัสูตรไปใช ้จะเนน้โครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการไดจ้ริงและเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางการจดัการศึกษา และรูปแบบการประเมินคุณภาพหลกัสูตรก็ใชแ้นวทางการประเมินท่ี 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

100 
 
 

หลากหลายทั้งผลการเรียนนกัเรียน และ รางวลัจากการไดรั้บการน าผลงานไปประกวดในระดบัชาติ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวดัเชียงราย 
 ในวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

 ปัจจัยที่ 1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียน, กรอบ
สาระการเรียนรู้, โครงสร้างหลักสูตร พบว่าทุกโรงเรียนเน้นรายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดั
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่เกิน 249 ชัว่โมง จากเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 
ชั่วโมง/ปี มีการด าเนินการในการจัดท าหลักสูตรท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 1) การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยส่งครูผูส้อนหรือบุคลากรทางการสอนเข้าไปรับอบรมในการจดัท าหลักสูตร 
รวมถึงการส่งครูผูส้อนและบุคลากรทางการสอนเขา้ไปอบรมในหวัขอ้ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียน
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การสอน 2) มีการศึกษาบริบทของชุมชน และน ามาเป็นประเด็นในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
ในแต่ละชั้นปี  3) น าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาเป็นแหล่งขอ้มูลในการจดัการเรียน
การสอน น ามาบูรณาการในการก าหนดโครงสร้างและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละ
โรงเรียนจะมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนปฏิบติัแตกต่าง
กนั 

 ปัจจัยที่ 2 การด าเนินการระดับช้ันเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
จากผลการศึกษาโดยแยกเป็นรายกรณีและน ามาสรุปเป็นผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  พบว่า
โครงสร้างหลักสูตรท่ีพัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน ของการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนว
ตะเข็บชายแดนจงัหวดัเชียงราย โดยการถอดบทเรียนและน ามาวิเคราะห์ในปัจจุบนัจากโรงเรียนท่ี
ไดท้  าการศึกษา พบวา่ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงโครงสร้างหลกัสูตรท่ีพฒันาเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 

ช้ันปี ค าอธิบาย อาชีพ 
ม.1  

ภาคเรียนท่ี 
1 

อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพ สร้างรายได้และเห็น
ความส าคญัของการสร้างอาชีพสุจริต 

-งานช่างดอกไมป้ระดิษฐ ์
-งานจดัผา้ปูโตะ๊ 

ม.1  
ภาคเรียนท่ี 

2 

อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพ มีรายไดจ้ากอาชีพท่ีสร้างข้ึน
และเห็นความส าคญัของการสร้างอาชีพสุจริต 

งานช่างประดิษฐข์องช าร่วย 
-งานจดัโตะ๊อาหาร 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
ม.2 

ภาคเรียนท่ี 
1 

สร้างประสบการณ์อาชีพ เตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ 
มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพท่ีสนใจ 

งานอาหารไทย 
-งานขายน ้าสมุนไพร 
 

ม.2 
ภาคเรียนท่ี 

2 

สร้างประสบการณ์อาชีพ เตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ 
การหางาน  คุณสมบัติ ท่ี จ  า เ ป็น  มีความ รู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีทกัษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ี
สนใจ 

-งานขนมไทย 
-งานดูแลสถานท่ี 
-งานช่าง 

ม.3 
ภาคเรียนท่ี 

1 

ค้นหางานด้วยวิ ธี ท่ีหลากหลาย  วิ เคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความถนดั
และความสนใจของตนเอง 

-การประกอบอาหารและ
บริการอาหาร 
-งานแม่บา้น ปูเตียง ท าความ
สะอาด 
-งานปลูกตน้ไม ้

ม.3  
ภาคเรียนท่ี 

2 

ค้นหางานด้วยวิ ธี ท่ีหลากหลาย  วิ เคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความถนดั
และความสนใจของตนเอง 

-งานถนอมอาหาร 
-พนกังานตอ้นรับ 
-พนกังานร้านกาแฟ 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและวธีิจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2555-2557 
 

 สรุป โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีการด าเนินการระดบัชั้นเรียนเหมือนกนั คือ มีการด าเนินการ
ระดบัชั้นเรียนโดยการจดัท าโครงสร้างรายวชิาการ มีการก าหนดให้ครูผูส้อนแต่ละคนวิเคราะห์จาก
สาระการเรียนรู้ ก าหนดเน้ือหาจากมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ระยะเวลา สัดส่วนการเก็บคะแนน
ของรายวิชา มีการจดัวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนปฏิบัติ 
นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน จ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม ทาง
โรงเรียนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องควบคุมการใช้งบประมาณเหล่านั้น นอกจากน้ีทางกลุ่มตวัอย่างทุก
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีมีน าไปประกอบอาชีพไดใ้นชีวิตประจ าวนั
และสอดคล้องกับอาชีพท่ีผูป้กครอง ครอบครัว และชุมชนท่ีนักเรียนอาศยัอยู่ เพื่อให้นักเรียน
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สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปท างานหารายได้เพิ่มเติมในระหว่างเรียนและเพื่อให้ครอบครัวของ
นกัเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการมาเรียนท่ีโรงเรียนมากยิง่ข้ึน 
 แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัออกไป คือ การจดักิจกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป คือ ในบางโรงเรียน
จะเน้นกิจกรรมทางด้านภาษา ซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับพื้นฐานนักเรียน แต่ครูผูส้อนจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการปรับพื้นฐาน เน่ืองจากนักเรียนมีพื้นฐานท่ีดีอยู่แล้ว ส่งผลให้จ  าเป็นท่ีจะต้องเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ เจา้ของภาษามาให้ความรู้ บางโรงเรียนจดักิจกรรมตามสภาพของโรงเรียนและ
ชุมชน เหมาะสมกบังบประมาณของโรงเรียน 

 ปัจจัยที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา ในส่วนนี้สามารถแยกได้เป็นงาน
บริหารวชิาการ, งานบริหารงานบุคคล, งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป  พบวา่ 

 3.1 การส่งเสริมสนบัสนุนทางวชิาการ พบวา่ ความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ ข้ึนอยูก่บับรรยากาศทางวิชาการ ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุน ซ่ึงจะ
พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุน โดยมอบหมายให้ครูผูส้อนเป็น
ผูด้  าเนินการในระดบัชั้นเรียน และการจดัการเรียนการสอนก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถ ความพร้อม
ของครูผูส้อนเป็นหลกั 

 3.2 การบริหารงานบุคคล จะเน้นการพฒันาบุคลากรโดยมอบหมายให้คณะท างานดา้น
การพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะการเน้นครูผูส้อนท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการ โดยมี
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นประธาน มีการประชุมหารือ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและการ
อุปสรรคในการท างาน น ามาสรุปเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมต่อไป 

 3.3 การสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากรสถานศึกษาตอ้งจดัทรัพยากรและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
การสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จต่อการน าหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.4 การบริหารงานทัว่ไป จะเนน้การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้การจดัท า
และใช้หลกัสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โดยมีกลุ่มบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้ าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษาดว้ย 
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 ปัจจัยที่4 การนิเทศ ก ากับ ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา พบว่าผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 4 มาตรฐาน โดยแต่ละมาตรฐานน าเสนอประเด็น กระบวนการพฒันา 
ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดท่ีควรพฒันาพร้อมเสนอแนวทางการพฒันา ซ่ึงในการเขียนจุดเด่น
ของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลส าเร็จของการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  เช่น 
ด้านคุณภาพผู้เ รียน  ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษา ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ด้านระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล ท่ีมีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นท่ียอมรับของชุมชน และสังคม 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัมาก าหนดประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

 1. สภาพปัจจุบนัของการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวตะเข็บชายแดนจงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมพบว่า 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีตั้ งข้ึนเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนในพื้นท่ีห่างไกลและไม่สามารถเดินทางเขา้มาเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ได้ มีการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผูป้กครองและ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยน าแนวทางการบริหารหลักสูตร คือ การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษามีผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองในระดบับุคคลจะตอ้งอาศยัความพร้อมทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความตอ้งการของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ โรงเรียนมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนบรรยากาศในการเรียนรู้ (สันติมา, 2540)  
  ในงานวจิยัฉบบัน้ีสภาพปัจจุบนัของการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการสนบัสนุนระดบัสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ธน
ศกัด์ิ เปาริก (2550, หน้า 72) สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมท่ี
เรียงล าดบัผลการด าเนินงานจากมากไปหาน้อย คือ การด าเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา การ
จดัท าสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนการด าเนินงานใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การเตรียม
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ความพร้อมของสถานศึกษา ตามล าดบั ซ่ึงอยู่กระบวนทั้งหมด อยูใ่นกระบวนการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ รังสันต ์โยศรีคุณ  (2556, สรุปผลการวิจยั) ท่ีศึกษา
เร่ืองการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ท่ีศึกษาระดบัการบริหารสถานศึกษาใน 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษา 
การจดัท าและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า
ควรมีฝ่ายประสานงานนิเทศและแนะน าในการจดัท าและการใช้หลกัสูตร สถานศึกษาควรมีการ
ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มสาระให้ค  าแนะน า และน าหลกัสูตรไปใช้
ในสถานศึกษา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแนวตะเข็บชายแดนจังหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบวา่ 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีก าหนดให้มีการปฏิรูปดา้นสิทธิและโอกาสทางการศึกษา โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนไทยทุกคนมีการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา ผูเ้รียนน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติัไดป้ระสบความส าเร็จ และมีชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมและโลกอย่างมีความสุข การด ารงชีวิต
ให้มีคุณภาพ ส่วนสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนดั มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญับนพื้นฐานความเช่ือ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นการเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้
ระดบัชาติกบัการพฒันาหลกัสูตรในระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษา เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาจดัการ
เรียนการสอนตามสภาพของพื้น ท่ี  ท่ี มีการท างานร่วมกันของบุคคลภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนท่ีมีการวางแผนและออกแบบหลกัสูตรท่ีครอบคลุมภาระงาน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านของสถานศึกษา ส่วนการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาก็จะตอ้งมี
ระบบการควบคุมคุณภาพในดา้นการจดัการเรียนรู้และกระบวนการวดัประเมินผลผูเ้รียนให้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว ้ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง พบว่า การ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการส่งเสริมสนบัสนุนระดบัสถานศึกษา เป็นปัจจยัหลกัท่ีทางกลุ่ม
ตวัอยา่งใหน้ ้าหนกั การเนน้โครงสร้างหลกัสูตรท่ีพฒันาเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีทกัษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ท่ีใชไ้ดจ้ริง เห็นความส าคญัของการสร้างอาชีพ
สุจริตประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความถนดัและความสนใจของ
ตนเอง โดยโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างมีการด าเนินการระดบัชั้นเรียนเหมือนกนั การจดัท าโครงสร้าง
รายวิชาการ มีการก าหนดให้ครูผูส้อนแต่ละคนวิเคราะห์จากสาระการเรียนรู้ ก าหนดเน้ือหาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัระยะเวลา สัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชา การท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
บรรลุผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงในการจัดท าหลักสูตรและการส่งเสริม
สนับสนุนระดบัสถานศึกษา การให้ความส าคญัของครูผูส้อนจึงมีบทบาทและมีความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และปัจจยัดา้นการด าเนินการระดบัชั้นเรียน ซ่ึงครูผูส้อนจะมี
ศกัยภาพในการจดัการเรียนหรืออาจจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัการส่งเสริมสนบัสนุนระดบัสถานศึกษาใน
ดา้นการบริหารบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัตติมา โสภาคะยงั และคณะ (2556 ,หนา้ 43-52) 
พบว่าปัญหาการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบ
ร่วมมือ ครูยงัขาดความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ขาดทกัษะในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการ ความถนดัและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  มีการจดัวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีก าหนดให้ผูเ้รียน
ปฏิบติั และสอดคล้องกบัแอทโจแนน (Atjonen, 1994, Abstract) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง หลกัสูตร
ทอ้งถ่ินและเคร่ืองมือในการบริหารและพฒันาครู ตามประสบการณ์และความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนรับภาระ
เร่ืองหลกัสูตรมากเกินไป โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรล่าช้า ผลกระทบท่ีส าคญัคือ ครูไม่
สามารถออกแบบหลกัสูตรการเรียนรู้ได ้เพื่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาบรรลุผลจะตอ้งได้
ได้รับความร่วมมือจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-holders) และครอบครัว ชุมชน ประชาชนใน
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ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ แคทลีน (Contton. 
Kathleen, 2001, หน้า 64) ได้กล่าวว่าการบริหารและการจดัการศึกษาแบบรวมศูนย์อ านาจ 
(Centralization) ไดม้องขา้มความตระหนกัในเร่ืองค่านิยมในการพฒันาคน การเขา้มามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารสถานศึกษาและท่ีส าคญัไดส้กดักั้นการเรียนรู้ของครู ผูป้กครองและ
ชุมชนจากประสบการณ์ท่ีได้จากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างวิถีทาง
ประชาธิปไตยกบักระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิจากการมีส่วน
ร่วมของสังคม ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการยกระดบัคุณภาพของกระบวนการบริหารและจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมี

งานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นรายปัจจยั เพื่อทราบถึงปัญหาและขอ้ควรปรับปรุง
พฒันา 

 2. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพและปัจจยักบัโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต่าง
พื้นท่ี เพื่อทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างและน ามาเป็นแนวทางบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโดยภาพรวม 

 3.ควรน าผลการศึกษาไปจดัท าเป็นรูปแบบการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม
อาชีพและการมีงานท าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
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การเข้าถงึกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร ของผู้พกิาร              
ในจงัหวดัชลบุรี 

The Accessibility to The Fund for Empowerment of Persons with 
Disabilities in Chonburi Province. 

 
ชนกชนม ์เมฆเจริญลาภ (Chanokchon Mekjaroenlap) *1 
อมรทิพย ์อมราภิบาล (Amornthip Amaraphibal) **2 
อนุรัตน์ อนนัทนาธร (Anurat Anantanatorn) ***3 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการจดัการกองทุนฯ 2) เพื่อศึกษาการ

เขา้ถึงกองทุนฯ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงกองทุนฯ และ 4) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการจดัการกองทุนเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ   ออกแบบวิจยั
เชิงผสม  วธีิเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งผูพ้ิการ 420 คน จากประชากรผูพ้ิการ
ท่ีข้ึนทะเบียนผูพ้ิการไวใ้นจงัหวดัชลบุรี  ส่วนเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ฝ่ายผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติพรรณาและสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน F – Test และ Pearson – r  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 

                                                           
1 นิสิต, รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
   Student, Master of Political Science, Faculty of Political Science and Laws. 
2 อาจารยด์ร., ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
   Lecturer, Ph.D., Department of Public Administration, Faculty of Political Sciences and Laws. 
3 ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร., ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
   Lecturer, Ph.D., Department of Public Administration, Faculty of Political Sciences and Laws. 
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 ผลการศึกษาพบวา่ 1)  ดา้นการจดัการกองทุนฯ ขอ้คน้พบเชิงปริมาณพบวา่อยู่ในระดบั
น้อย ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน ซ่ึงรายดา้นประกอบดว้ย ด้านพฤติกรรมเจา้หน้าท่ีให้บริการ 
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
กองทุนฯ และดา้นระบบของการให้บริการ ขอ้คน้พบเชิงคุณภาพสอดคลอ้งกบัเชิงปริมาณคือการ
จดัการกองทุนฯ ยงัขาดประสิทธิภาพมากนกัเนืองจากมีอุปสรรคในหลาย ๆ ดา้น   2) ดา้นการเขา้ถึง
กองทุน ฯ  แบ่งเป็นสองลักษณะ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ฯ และการได้รับทุน
สนับสนุนจากกองทุน ฯ พบว่า ขอ้คน้พบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคล้องกนั  คือผูพ้ิการ
เขา้ถึงขอ้มูลทั้งสองลกัษณะในระดบัน้อยถึงน้อยมาก  3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงกองทุน ฯ ขอ้
คน้พบเชิงปริมาณพบปัจจยัท่ีมีนยัส าคญั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัการจดัการ และพื้นท่ี โดยพื้นท่ีพทัยา
เขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ขอ้คน้พบเชิงคุณภาพให้รายละเอียดมากข้ึนว่า ในพื้นท่ีพทัยามี
องคก์รเอกชน (ช่ือพระมหาไถ่ หรือ The Redemptorist) มีบทบาทส าคญัท่ีท าให้ผูพ้ิการในบริเวณน้ี
เขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ  และยงัพบอุปสรรคอ่ื์น ๆ ของการเขา้ถึง คือ ช่องทางในกระจาย
ขอ้มูลไดไ้ม่ทัว่ถึง  กระบวนการของระบบการให้บริการมีกฎระเบียบและตอ้งการเอกสารจ านวน
มาก เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนไม่เพียงพอต่อการบริการ และยงัมีขอ้จ ากดัของผูใ้ชบ้ริการเอง  ไดแ้ก่ ปัญหา
การเดินทาง ผูดู้แล ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 4)  งานวิจยัให้ขอ้เสนอแนะคือควรมีการกระจายข่าวสารอย่าง
ทัว่ถึง ปรับระเบียบในขั้นตอนการบริการ  เพิ่มจ านวนเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอ และการอ านายความ
สะดวกในด้านการเดินทางให้ผูพ้ิการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานระดับทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรภาค
ประชาชน และองคก์รเอกชนในพื้นท่ี   
 

ค าส าคญั:  การเขา้ถึงบริการ  อุปสรรคก์ารเขา้ถึง  ผูพ้ิการ   

 
Abstract 
 The research project aims to 1) study the management of the Fund for Empowerment 
of Persons with Disabilities disability; 2)  explore the accessible to the Fun services; 3) examine 
factors in affecting the accessibilities to the fund; and 4) propose the recommendations for further 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

113 
 
 

improvements of the quality and sustainability of the Fund service. The research design focuses 
on using mixed method to integrate the Quantitative and Quantitative data analysis.  Data 
collection was conducted by using questionnaires comprised of 420 participants  who were 
selected from population of registered disables in Chonburi province. The Individual interviews 
were conducted by using the semi-structured interview guideline with 7 key informants: service 
users, service providers and relevant parties. Quantitative data analysis adopted the descriptive 
and inferential statistics; mean, standard deviation and percentage and statistics, F - Test and 
Pearson-r. While the content analysis was applied for qualitative analysis 
             The findings showed that 1) Fund management were founded statistically at a low level 
both in terms of overall and 4 aspects of service management (the behavior of staff providing 
services, the location and facilities of the service, the channel for receiving information about the 
fund. The qualitative findings were consistent with the quantitative analysis, i.e, fund 
management. Obviously, several constraint factors had become obstacles in efficiency practices; 
2) Accessibility to funds of the disabled were at a low to very low level both in the aspects of 
receiving the information and having been supported from the fund.; 3) There were two 
significant factors from the quantitative , firstly, the  management factors, and secondly the area 
or location of disable living were affecting the accessibility to the fund. The Qualitative elaborate 
that, in Pattaya area, a private organization (called Pra Mahatai or The Redemptorist) was taken 
an important role in more accessibility to information of disabilities than other groups. It also 
showed details that, they were not enough channel for widely distribute information, and facility 
services had constrained some inconvenience such as too many regulations and document 
requirement including inadequate enough service staffs. There were also some limitations of the 
users themselves such as problem on traveling, caretakers, expenses etc.; 4) Research suggests the 
solution on the wildly distribution of information, improvement of the regulations and the service 
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process, appropriate number of staff, facilitate their travel by collaborate  with local authorities, 
volunteer public sector, and non government organizations in the participating areas.etc.  
 

KEY WORDS:  accessibility to service, accessibility  constrained  ,   persons with disabilities 
 

บทน า 
 จากปฏิญญาสากลท่ีว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Relations: ILO) ปี ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) ท่ีกล่าวไวใ้น
มาตรา 1 วา่ “มนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั...” เป็นการ
ยืนยนัหลกัการท่ีวา่มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นชาติพนัธ์ุ หรือ ถือหลกัความเช่ือ หรือ เพศใดก็ตาม มี
สิทธิท่ีจะไดรั้บสวสัดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ ภายใตห้ลกัเสรีภาพและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สามารถมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั
ทั้งชาย และ หญิง คนปกติ หรือ ผูพ้ิการควรไดรั้บโอกาสดูแลสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคมทุก
ระบบ (International Labour Office, 2006 p. 20) 
 ในปี พ.ศ.2560 พบวา่มีผูพ้ิการกวา่ 1,802,375 คนในประเทศไทย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.72 
ของประชากรทั้งประเทศ และผูพ้ิการท่ีมีความรู้ในระดบัอาชีวะศึกษา จนถึงปริญญาเอก มีจ านวน
เพียง 38,000 คนเท่านั้น การขาดโอกาสดา้นศึกษา รวมทั้งขาดทกัษะในการประกอบอาชีพอิสระ    
ท าให้ผูพ้ิการไม่ได้รับความเท่าเทียมในการท่ีจะไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิต (กรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูพ้ิการ,  2560) รัฐจึงมีโนยบายท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ และตั้งกองทุนส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการข้ึน ในปี 2552  โดยให้อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของกรมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ  โดยมีวตัถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้ผูพ้ิการได้พฒันาศกัยภาพ
ตนเองใหมี้อาชีพมีรายไดเ้ล้ียงตวัเองได ้ 
  จ  านวนประชากรผูพ้ิการมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ประมาณการณ์ปี 2562 จ านวนคนพิการ
ของประเทสไทยมีมากกวา่ 1,900,000 คน เพิ่มข้ึนปีละประมาณ 100,000 – 130,000 คน  ในปี 2561 
มีผูพ้ิการไดรั้บทุน จ านวน 44 คน จากทัว่ประเทศ   จงัหวดัชลบุรีมีผูพ้ิการประเภทต่างๆ รวมกนั
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ทั้งส้ิน 10,311 คน (กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ,  2560) และยงัมีผูพ้ิการอีกจ านวน
มากท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน ซ่ึงผูพ้ิการในชลบุรีไดรั้บทุน จ านวนเพียง 3 คน จากสถิตดงักล่าว จะเห็นผู ้
พิการเขา้ถึงทุนจ านวนนอ้ยมาก  
     จากความเป็นมาของสถานการณ์ของผูพ้ิการท่ียงัเป็นกลุ่มผูด้อ้ยสิทธ์ิในสังคม รัฐบาล              
มีนโยบายสนับสนุนสิทธ์ิดา้นต่างๆ ด้วยการจดับริการสาธารณะท่ีมีเป้าหมายในการท่ีจะพฒันา
คุณภาพชีวิตผูพ้ิการ ดว้ยการให้ทุนสนับสนุนให้ผูพ้ิการพฒันาตวัเองให้มีอาชีพมีงานท า โดยให้
กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติเป็นองคก์รหลกัท่ีรับผดิชอบในการจดัการ แต่ทั้งน้ี ถึงแมจ้ะ
มีองคก์รรับผิดชอบอย่างชดัเจนแต่ผูพ้ิการมีโอกาสในการเขา้ถึงทุนจากหน่วยงานหรือองค์กรของ
รัฐน้อยมาก  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาว่าอะไรท าให้คนพิการเขา้ไม่ถึง
หรือไม่ไดรั้บทุน ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงศึกษาการจดัการกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู ้
พิการ รวมถึงอุปสรรคปัญหาในมุมมองของผูเ้ก่ียวข้อง โดยเลือกศึกษา ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 
เน่ืองจากจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีสถิติผูพ้ิการจ านวนมาก ผลการศึกษาสามารถน าไป
ปรับปรุงการจดัการกองทุนฯ รวมทั้งเป็นขอ้มูลให้ผูพ้ิการและผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ช้เป็นแนวทางในการ
เขา้ถึงแหล่งทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

วตัถุประสงค์เพือ่ศึกษา  
 1) เพื่อศึกษาการจดัการกองทุนฯ  
 2) เพื่อศึกษาการเขา้ถึงกองทุนฯ  
 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงกองทุนฯ และ  
 4) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจดัการกองทุนเพื่อการพฒันา 

คุณภาพชีวติของผูพ้ิการ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย     
             
ตัวแปรต้น                                         ตัวแปรตาม                                                        
   

 
 
 
 
 
 

     
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการจัดการสาธารณะ 

          แนวคิดการจดัการสาธารณะ (Public management) เป็นแนวคิดการบริหารราชการหรือ
การจดัการภาครัฐ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ 1. การจดัการภาครัฐแบบเก่า (Old Public 
Management) เป็นการจดัการภาครัฐแบบดั้งเดิมท่ีเรียกวา่ระบบราชการแบบประเพณี (Traditional) 
เน้นให้การท างานในระบบราชการ คิดเอง ท าเอง เน้นการตดัสินใจจากส่วนกลางและบริหาร
ราชการแบบบนลงล่าง Top – Down    เป็นระบบท่ีนิยมในสมยัอดีต   2. การจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) เป็นการจดัการภาครัฐท่ีน าเอาแนวคิดการบริหารของภาคเอกชนเขา้

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ,  อายุ, ศาสนา 
สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, รายได,้ ประเภท
ของความบกพร่อง, ผูดู้แล,  พื้นท่ี 

ปัจจยัการจดัการ 

 1.ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
2.ระบบของการใหบ้ริการ 
3.พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ี 
4.สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการ 
ปัญหาและขอ้จ ากดัในการรับบริการ 

การเข้าถึงกองทุนส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติผู้

พกิาร  
ของผู้พกิารในจังหวดัชลบุรี 
- การเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯ 
- การไดรั้บทุนสนบัสนุน
จากกองทุนฯ 
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ปรับใช้เพื่อลดขอ้จ ากดัในการจดัการภาครัฐแบบเก่า เน้นความคล่องตวั และการกระจายอ านาจ 
ตวัอยา่งเช่น การจา้งเหมาเอกชนเขา้ท างานภาครัฐ การให้สัมปทาน เป็นตน้  3. ธรรมาภิบาล (God 
Governance) เป็นแนวคิดการจดัการภาครัฐท่ียึดในการสร้างค่านิยมท่ีดีในการบริหารจดัการเพื่อลด
ปัญหาการทุจริตคอร์รับชัน่ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีสามารถใช้ควบคู่ไปกบัการ
จดัการภาครัฐแบบเก่าและแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองค่านิยมท่ีถูกตอ้งไดแ้ก่ การมีคุณธรรม การ
ยึดหลักนิติธรรม การสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การตรวจสอบและความรับผิดชอบ        
(อนุรัตน์  อนนัทนาธร, 2559)   

 แนวคิดการจัดการและปัจจัยการจัดการ 
           การจดัการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในอนั
ท่ีจะเช่ือมัน่ได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีท่ีจะสร้างและรักษาไวซ่ึ้งสภาวะท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคด์ว้ยความพยายามร่วมกนัของกลุ่มบุคคลโดยอาศยักระบวนการจดัการ ซ่ึงการจดัการ
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เน่ืองจากจดัการเป็นความรู้ท่ีสามารรถถ่ายทอด มีหลกัเกณฑ์สามารถพิสูจน์
ความจริงได ้ โดยกระบวนการในการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองค์กร การจดัคน 
การอ านวยการ การควบคุม การสร้างสรรคน์วตักรรมและตวัแทนองคก์ร  (Ernest Dale, 1969) ซ่ึง
ในกระบวนการจดัการตอ้งการปัจจยัหลายอย่างเพื่อจดักิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2552). ปัจจยัของการบริหาร
จดัการ มีปัจจยัหลายอย่างแต่ท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดคือ 4 M ไดแ้ก่ 1. คน (Man)  2. เงิน (Money)        
3. วสัดุ (Materails)  4. การจดัการ (Management)  
 แนวคิดการเข้าถึงบริการสาธารณะ 

 การเขา้ถึงบริการบริการ โดยทัว่ไปจะหมายถึง การท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชบ้ริการได้
สะดวก  ปลอดภยัและทัว่ถึง  แต่เม่ือพิจารณาบริการสาธารณะท่ีรัฐจดัให้กบัประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยมีเป้าหมายคือการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชนและคุณภาพสังคมโดยรวม มีส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
ค านึง ถึงคือลดความเหล่ือมล ้า การสร้างโอกาส และการลดหรือขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน การ
เขา้ถึงบริการสาธารณะจึงมีมิติผูเ้ก่ียวขอ้งคือมีฝ่ายผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ มีมิติกระบวนการทั้ง



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

118 
 
 

ระดบันโยบายและระดบัการน านโยบายไปปฏิบติั  การเขา้ถึงบริการ (access) ก็คือการท่ีผูใ้ชบ้ริการ
เข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก  ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป                
ผูบ้ริการใชเ้วลารอคอยไม่นาน เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ  อยูใ่นสถานท่ีท่ี
ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก จะเห็นได้ว่า  (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) ดังนั้ น 
ขอบเขตของการเข้าถึงบริการเก่ียวข้องกับบริการระบบของบริการ ตวัผูใ้ช้บริการ และปัจจัย
เอ้ืออ านวยทั้งเชิงระบบและเชิงกายภาพ นอกจากนั้นการเขา้ถึงบริการยงัครอบคลุมถึงการท่ีสามารถ
เขา้ถึงและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการท่ีจดัให ้  

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการ การใช้บริการและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณะของผูพ้ิการ เช่น พระมหาสรรเสริญ กระต่ายทอง (2557) พบว่าปัจจยัการ
จดัการทั้งเร่ืองกฏระเบียบ ส่ิงอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อผูพ้ิการ มีผลต่อการเขา้ถึงบริการ  ศกัดิธร  
อุบลวตัร (2545)  พบว่าการเดินทางท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงบริการ อรสา  บุพโกสุม (2550)  
พบวา่ช่องทางการรับรู้ข่าวสารมีผลต่อการเขา้ถึงขอ้มูลและการใชบ้ริการ  รวมทั้งจิตรา ศิริสมบูรณ์
ลาภ (2559) ท่ีศึกษาการเขา้ถึงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ ฯ พบว่ากองทุนผู ้
พิการระบบและปัจจยัขอ้จ ากดัส่วนบุคคลมีผลต่อการเขา้ถึงทุน 
 กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร 

 กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ โดยกองทุน ฯ จะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนดา้นงบประมาณแก่
หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชน ท่ีมีกิจกรรมในการด าเนินงานในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผู ้
พิการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัโครงการของหน่วยงานรัฐ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินการของ
องคก์รภาคเอกชน  งบประมาณส่วนหน่ึงของกองทุนถูกจดัไวส้ าหรับบริการให้ผูพ้ิการกูย้ืมเพื่อเป็น
ทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ โดยก าหนดเง่ือนไข
รายละเอียดของกองทุนไว ้เช่น คุณสมบติัผูกู้ย้ืม เง่ือนไขการกูย้ืม การคืน รวมถึงขั้นตอนในการยื่น
ขออนุมติักูย้มืไว ้และกองทุนเปิดใหผู้พ้ิการใชบ้ริการโดยประชาสัมพนัธ์ผา่นหน่วยงานทอ้งถ่ิน   
 จากแนวคิดท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าการจดัการสาธารณะตอ้งการปัจจยัพื้นฐานไม่แตกต่าง
จากการจดัการทัว่ ๆ ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้การจดัการมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการ
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บริการคือการเข้าถึงบริการของผูใ้ช้บริการ เม่ือเช่ือมโยงแนวคิดการเข้าถึงบริการเข้ากับการ
ให้บริการกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ จะเห็นว่าการจดับริการท่ีดีจะช่วยการ
สนบัสนุนและเอ้ือให้ผูใ้ช้บริการเขา้ถึงบริการได้สะดวกข้ึน  ซ่ึงการเขา้ถึงกองทุนหมายถึงไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนและการไดรั้บอนุมติัเงินกูย้มืประเภทต่าง ๆ ตามเง่ือนไขของกองทุน    
 

วธิีการวจิัย 

 ออกแบบวิจยัเชิงผสมระหวา่งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัน้ี  
ตารางที  1  วธีิการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ผูพ้ิการท่ีข้ึนทะเบียนผูพ้ิการไวใ้นจงัหวดั

ชลบุรี จ  านวน 10,311 คน  
2) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คน เลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratifird sampling)   

กลุ่มตัวอย่าง 
1)    ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informance)   

จ  านวน  7 คน  ครอบคลุมผูรั้บบริการ      ผู ้
ใหบ้ริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2)    เกณฑก์ารเลือก ใชแ้บบเจาะเลือกผูมี้
ขอ้มูลและสามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งดี 
(Intensity) 

เคร่ืองมือและการเกบ็ข้อมูล 
1) แบบสอบถาม (Questionnaires)  
2) ตรวจสอบคุณภาพดว้ย 

- ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  
ดว้ย  IOC  โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ได ้IOC=1 ทุกขอ้ค าถาม  

- ความเช่ือมัน่ (Reliablility) ดว้ย α –  
Chronbarch  ได ้α = .790 - .940 

เคร่ืองมือและการเกบ็ข้อมูล 
1) แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์รายบุคคล 

(Individual interview)  
2) ตรวจสอบคุณภาพดว้ย 
- ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 

และความเหมาะสมของค าถามโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน  ท่าน พบวา่
ค าถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
-สถิติพรรณา ใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
-สถิติอา้งอิง  ใช ้F –Test และ Pearson –r 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 

ผลการการวจิัย 

1. ระดบัการจดัการกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการ  
 
ตารางท่ี 2  ปัจจยัการจดัการกองทุนฯ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี  
 

ปัจจัยการจัดการ �̅� SD. ระดับ อนัดับที่ 

ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักองทุนฯ 1.44 .585 นอ้ยท่ีสุด 3 
ดา้นระบบของการใหบ้ริการ 1.44 .673 นอ้ยท่ีสุด 4 
ดา้นพฤติกรรมเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ  2.54 .711 นอ้ย 1 
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 2.06 .493 นอ้ย 2 

รวม 1.87 .615 น้อย - 
 

 พบว่าโดยภาพรวมผูพ้ิการมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการจดัการกองทุนฯ     ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( �̅� = 1.87) รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย 2 ดา้น คือ 
1) ดา้นพฤติกรรมเจา้หนา้ท่ีให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการกองทุนฯ ( �̅� = 2.54) และ 2) ดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ( �̅� = 2.06) และอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 2 ดา้น คือ 1) ดา้น
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักองทุนฯ ( �̅� = 1.44) และ 2) ดา้นระบบของการให้บริการ ( �̅� = 
1.44) ข้อค้นพบเชิงคุณภาพสอดคลอ้งกบัเชิงปริมาณ 
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2. ระดบัการเขา้ถึงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการ  
 การเขา้ถึงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการ แบ่งเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวทุน และการ
เขา้ถึงทุน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูพ้ิการ มีการรับรู้ขอ้มูลกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู ้
พิการ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ( �̅� = 1.50) และกลุ่มตัวอย่างไม่เข้าถึงทุนหรือไม่เคยได้รับทุน
สนบัสนุนจากกองทุนฯ เลย   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในเชิงคุณภาพ พบวา่ ผูพ้ิการและผูดู้แลส่วน
ใหญ่ไม่รู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯ โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินกองทุนฯ ว่าตนเองมี
คุณสมบติัเป็นผูกู้ไ้ดห้รือไม่ ส่วนกลุ่มผูพ้ิการท่ีพอรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯ บา้ง ก็ไม่สามารถเขา้ถึง
ทุนเน่ืองจากมีอุปสรรคทั้งเง่ือนไข ขั้นตอน ต้องใช้เอกสารหลักฐานจ านวนมาก และข้อจ ากัด
ส่วนตวัของผูพ้ิการเอง 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการ  
ตารางท่ี 3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการ 

การเข้าถึงข้อมูลกองทุนฯ 
พื้นท่ี N x̄ SD F p-value 
อ าเภอบางละมุง 219 1.3947 .20446 75.099 .000** 
เทศบาลเมืองหนอปรือ 101 1.9186 .41213   
เทศบาลเมืองแสนสุข 55 1.8667 .53518   
เมืองพทัยา  45 2.1926 .78653   
ประเภทความพิการ   N x̄ SD F p-value 
ทางการมองเห็น 44 1.6818 .48733 1.514 .197 
ทางการร่างกาย 212 1.7196 .52635   
ทางการรับรู้ 57 1.5887 .36729   
ทางพฤติกรรม 83 1.5837 .53929   
พิการซ ้ าซอ้น 23 1.6522 .44357   
อ่ืน ๆ 44 1.6818 .48733   
** ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
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เชิงปริมาณพบวา่ พื้นท่ีต่างกนัมีนยัส าคญัต่อรับรู้ขอ้มูล ( p-value =.000**) โดยพื้นท่ี
พทัยามีการรับรู้ขอ้มูลมากกว่าทุกกลุ่ม ส่วนประเภทความพิการต่างกนัไม่มีนยัส าคญั ( p-value 
=.000*)  แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการท่ีดีจะท าให้เขา้ถึงกองทุน ฯ ไดม้ากข้ึน และผูพ้ิการประเภทต่าง 
ๆ มีการรับรู้ขอ้มูลไม่ต่างกนั   

นอกจากนั้นยงัพบว่า ปัจจยัการจดัการกองทุนของผูพ้ิการ สัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
เขา้ถึงกองทุนฯ ในระดบัสูง (r = .708** ) ซ่ึงหมายถึง การจดัการท่ีดีจะท าใหผู้พ้ิการเขา้ถึงกองทุน ฯ 
ไดม้ากข้ึน  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพพบสอดคลอ้งกบัเชิงปริมาณ และให้รายละเอียดวา่องคก์รเอกชนช่ือ
พระมหาไถ่มีบทบาทส าคญัท่ีช่วยใหผู้พ้ิการในพื้นท่ีพทัยาเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดม้ากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับกลุ่มพื้นท่ีอ่ืน  ข้อมูลเชิงคุณภาพช้ีอุปสรรคปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่  1) ปัจจัยการจดัการท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล/ข่าวสารเก่ียวกบักองทุนฯ ยงัการกระจายขอ้มูลไดไ้ม่
ทัว่ถึง และมีระบบการใหบ้ริการค่อนขา้งมีระเบียบ กฎ เกณฑ์ ขั้นตอน และการใชเ้อกสารท่ีจ านวน
มาก ส่วนดา้นพฤติกรรมการให้บริการพบว่าจ านวนเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอ แต่ก็มีพฤติกรรมในการ
ให้บริการผูพ้ิการดว้ยความเต็มใจและสุภาพ  ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส านกังาน
กองทุนฯ มีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม แต่ผูพ้ิการไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ไปใชเ้พราะมีขอ้จ ากดัส่วนตวัของ
ผูพ้ิการเอง เช่น ในดา้นการเดินทาง ผูดู้แล ค่าใชจ่้าย ฯลฯ  2) ปัจจยัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกองทุน 
ฯ มีผลต่อการเขา้ถึงเงินทุน ฯ เน่ืองจาก ผูพ้ิการและผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่รู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯ 
โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกบัการกูย้มืเงินกองทุนฯ วา่ตนเองมีคุณสมบติัเป็นผูกู้ไ้ดห้รือไม่ อยา่งไร
ก็ตาม พบว่าผูพ้ิการในเขตพทัยา เป็นกลุ่มท่ีพอรู้ขอ้มูลเก่ียวกับกองทุนฯ มากกว่ากลุ่มพื้นท่ีอ่ืน 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีการท างานขององคก์รเอกชนท่ีท างานเก่ียวกบัผูพ้ิการ คือ พระมหาไถ่ จึงท าให้ผู ้
พิการในพื้นท่ีน้ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากกวา่พื้นท่ีอ่ืน ๆ   3)  ปัจจัยข้อจ ากัดของตัวผู ้พิก าร เ ป็น
อุปสรรคต่อการเขา้ถึงกองทุน ฯ  เน่ืองจากสภาพร่างกายท่ีมีขอ้จ ากดัตามประเภทของความพิการไป
จนถึงการมีความพิการซ ้ าซ้อนในผูพ้ิการบางราย จึงส่งผลให้เร่ืองการเดินทางของผูพ้ิการเป็น
อุปสรรคอย่างมากในการเข้าถึงบริการของกองทุนฯ เพราะไม่เพียงแต่ขาดความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย แต่ผูพ้ิการส่วนใหญ่ตอ้งพึ่งพาผูดู้แลในการอ านวยความสะดวกเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงเร่ืองการ
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เดินทางดว้ย อีกทั้งยงัมีเร่ืองของค่าใช้จ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้งในการเดินทางแต่ละคร้ัง เพราะการไป
ขอรับบริการท่ีกองทุนฯ มีระยะทางไกลพอสมควร  
 โดยสรุป ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงทุน ฯ ประกอบดว้ยปัจจยัการจดัการ และ
ปัจจยัดา้นขอ้จ ากดัทางกายภาพของผูพ้ิการเอง  ท าให้ผูพ้ิการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดน้้อย และไม่
สามารถเขา้ถึงทุนได ้   
 4. ขอ้เสนอแนะ แนวทาง ในการปรับปรุงการจดัการกองทุน ฯ ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง  
 1)  ผูพ้ิการเห็นวา่ ควรให ้มีการกระจายข่าวสารใหมี้ความทัว่ถึงในทุกพื้นท่ีอยา่งเท่าเทียม
กนั ช่องทางการส่งขอ้มูล/ข่าวสารท่ีมีความพิเศษและหลากหลายมิติมากยิ่งข้ึน เช่น แอปพลิเคชัน่
การอ่านออกเสียง การใหส้ัญลกัษณ์ทางท่าทางหรือภาษามือในโทรทศัน์ช่องต่างๆ เป็นตน้ เพื่อให้ผู ้
พิการสามารถไดรั้บสิทธิในการรับรู้ขอ้มูล/ข่าวสารต่างๆ อยา่งเท่าเทียม และเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
 2)  ควรให้ทางกองทุนฯมีการปรับระเบียบเพื่อเอ้ือให้กบัผูพ้ิการมากยิ่งข้ึน มีการแกไ้ข
ระเบียบมาจากระดบักระทรวง ลงมาสู่การแกไ้ขระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ ในระดบัจงัหวดั
ต่อไป เพื่อปรับใหก้องทุนฯ มีขั้นตอนท่ีง่าย กระชบั และลดรายละเอียดลง ให้การด าเนินการขอทุน
สนบัสนุนมีความเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน 
 3)  การท่ีกองทุนฯ ท่ีมีบุคลากรเป็นจ านวนจ ากดั ดงันั้น จึงควรสร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน โดยน าบุคลากรของเทศบาลแต่ละทอ้งถ่ิน และผูน้ าชุมชนเขา้มาอบรมขอ้มูล
เก่ียวกับกองทุนฯ อย่างจริงจงั เพื่อเปิดศูนย์ในการให้บริการแก่ผูพ้ิการในทุกเทศบาล เป็นการ
กระจายอ านาจ กระจายองคค์วามรู้ กระจายงาน และกระจายการใหบ้ริการ 
 4) อาสาสมคัรพฒันาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ท าหน้าท่ีการให้ขอ้มูลข่าวสาร
รวมทั้งช่วยเหลือไดดี้  แต่อาสาสมคัรในหน่ึงอ าเภอมีเพียง 3 – 4 คน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ผูพ้ิการทั้งหมด ดงันั้น ผูพ้ิการจึงตอ้งการใหมี้เจา้หนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู ้
พิการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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 5)  ขอ้จ ากดัส่วนบุคคลของผูพ้ิการ ดา้นทาง ค่าใช้จ่าย อุปสรรคเร่ืองผูดู้แล ดงันั้น ควร
ร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน และชุมชน จดับริการในเร่ืองการเดินทางให้กบัผู ้
พิการและผูดู้แล เพื่อใหพ้วกเขาสามารถเดินทางไปติดต่อราชการไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1.   การจดัการกองทุนอยู่ในระดบัน้อยทั้งในภาพรวมและในรายด้าน สอดคล้องกับ

การศึกษาของ พระมหาสรรเสริญ กระต่ายทอง (2557) และ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2552 ท่ีพบวา่ 
รัฐบาลยงัมีการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร เก่ียวกบังานด้านผูพ้ิการไม่พียงพอ การให้
ขอ้มูลข่าวสารยงัไม่ทัว่ถึง  และเม่ือพิจารณาจากท่ีพบว่าการให้ขอ้มูลข่าวสารมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเม่ือ
เทียบกบัปัจจยัจดัการด้านอ่ืน จึงเป็นเร่ืองส าคญัเร่ิงด่วนท่ีจะตอ้งด าเนินการให้ขอ้มูลไปถึงผูก้าร
อย่างทัว่ถึงและเพียงพอ และยงัสอดคล้องกับการศึกษาของ ศกัดิธร  อุบลวตัร (2545) ท่ีพบว่า
หน่วยงานมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกให้พนกังานซ่ึงเป็นผูพ้ิการนอ้ยมากแสดงให้เห็นถึงความ
ไม่เท่าเทียมท่ีเกิดจากทศันคติของสังคมท่ีมีต่อผูพ้ิการ ดงันั้นการสร้างทศัคนติท่ีดีหรือการยอมรับต่อ
ผูพ้ิการเขา้เขา้ร่วมงานจึงเป็นเร่ืองส าคญั 

2.  กลุ่มตวัอยา่งผูพ้ิการเขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสารของกองทุน ฯ  เกิดจากการกระจายขอ้มูล
ไม่ทัว่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  เน่ืองจากการมีช่องทางการใหข้อ้มูลนอ้ยและไม่หลากหลาย สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อรสา  บุพโกสุม (2550) ท่ีพบวา่ ระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักองทุนฯ ของผูพ้ิการ
จึงอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยมากเน่ืองจากช่องทางการใหข้อ้มูลไม่เหมาะสมกบัขอ้จ ากดัของผูพ้ิการ การไม่
รู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯ โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกบัการกูย้มืเงินกองทุนฯ วา่ตนเองมีคุณสมบติั
เป็นผูกู้ไ้ดห้รือไม่ เป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหผู้พ้ิการเขา้ไม่ถึงทุน การกระจายขอ้มูลใหด้ว้ยช่องทางท่ี
กลากหลายและเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเร่ืองส าคญั 

3.  กลุ่มผูพ้ิการบางส่วนพอรู้ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนฯ บ้าง ก็ไม่สามารถเข้าถึงทุน
เน่ืองจากมีอุปสรรคทั้งเง่ือนไข ขั้นตอน ตอ้งใช้เอกสารหลกัฐานจ านวนมาก และขอ้จ ากดัส่วนตวั
ของผูพ้ิการเอง  แสดงให้เห็นวา่ระบบบริการมีเง่ือนไข มีความยุง่ยากและไม่เอ้ือต่อผูใ้ช้บริการ ซ่ึง
ผลการศึกษาของจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ (2559) เร่ือง ผลส าเร็จของการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตผูพ้ิการ      ช้ีว่าปัจจยัน าเข้าในด้านกฎ ระเบียบการให้การสนับสนุนของกองทุนฯ มีความ
ยืดหยุ่นสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมไดโ้ดยกลไกคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ  ดงันั้น การปรับปรุงระบบจึงมีความจ าเป็น และ
เพื่อให้เป็นไปได้ในเชิงปฎิบติั การปรับปรุงตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาจนถึงระดับปฎิบติัอย่าง
สอดคลอ้งกนั 

4. ผูพ้ิการในพื้นท่ีพทัยา สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนฯไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากใน
พื้นท่ีพทัยาเป็นพื้นท่ีท างานขององค์กรเอกชนช่ือพระมหาไถ่  ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีท างานเก่ียวกบัผู ้
พิการท่ีเขม้แข็งและท างานมาอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น  ในการด าเนินงานดึงให้องค์กรเอกชนมีส่วน
ร่วมน่าจะช่วยใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

5. ปัจจยัการจดัการมีผลต่อการเขา้ถึงขอ้มูลกองทุนฯ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ 
สอดคล้องกบัการศึกษาของ จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ (2559) เร่ือง ผลส าเร็จของการขบัเคล่ือนการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ กรณีการสนบัสนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ ซ่ึง
พบว่า ปัจจยัการจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งเร่ืองการกระจายข้อมูลได้ไม่ทัว่ถึง  ระบบการ
ให้บริการท่ีมีระเบียบ กฎ เกณฑ์ ขั้นตอน และต้องการเอกสารหลักฐานจ านวนมาก จ านวน
เจา้หน้าท่ีน้อยจึงไม่เพียงพอ ขอ้คน้พบท่ียืนยนักนัน้ีแสดงให้เห็นว่าควรตอ้งหาแนวทางปรับปรุง
ปัจจยัการจดัการในทุกดา้น  

6. ปัจจยัส่วนบุคคลหลายปัจจยัเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูล เช่น  ข้อจ ากัดด้าน
กายภาพของผูพ้ิการเป็นปัญหาต่อการเดินทาง ไม่ผูดู้แลช่วยเหลือและปัญหาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ (2559)   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน าไปปฏบิัติ  
1.   ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขตวัระเบียบมาจากระดบักระทรวงลงมาสู่การแกไ้ขระเบียบ 

กฎเกณฑ ์ขั้นตอนต่างๆ ในระดบัจงัหวดัต่อไป เพื่อปรับใหก้องทุนฯ มีขั้นตอนท่ีง่าย กระชบั และ
ลดรายละเอียดลง  และระเบียบควรมีความยดืหยุน่ใหร้ะดบัปฏิบติัตดัสินใจไดใ้นบางส่วนท่ีจะท า
ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมาก 
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2. น าหลกัประชารัฐมาปรับใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติของผูพ้ิการ ดว้ยการท่ีรัฐควรมี
นโยบายในการสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการ
พฒันาคนพิการ และผูพ้ิการ เพื่อเป็นการลดเง่ือนไขในดา้นระเบียบของราชการท่ีเป็นอุปสรรคและ
ไม่เอ้ือต่อการท างานในการใหบ้ริการแก่ผูพ้ิการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

3. กองทุนฯ ควรเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูพ้ิการไดรั้บสิทธิในการรับรู้
ข่าวสารไดอ้ยา่งเท่าเทียม   ฯ  ควรมีการส่งขอ้มูล/ข่าวสารท่ีมีความพิเศษและหลากหลายมิติมาก
ยิง่ข้ึน เช่น แอปพลิเคชัน่การอ่านออกเสียง การใหส้ัญลกัษณ์ทางท่าทางหรือภาษามือในโทรทศัน์
ช่องต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหผู้พ้ิการสามารถไดรั้บสิทธิในการรับรู้ขอ้มูล/ข่าวสารต่างๆ อยา่งเท่าเทียม  

4. กองทุนฯ จดัระบบบริการการในภาคปฏิบติั  ใหมี้ขั้นตอนท่ีง่าย  และมีระบบ
ช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการ อาจเป็นเจา้หนา้ท่ี อาสาสมคัร และใชเ้ทคโนโลย ีช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บ
ความชดัเจนและสะดวกในทุกขั้นตอนของการมาขอรับบริการ  

5.    กองทุนฯ ท่ีมีบุคลากรเป็นจ านวนจ ากดัจึงไม่สามารถกระจายการให้บริการแก่ผู ้
พิการได้อย่างทัว่ถึง ดังนั้น ควรร่วมมือกับหน่วยงานในระดับท้องถ่ินท่ีค่อนข้างมีความพร้อม
ทางด้านบุคลากร  โดยน าบุคลากรของเทศบาลแต่ละทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชนเข้ามาอบรมขอ้มูล
เก่ียวกับกองทุนฯ อย่างจริงจงั เพื่อเปิดศูนย์ในการให้บริการแก่ผูพ้ิการในทุกเทศบาล เป็นการ
กระจายอ านาจ กระจายองคค์วามรู้ กระจายงาน และกระจายการใหบ้ริการ  

6. ผูพ้ิการในทุกประเภทย่อมมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการเดินทาง ดงันั้น ทางกองทุนฯ 
ควรมีการท าความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน และอาสาสมคัรภาคประชาชนจดับริการการ
เดินทางใหก้บัผูพ้ิการและผูดู้แล  

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
 1.  ศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ ความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดต่อการให้บริการ  การจดับริการท่ีไม่ตรงความตอ้งการผูรั้บบริการจะท าให้เกิดสูญเปล่า
หรือส้ินเปลืองโดยไม่ไดป้ระโยชน์ท่ีคุมค่า 
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 2.  ศึกษาปัญหาความตอ้งการของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการหรือผูป้ฏิบติัเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
จะเช่ือมโยงทิศทางความตอ้งการของภาคประชาชนผูใ้ชบ้ริการและภาคนโยบายใหส้อดคลอ้งกนั  
 3.  ศึกษาการจดัการกองทุน ฯ  ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทต่างกนั รวบรวมขอ้
คน้พบท่ีเป็นปัจจยัของความส าเร็จและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ หรือออกแบบการใหบ้ริการรูปแบบใหม่ๆ  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการรองรับการ
พฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ความพร้อม
ขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกในการรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(EEC) และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเคราะห์ความพร้อมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินภาคตะวนัออก
ในการรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยท าการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริหารฝ่ายการเมือง ผูบ้ริหารฝ่าย
ข้าราชการ และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์กรปกครองท้องถ่ิน (ไม่รวมองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั) ในจงัหวดัชลบุรี, เมืองพทัยา, ระยอง และฉะเชิงเทรา จ านวน 1,074 ราย  และการวิเคราะห์
ผลมีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ โดยก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการศึกษาสรุปไดว้่าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการ
พฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)   ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระดบัความคิดเห็นต่อความพร้อมอยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 6 ประเด็น โดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อยดงัน้ีดา้นความสามารถทางการ
บริหาร/บริการ รองลงมาคือดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ดา้นการดูแลความปลอดภยัและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนด้านความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  และดา้นการจดัการส่ิงแวดล้อมขยะ มลพิษ 
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตามล าดบั 2. ปัจจยัภายนอก ดา้นการตอบรับของชุมชน/สังคมต่อ
นโยบาย EEC ดา้นความคาดหวงัเศรษฐกิจ และด้านสภาวะการเมือง มีอิทธิพลทางบวกกบัปัจจยั
ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ (EEC) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3. ปัจจยัภายใน ดา้นศกัยภาพของบุคลากร 
ดา้นศกัยภาพเทคโนโลย ีดา้นภาวะผูน้ าและทศันคติของผูบ้ริหาร และดา้นนโยบายและการวางแผน
ของอปท. มีอิทธิพลทางบวกกบัปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับ
การพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ค าส าคญั: นโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC),  ความพร้อมขององคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน, องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
 

Abstract 
 This research has the objectives to study The Preparedness analysis of local 
administrative  to support the Eastern Economic Corridor policy and To explore the factors 
affecting to  a  preparedness of local administrative  to support the Eastern Economic Corridor 
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policy The samples of this research were 1,074 staff who operate in local governments (excluding 
provincial administration organization) In Chonburi province, Pattaya City Hall, Rayong province  
and Chachoengsao province. The instrument used in this study was a questionnaire.  The statistics 
used in data analysis composed of  frequency, percentage,  mean and standard deviation. T-test, 
One-way ANOVA, and Multiple regression analysis (MRA) with coefficient of determination 
(R2) at statistical significance of .05 were used for hypothesis test. 
 The result showed that : 1. For the exploration of a preparedness analysis of local 
administrative  to support the Eastern Economic Corridor policy was at a high level in overall. 
When each aspect was examined, it was found that, in every aspect, the level of preparedness  
was high. Among all the aspects, the highest-rated aspect was Administrative capacity followed 
by Participation of the public sector, keeping the community safe and peaceful, infrastructure, 
investment, commercial and tourism, and service quality and environmental and waste 
management  respectively.  2. Context factors include Community Responses for Eastern 
Economic Corridor policy, economic expectations, and political conditions were  Significantly  
influencing  to  a preparedness analysis of local administrative  to support the Eastern Economic 
Corridor policy at the 0.05 level. 3. Input factors include personal's Potential,  technology, 
Leadership, and Policy and planning   were  Significantly  influencing  to  a preparedness analysis 
of local administrative  to support the Eastern Economic Corridor policy at the 0.05 level.                     

 
Keywords : The Eastern Economic Corridor policy, The Preparedness of local administrative,  
local administrative 
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บทน า 
 ในปี 2559 รัฐบาลมีแผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยกรอบแนวคิดการพฒันาโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor Development) เป็นโครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ (MAGA PROJECT) ท่ี
รัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา มุ่งมัน่และผลกัดนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีสามจงัหวดัภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมี
ความไดเ้ปรียบในเชิงภูมิศาสตร์และเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีรองรับความเจริญเติบโตของภูมิภาคในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก แบ่งออกเป็นเขตอุตสาหกรรม เขต
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเขตพฒันาเมือง เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2558  ท่ีเห็นชอบในหลกัการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบดว้ย (1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศกัยภาพ 
(First S-curve) และ (2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว มีการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งให้เช่ือมโยงทั้งระบบและมี
ประสิทธิภาพ การให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกแก่นกัลงทุน การพฒันาเมืองและ
ความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี การด าเนินการดา้นผงัเมือง ส่ิงแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
โดยรอบ การพฒันาแหล่งน ้ าให้มีคุณภาพและพอเพียงกับอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเท่ียว และ
อุปโภคบริโภค และประเมินผลกระทบต่อประชาชน โดยให้มีพระราชบญัญติัการพฒันาพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เพื่อส่งเสริมการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าว (ส านกังานส่งเสริมการลงทุน, 
2560) 
 ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั 
ประกอบไปดว้ย ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 พร้อมกบัมอบหมายให้ นาย
สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาจดัท ารายละเอียด
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โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก โดยจดัให้มีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งทั้งระบบ แผนด าเนินการดา้นผงัเมือง การพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียว และจดัท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดย
เบ้ืองตน้รัฐบาลเช่ือวา่จะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก1.5 ลา้นลา้นบาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็น การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Super Cluster/Cluster/10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย) จ านวน 500,000 ลา้นบาท , การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ลา้น
บาท, การก่อสร้างเมืองใหม่-โรงพยาบาล-โรงเรียน-ท่ีอยูอ่าศยั 400,000 ลา้นบาท และการท่องเท่ียว
คุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000ลา้นบาท  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, สืบคน้เม่ือ 12 ตุลาคม 2559)  
 อยา่งไรก็ตามนอกจากความพร้อมของโครงการหรือแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลได้
ทุ่มเททรัพยากรทั้งงบประมาณ ก าลงัคน และอ่ืน ๆ จ านวนมากเพื่อให้โครงการสามารถเกิดข้ึนและ
ด าเนินไปไดจ้นบรรลุเป้าหมาย แต่ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัส าหรับประเทศก าลงัพฒันาท่ีตอ้งใช้
กลไกในการขบัเคล่ือนของระบบราชการเป็นส าคญั ความพร้อมของหน่วยงานราชการจึงเป็นเร่ือง
ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งผลให้โครงการลม้เหลวหรือส าเร็จ หรือด าเนินการไปไดอ้ย่างสะดวกราบ
ล่ืน โดยเฉพาะโครงการท่ีมีขนาดใหญ่อย่างโครงการน้ีท่ีมีความเช่ือมโยงกบัมิติอ่ืนมาก รวมถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินทั้งใน
เร่ืองการเตรียมความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก คือ ท าอย่างไรให้ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของตนเองจะ
สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชน การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อการรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมและการดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพราะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจส าคญัในการจดับริการสาธารณะให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินเององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งให้
การบริการมากท่ีสุด จ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (ไชยวฒัน์ และณิชชาภทัร, 2555) การเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่ระเบียงเศรษฐกิจ  ภาคตะวนัออก จึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นและก่อให้เกิด
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ผลดีต่อการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาประชาชนในท้องถ่ินได้ทันต่อ
เหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมโลก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีบทบาทส าคญั
ท่ีจะช่วยพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อมาสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุดของ
ประเทศ  (ธีร์วสิิฐ มูลงามกลูจ ์และคณะ, 2556) 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัได้มีความตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาจึงได้
ท าการศึกษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการรองรับการ
พฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อไดเ้อาผลการวิจยัไปปรับปรุงพฒันา 
และเสนอแนวการปรับปรุงและพฒันาความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการรองรับการ
พฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถ่ินภาคตะวนัออกในการ
รองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินภาค
ตะวนัออกในการรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)  

 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 เซอโต ้(Certo, 2006) ได้กล่าวถึงระบบการบริหารงานคือ ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการงานและคน ซ่ึงจดัเป็น “ส่ิงน าเขา้” (Input) โดยผ่าน “กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรม
การวางแผนการจดัองค์การ การน าสั่งการ และการควบคุม ให้สามารถประสานท างานร่วมกนัไป 
เพื่อให้ได้ “ผลลัพธ์” (Output)  ซ่ึงก็ คือการบรรลุถึงเป้าหมายผลส าเ ร็จต่าง ๆ ทั้ งทางด้าน
ประสิทธิภาพประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ โดยท่ีกระบวนการบริหารจดัการ 
น้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลา 
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 โดยปัจจยัน าเขา้นั้นมีความส าคญักบัการบริหารองค์กรเป็นอย่างมากการบริหารกิจการ
ต่าง ๆ รวมถึงความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการปฏิบติังานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี
ทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน ซ่ึงแนวคิดส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ
 ไดแ้ก่ 1. บุคคล (Man)   เป็นปัจจยัความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะสร้างความส าเร็จในกิจกรรม
มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัคุณภาพของคนในองคก์รนั้น 2.  เงินทุน (Money) เป็นการบริหารเงินทุน
ขององค์การ โดยผูก่้อตั้งสหกรณ์จะตอ้งมีเงินทุนส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงคือการขายหุ้นให้แก่
สมาชิกเพื่อน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงาน 3. เคร่ืองจกัร (Machine) คือเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานเพื่อความส าเร็จให้ทนัเหตุการณ์ปัจจุบนั 4. วสัดุอุปกรณ์ (Material) 
ประสิทธิภาพในการแปรรูปขององคก์ารตลอดจนการพฒันาผลิตภาพ (Productivity) ของธุรกิจ  5. 
การบริหารจัดการ (Management) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับองค์การและความสามารถในการ
บริหารงาน เช่น การจดัโครงสร้างของสหกรณ์ วตัถุประสงค ์การวางแผนนโยบาย เป็นตน้ การท่ี
กลุ่มประชาชนน าเอาเงินมาซ้ือหุน้ หรือฝากแก่สหกรณ์เพื่อการออมเงิน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
การด าเนินงานจ าเป็นจะตอ้งโปร่งใส ชดัเจน เพื่อความย ัง่ยืนและประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของสหกรณ์ 
(มลัลิกา ตน้สอน, 2545 หนา้ 57-58, Donnelly and et.al., 1987 และนิรมล กิติกุล, 2551) 
 แนวคิดเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภายใตพ้ระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 ว่าด้วยการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16, 17 และ 18 ไดก้ าหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้ งองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล เ มืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
กรุงเทพมหานครไว ้โดยก าหนดว่าองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ มีอ านาจหน้าท่ีในการ
จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองและก าหนดไวโ้ดย
ละเอียด ทั้งน้ีอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ จะมีผลอยา่งสมบูรณ์ต่อเม่ือ
แผนการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีผลบงัคบัใช้และประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมด้านการปกครอง การบริหาร การเงิน การตดัสินใจอย่างอิสระ และ
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ก าหนดนโยบายของทอ้งถ่ินตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ก ากบัดูแล
ของรัฐบาลเท่าท่ีจ  าเป็น (ธีร์วสิิฐ มูลงามกลูจ ์และคณะ, 2557, หนา้ 23) 
  ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาค พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดจ้ดัแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่  1) 
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  2) ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 5) ดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ 6) ดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  โดยผูว้ิจยัใช้ปัจจยัทั้ง 6 ด้านดงักล่าวเป็นขอบเขตของเน้ือหาในตวัแปรตามท่ีจะใช้
ท าการศึกษาความพร้อมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกในการรองรับนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) คร้ังน้ี 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดกรอบ

แนวคิด และสมมติฐานท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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    ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
รองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก (EEC) 
1. ภาวะผูน้ าและทศันคติของผูบ้ริหาร 
2. โครงสร้างองคก์รและกระบวนการ 
3. ความพร้อมดา้นการคลงั 
4. ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต  าแหน่งงาน 
5. ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6. จงัหวดั 

ปัจจยัภายในองค์กร  
1. นโยบายและการวางแผน 
2. ศกัยภาพของพนกังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
3. งบประมาณ  
4. เทคโนโลย ี
5. ความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ดา้นตวันโยบาย  
2. ดา้นภาวะการเมือง 
3. ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 
4. ดา้นเศรษฐกิจ 
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สมมติฐานการวจิัย 
 1. องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีมีปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ร ต่างกนัมีความพร้อมขององคก์ร
ปกครองท้องถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก มีอิทธิพลต่อความพร้อมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินใน
การรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
 3. ปัจจยัภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถ่ินในการ
รองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีศึกษาโดยการ
ส ารวจ (Survey research method) ดว้ยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดศึ้กษา
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ, บทความ, วิทยานิพนธ์, รายงานการวิจยัขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับการตอบแบบสอบถาม  คือ ผูบ้ริหารฝ่ายการเมือง ผูบ้ริหาร
ฝ่ายขา้ราชการ และบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน (ไม่รวมองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั) ในจงัหวดัชลบุรี, เมืองพทัยา, ระยอง และฉะเชิงเทรา จ านวน 1,115 ราย โดยระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 เทคนิคการสุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) โดยอาศยัวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร และ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  โดยแยกประเภทขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จ  านวน 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) เมืองพทัยา 2) เทศบาลนคร 3) เทศบาลเมือง 4) เทศบาลต าบล และ 5) องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  จ  านวนประเภทละ  223  ตวัอยา่ง รวมทั้งหมดเป็น 1,115  ตวัอยา่ง 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผ่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity) แบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 4 ส่วน คือส่วน
ท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอก ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัภายในองค์กร และส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบั
ความพร้อมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 1,074 คน 
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 56.15   มีอายุน้อยกวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.18 มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  58.57   ส่วนใหญ่มีต าแหน่งขา้ราชการ/พนักงาน
ทอ้งถ่ินท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 72.81 โดยปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัชลบุรี  คิดเป็นร้อยละ 61.73  และส่วนใหญ่สังกดัองค์กรปกครองทอ้งถ่ินประเภทเมือง
พทัยา คิดเป็นร้อยละ 20.39 
 1.ผลการศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกในการรองรับ
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)  
 จากการศึกษา พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการ
พฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)   ในภาพรวม โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( ̅= 
3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ความพร้อมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ประเด็น โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังน้ีด้าน
ความสามารถทางการบริหาร/บริการ ( ̅= 3.74)  รองลงมาคือดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
( ̅= 3.73) ดา้นการดูแลความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ( ̅= 3.56) ดา้น
ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ( ̅= 3.55) ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
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การท่อง เ ท่ียว   (  ̅= 3 .47)  และด้านการจัดการ ส่ิงแวดล้อมขยะ มลพิษ และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  ( ̅=  3.46) ตามล าดบั  (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ในภาพรวม ของผูท่ี้
ตอบแบบสอบถาม (n = 1,074) 

 

  
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเคราะห์ความพร้อมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกใน
การรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
  2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง จงัหวดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประเภทของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ในภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

ปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ̅ S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 

1.  ดา้นความสามารถทางการบริหาร/บริการ 3.74 0.69 มาก 1 
2.  ดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.55 0.67 มาก 4 
3.  ดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   3.73 0.64 มาก 2 
4.  ดา้นการดูแลความปลอดภยัและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 3.56 0.62 มาก 3 
5. ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว   3.47 0.73 มาก 5 
6. ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขยะ มลพิษ และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ   3.46 0.72 มาก 6 

เฉล่ีย 3.58 0.60 มาก - 
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  2.2 ปัจจยัภายนอก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปัจจยัภายนอก 3 ปัจจยั โดย
สามารถเรียงล าดบัความมีอิทธิพลจากมากไปน้อยได้ดังน้ีด้านการตอบรับของชุมชน/สังคมต่อ
นโยบาย EEC ดา้นความคาดหวงัเศรษฐกิจ และดา้นสภาวะการเมือง ตามล าดบั มีอิทธิพลทางบวก
กบัปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ปัจจยั
ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ (EEC) ไดร้้อยละ 64.7 (ตารางท่ี 2) 
 สามารถพยากรณ์ปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการ
พฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 Z (ปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตาม
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)) = .401 (ดา้นการตอบรับของชุมชน/สังคมต่อนโยบาย EEC) 
+ .333 (ดา้นความคาดหวงัเศรษฐกิจ) + .139 (ดา้นสภาวะการเมือง)   
ตารางท่ี 2  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของของปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อปัจจยัความพร้อมขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity  
Statistics  

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) .793 .065  12.146 .000*   
1. ดา้นตวันโยบาย EEC .024 .026 .027 .904 .366 .358 2.790 
2. ดา้นสภาวะการเมือง .119 .030 .139 3.960 .000* .268 3.730 
3. ดา้นการตอบรับของชุมชน/
สงัคมต่อนโยบาย EEC .338 .029 .401 11.791 .000* .285 3.503 
4. ดา้นความคาดหวงั
เศรษฐกิจ .287 .023 .333 12.459 .000* .463 2.161 

F = 489.041 Sig. = .000 R =  .804,  R2 = .647,   Adjusted R Square =  .645,    

Durbin-Watson  = 1.671 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  2.3 ปัจจัยภายใน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปัจจัยภายใน 4 ปัจจัย โดย
สามารถเรียงล าดบัความมีอิทธิพลจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นศกัยภาพของบุคลากร ดา้นศกัยภาพ
เทคโนโลยี ดา้นภาวะผูน้ าและทศันคติของผูบ้ริหาร และดา้นนโยบายและการวางแผนของอปท. มี
อิทธิพลทางบวกกบัปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตาม
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ปัจจยั
ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ (EEC) ไดร้้อยละ 78.0 (ตารางท่ี 3) 
 โดยตวัแปรดงักล่าวสามารถพยากรณ์ปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) โดยใช้คะแนนมาตรฐาน 
สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 Z (ปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตาม
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)) =  .289 (ดา้นศกัยภาพของบุคลากร)  + .275 (ดา้นศกัยภาพ
เทคโนโลย)ี + .255(ดา้นภาวะผูน้ าและทศันคติของผูบ้ริหาร) + .149 (ดา้นนโยบายและการวางแผน
ของอปท.) 
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ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของของปัจจยัภายในท่ีมีต่อปัจจยัความพร้อมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 1. ในภาพรวมนั้นบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันา
ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)   มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยผูว้ิจยัมองว่าในพื้นท่ี 3 
จงัหวดั ประกอบไปดว้ย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นั้นถูกพฒันาตามโครงการพัฒนาพืน้ที่บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea board Development Program ตั้งแต่ในรัฐบาลของ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์ในพ.ศ. 2525 ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 
(พ.ศ. 2525-2529) นับเป็นเวลากว่า 37 ปี ท่ี เร่ิมมีการพัฒนาพื้นท่ีภาคตะวนัออกให้เป็นเขต

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity  
Statistics  

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) .374 .055  6.845 .000*   
1. ดา้นนโยบายและการ
วางแผนของอปท. .139 .023 .149 5.916 .000* .321 3.118 
2. ดา้นศกัยภาพของบุคลากร .242 .022 .289 11.076 .000* .302 3.308 
3. ดา้นงบประมาณ .041 .026 .045 1.546 .112 .243 4.118 
4. ดา้นศกัยภาพเทคโนโลย ี .234 .021 .275 11.216 .000* .340 2.943 
5. ดา้นภาวะผูน้ าและทศันคติ
ของผูบ้ริหาร .228 .020 .255 11.302 .000* .402 2.490 

F = 758.43 Sig. = .000 R = .883,  R2 =  .780,   Adjusted R Square =  .779,    

Durbin-Watson  = 1.423 
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อุตสาหกรรม จนปัจจุบนันั้นมีนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีทั้ง 3 จงัหวดักว่า 32 แห่ง บ่งเป็น ชลบุรี 
15 แห่ง ระยอง 12 แห่ง และฉะเชิงเทรา 5 แห่ง โดยมีโรงงานกว่า 4,700 โรงงาน  ซ่ึงตลอดการ
พฒันาท่ีผ่านมาผูว้ิจยัจึงเป็นว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ได้มีการพฒันาเพื่อการรองรับการ
เจริญเติบโตของโครงการพัฒนาพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern Sea board) อยู่แล้ว
ดังน้ันการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพฒันาต่อยอดจาก
โครงการพัฒนาพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern Sea board) เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การคมนาคมทั้ งทางบก ราง และอากาศ เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันย่อมมีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
แตกต่างออกไปจากเมื่อ 30 ปีก่อน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและพฒันา
ตนเองให้มีความพร้อมมากท่ีสุด อาทิ ด้านเทคโนโลยี ด้านการส่ือสาร ด้านการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนท่ีเขา้ประกอบอาชีพในพื้นท่ีเป็นตน้  
 โดยจากงานวจิยัหลาย ๆ ฉบบัพอจะยนืยนัไดว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศ
ไทยนั้นมีความสามารถในการปรับตวัเพื่อรองรับส่ิงใหม่เสมอ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ งานวิจยัของศุภฤกษ ์
ฤทธิรอน (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
บริหารจดัการตนเองเพื่อปรับตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การบริหารจดัการตนเองเพื่อปรับตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
เช่นเดียวกบังานวิจยัของสรรเสริญ หมายสวสัด์ิ ในปีเดียวกนัท่ีพบว่า การพฒันายุทธศาสตร์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก 
 2. ปัจจยัภายนอก พบว่า ด้านสภาวะการเมือง ด้านการตอบรับของชุมชน/สังคมต่อ
นโยบาย EEC  และดา้นความคาดหวงัเศรษฐกิจ มีอิทธิพลทางบวกกบัปัจจยัความพร้อมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความต่อเน่ืองของนโยบายคือส่ิงท่ีจะท าให้รัฐบาลให้การ
สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉะนั้นการท่ีสภาวะทางการเมืองมีความมัน่คงแต่รัฐบาลสาน
ต่อนโยบายการพฒันาตามโครงการอย่างต่อเน่ืองจะท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดความ
พร้อมในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) โดยมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของอดิศร สุดดี (2559) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านการเปิดรับข่าวสารของประชาชนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาคเหนือตอนบนในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3. ปัจจยัภายใน พบวา่ ดา้นศกัยภาพของบุคลากร ดา้นศกัยภาพเทคโนโลยี ดา้นภาวะผูน้ า
และทศันคติของผูบ้ริหาร และดา้นนโยบายและการวางแผนของอปท. มีอิทธิพลทางบวกกบัปัจจยั
ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ (EEC) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  โดยมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสรรเสริญ หมายสวสัด์ิ 
(2557) ท่ีพบว่า ปัจจยั ได้แก่ สมรรถนะของพนักงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ และภาวะผูน้ า เป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง เช่นเดียวกบังานวิจยัของอดิศร สุดดี (2559) ท่ีพบวา่ปัจจยั
ด้านประสบการณ์ของผูน้ ามีความสัมพนัธ์กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบนในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  นอกจากนั้น
งานวิจยัของพรรณอร พฒันการคา้ (2560) ยงัพบว่าดา้นเทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสารนั้นเป็น
ปัจจยัส าคญัของความพร้อมต่อการเขา้สู่อาเซียนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิง
นโยบายท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. ด้านความสามารถทางการบริหาร/บริการ พบว่า มีความพร้อมในระดบัมากและมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก ผู ้วิจ ัยเห็นว่าควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการให้
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ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากพนักงานทุกระดบัเพื่อใช้ประกอบในการ
ตดัสินใจและการวางแผน และจดัท าป้ายติดประกาศขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ไวใ้นส านกังาน
อยา่งทัว่ถึง และใชภ้าษาเขา้ใจง่าย และมีหลายภาษา 
 2. ดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า มีความพร้อมในระดบัมากและมี
ค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัส่ี ผูว้จิยัเห็นวา่ควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการพฒันา และปรับปรุง
ระบบการจดัการขยะและการก าจดัขยะท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถรองรับปริมาณขยะท่ี
จะเพิ่มข้ึนและจะไม่เกิดปัญหาขยะลน้เมืองในอนาคต รวมถึงการเตรียมแหล่งส ารองน ้ าเพื่ออุปโภค
และบริโภคของประชาชน 
 3. ดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พบวา่ มีความพร้อมในระดบัมากและมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง ผูว้จิยัเห็นวา่ควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัชุมชน โดยท าการจดักิจกรรมนนัทนาการร่วมกนักบัชุมชน อาทิ งานกีฬา งานตามเทศกาลต่าง 
อาทิ สงกรานต์ วนัข้ึนปีใหม่ ฯลฯ รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากนโยบาย EEC ท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 4. ดา้นการดูแลความปลอดภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน พบวา่ มีความ
พร้อมในระดบัมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสาม ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการป้องกนัการเกิดปัญหาอาชญากรรมอยา่งจริงจงั อาทิ การติด
กลอ้งวงจรปิด มีศูนยรั์บแจง้เหตุ มีเจา้หนา้ท่ีเทศกิจเคล่ือนท่ีเร็ว เป็นตน้ รวมทั้งควรมีการจดัตั้งกลุ่ม
อาสาสมคัรเพื่อป้องกนัภยั 
 5. ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  พบว่า มีความพร้อมใน
ระดบัมากและมีค่าเฉล่ียในอนัดบัรองสุดทา้ย ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรม
ส่งเสริมท่องเท่ียว และวิสาหกิจชุมชน ภายในพื้นท่ีเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดีข้ึน  
และจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบั เศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นท่ี เป็นระบบ 2 ภาษา 
เพื่อใหช้าวต่างชาติเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 
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 6. ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขยะ มลพิษ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  พบว่า มี
ความพร้อมในระดบัมากและมีค่าเฉล่ียในอนัดบัสุดทา้ย ผูว้ิจยัเห็นว่าควรให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการจดัประชุมช้ีแจงใหผู้ป้ระกอบการถึงมาตรการในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและอตัราโทษท่ี
จะได้รับหากละเมิด และต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้ งการจัดให้มีป้าย
ประชาสัมพนัธ์กฎ ระเบียบและอตัราโทษ แบบ 2 ภาษาติดตั้งไวใ้นท่ีเห็นพบเห็นไดง่้ายและทัว่ถึง 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. จากการศึกษานั้นพบว่าด้านการตอบรับของชุมชน/สังคมต่อนโยบาย EEC   นั้นมี
อิทธิพลต่อความพร้อมขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในการรองรับการพฒันาตามนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อความต่อเน่ืองของการศึกษาผูว้ิจยัเห็นว่าในคร้ังถดัไปควร
ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ และความตระหนักถึงประโยชน์ในนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC)  ของประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก  
 2. เพื่อการติดตามและประเมินผลการพฒันาโครงการตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ิจยัเห็นว่าในคร้ังถัดไปควรท าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดัของการด าเนินโครงการตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(EEC) ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก 
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บทคดัย่อ 
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดั

พะเยา  มีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลออย  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ประชาชนท่ีใชบ้ริการงานต่าง ๆ
ดงัน้ี งานบริการจดัเก็บรายได ้จ  านวน 350 คน   งานดา้นสาธารณสุข จ านวน 30 คน งานการศึกษา  
จ านวน 40 คน  งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั จ านวน 250 คน  และงานดา้นอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ีต าบลออย , งานรับแจง้เร่ืองราวร้องเรียน  ร้องทุกข ์ 
และ งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ทัว่ไป จ านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี   ร้อยละ   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ภาพรวมของความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลออย                    
อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X  = 4.46) คิดเป็นร้อยละ 95.60 กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจสูงสุด
งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ไดแ้ก่ งานช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั/ภยัพิบติั 
อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.66)  รองลงมา คือ งานบริการจดัเก็บรายได ้ไดแ้ก่ ภาษีบ ารุง
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ทอ้งท่ี , ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ,   ภาษีป้าย และงานทะเบียนทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด   
( X  = 4.46)  งานการศึกษา ไดแ้ก่   การรับนกัเรียนเขา้เรียนระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลออย อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.45) งานดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ งานการ
ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด                       
( X  = 4.39)  และน้อยท่ีสุด คือ งานดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ีต าบล
ออย , งานรับแจง้เร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และ งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ทัว่ไป   อยู่ในระดบั
พอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.35) 
 

ค าส าคญั: การบริการสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 This study entitled: the evaluation of the public services provided by the Oi Sub-

District Administration Organization, Amphoe Phong Phayao Province, was an effort to examine 
peoples’ opinions about the public services provided by the Oi Sub-District Administration 
Organization.  The subjects of this study included 180 people who were provided with aids and 
public hazards mitigation, 70 people who had asked for permission to undertake construction, and 
150 people who had requested the services of the property tax department.  The research 
instrument used was a questionnaire, and the data was analyzed by means of frequency, 
percentage, and arithmetic means scores, and standard deviation.   
 The results showed that overall satisfaction with the services provided by the Oi Sub-
District Administration Organization was at a positive level (x   = 4.58), or 93.82%.  The subjects’ 
satisfaction with construction permission was at the highest level (x   = 4.64), followed by 
satisfaction with tax services (x   = 4.56), whereas satisfaction with aids and public hazards 
mitigation was at a lowest level. 
 

Key words: Public Services 
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บทน า 
 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการจดัระบบการปกครองภายในประเทศไทย 

ดงันั้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย จึงไดมี้การพฒันา และเปล่ียนแปลงมาตามล าดบัจนถึงปัจจุบนั 
โดยเป็นแนวความคิดในการให้ประชาชนไดป้กครองและบริหารกนัเอง  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมาก กบัแนวคิดในการการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) หลกัการกระจาย
อ านาจปกครองน้ี มีเพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยมีความเป็นอิสระปลอดจาก
การช้ีน าจากรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของพลเมืองทอ้งถ่ินได ้แต่ทั้งน้ี 
ในดา้นนโยบายท่ีส าคญั ๆ ยงัคงยดึนโยบายแห่งรัฐอยู ่เช่น นโยบายการเงินการคลงั นโยบายในการ
ป้องกนัประเทศเป็นตน้ ดงันั้น หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงมีความเป็นอิสระในระดบัหน่ึง 
ในการท่ีจะด าเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได ้ แต่อีกส่วนหน่ึงนั้น รัฐบาลยงัคงตอ้งเอก
สิทธ์ิในการควบคุมเอาไว ้ ทั้งน้ี ก็เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความมัน่คง
ของชาติเอาไว ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลออย  ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เป็นหน่วยงานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รูปแบบหน่ึงท่ี ไดด้ าเนินงานโดยถือพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  (แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั) และพระราชบญัญติัก าหนดแผน และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมทั้ง กฎหมายการปกครอง
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ อีกหลายฉบบั จึงส่งผลให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลออย มีอ านาจ และหน้าท่ีในการ
จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
การจดัการศึกษา การสาธารณสุข อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว และการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงเคราะห์และพฒันา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส การจดัระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งเส่ือมโทรม รวมทั้งการส่งเสริม
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การประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี การปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตอ้งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน และให้
ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล การจดัท า
งบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง  การตรวจสอบการประเมินผล การปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูล 
ข่าวสาร และท่ีส าคญัการจดัท าแผนพฒันาตอ้งมาจากปัญหาและความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินผลการบริการสาธารณะ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการ
แกปั้ญหาใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงานบริการจดัเก็บรายได ้ไดแ้ก่ ภาษี

บ ารุงทอ้งท่ี , ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน , ภาษีป้าย และงานทะเบียนทรัพยสิ์น 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงานดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ งานการออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 3.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงานการศึกษา ไดแ้ก่ การรับนกัเรียนเขา้
เรียนระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลออย 
 4.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสา
ธารณภยั ไดแ้ก่    งานช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั/ภยัพิบติั 
 5.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู ้รับบริการงานด้านอ่ืนๆ ได้แก่ งานซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ีต าบลออย , งานรับแจง้เร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์ และ งานรับเร่ืองราว
ร้องทุกขท์ัว่ไป 
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดั

พะเยา  ซ่ึงผูศึ้กษาไดค้น้ควา้จากเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา 
ดงัน้ี 

 1. แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 
  1.1 วญิญู องัคณารักษ ์ (2519) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึงการ
ปกครอง ในรูปลกัษณะการกระจายอ านาจบางอยา่ง ซ่ึงรัฐไดม้อบหมายใหท้อ้งถ่ินท ากนัเองเพื่อให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีโอกาสปกครองและบริหารทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง เพื่อสนองความตอ้งการ
ส่วนรวมของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น เพื่อใหง้านด าเนินไปอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ตรงกบัความประสงคข์องประชาชน โดยเหตุท่ีวา่ ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มจะ
ทราบความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไดดี้กวา่บุคคลอ่ืน และยอ่มมีความผกูพนัต่อทอ้งถ่ินนั้น โดย
มีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร 
  1.2  จรัล วงศ์สวสัด์ิ (2553) กล่าวว่า การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึง การปกครองใน
รูปแบบการกระจายอ านาจ การปกครองบางอย่างซ่ึงรัฐไดม้อบหมายให้ทอ้งถ่ินท ากนัเองเพื่อให้
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ได้มีโอกาสปกครองและบริหารงานของท้องถ่ินตนเอง เพื่อสนองความ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

1. งานบริการจดัเก็บรายได ้ 
2. งานดา้นสาธารณสุข  
3. งานการศึกษา  
4. งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนั5
บรรเทาสาธารณภยั 

5. งานดา้นอ่ืน ๆ  
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ต้องการของประชาชน  โดยเหตุท่ีว่า ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินย่อมทราบความต้องการของ
ท้องถ่ินนั้น ๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืนและย่อมมีความผูกพนัต่อท้องถ่ินนั้นยิ่งกว่าผูอ่ื้นโดยจัดให้มี
เจา้หนา้ท่ีราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น เลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด หรือบางส่วนมาบริหารราชการทอ้งถ่ิน นั้น 
โดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร  
  สรุปได้ว่า การปกครองท้องถ่ินคือ การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้
ประชาชนด าเนินการปกครองตนเอง โดยมีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริการ 
การพฒันา และให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ี องค์กรหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินดงักล่าวน้ีมี
อ านาจในการก าหนดนโยบาย ตดัสินใจ และด าเนินกิจการภายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีก าหนด 
ภายในทอ้งถ่ินของตนเท่านั้น และหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินน้ีตอ้งอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง 

 2. ทฤษฎกีารปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ 
 ประหยดั หงส์ทองค า (2526) กล่าวถึง แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการจดัระเบียบการ
ปกครองทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปหลกัการปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลกั คือ หลกัการรวมอ านาจ  
ปกครอง (Centralization), หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง (Deconcentration) และหลักการ
กระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) 

 3. แนวความคิดความพงึพอใจ 
 แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจนั้ นนิยมศึกษาสองมิติคือ ความพึงพอใจของ
ผูป้ฏิบติังาน และความพึงพอใจจากการรับบริการ แต่ในท่ีน้ีจะเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการ
รับบริการท่ีมีนกัวชิาการหลายท่านอธิบายไวด้งัน้ี 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความสามารถของผลิตภณัฑท่ี์จะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ และใชผ้ลิตภณัฑ์ไปแลว้ความพึง
พอใจของลูกคา้นั้นจะข้ึนอยูก่บัการรับรู้ต่อผลท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์
 ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก อารมณ์ ท่ีมีความสุข ความยนิดีทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษย ์
ความรู้สึกเป็นสุขหรือไม่เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการและเป็นไปตามท่ีคาดหวงั
ไว ้
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 ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนในระดบัใด ข้ึนอยู่กบัปริมาณการตอบสนองความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนไดค้รบถว้นเพียงใด เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของสินคา้และบริการท่ี
ไดรั้บ 
 สุมณฑา ไพรสุวรรณ (2539) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจบริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการจากนักวิชาการต่าง ๆ ดังน้ี Oskamps กล่าวถึงความพึงพอใจว่า                  
มีความหมาย 3 นยั คือ สภาพการณ์ท่ีมีผลการปฏิบติัจริง เป็นไปตามท่ีบุคคลได้คาดหวงัไว ้หรือ
ระดบัของความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ หรือการท่ีไดง้านเป็นไปตามหรือตอบสนองต่อ
คุณค่าของบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ Lerner  ท่ีเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึงความส าเร็จ 
(Achievement) และความมุ่งมาดปรารถนา (Aspiration) ในงานนั้น 
 ปุรชยั เป่ียมสมบูรณ์ (2532) ให้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความชอบใจ พอใจ 
ต่อส่ิงนั้นหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
 4. ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบับริการสาธารณะ 
   4.1 ความหมายของบริการสาธารณะ 
  วรเดช จนัทรศร (2545) กล่าวว่า บริการสาธารณะ หรือเรียกอีกอย่างว่า การบริการ
ประชาชน เป็นหวัใจในการท างานของรัฐบาล การบริการสาธารณะจึงเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการ
น าเขา้ทรัพยากรทางดา้นการเงินและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน หรือการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
  นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2547) ไดใ้หค้วามหมายของบริการสาธารณะวา่ การจดัท า
บริการสาธารณะ (Public Service) เป็นภารกิจท่ีส าคญัของรัฐสมยัใหม่ตอ้งจดัท าใหก้บัประชาชน
โดยเป็นกิจกรรมท่ีฝ่ายปกครองจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
  4.2 หลกัเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 
  การจดัท าบริการสาธารณะมีหลกัเกณฑส์ าคญัอยู ่3 ประการ คือ  
  1. บริการสาธารณะท่ีจดัท าข้ึนตอ้งด าเนินการไปอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
  2. บริการสาธารณะท่ีจดัท าตอ้งใหเ้อกชนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์โดยเท่าเทียมกนั   
  3. การจดัท าบริการสาธารณะตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ    
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 ประชาชนตลอดเวลา  
  4.3 หลกัการแบ่งบริการสาธารณะระหว่างส่วนราชการกบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนวคิดพื้นฐานทัว่ไปท่ีใชใ้นการแบ่งแยกการจดัท าบริการสาธารณะระหวา่งรัฐและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ (วฒิุสาร ตนัไชย) 
  1. หลกัผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) 
  2. หลกัประสิทธิภาพในการจดัการ (Management Efficiency) 
  3. หลกัความรับผดิชอบในการจดับริการ (Local Accountability) 
  4. หลกัความสามารถของทอ้งถ่ิน (Local Capability) 
  5. หลกัการก าหนดระดบัของหน่วยจดับริการท่ีมีความรับผดิชอบสูงสุด (Optimal 
Accountability) 
  6. หลกัการก าหนดขนาดของการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal 
Efficiency of Scale) 
  7. หลกัการจ าแนกหน่วยก าหนดนโยบาย และหน่วยจดับริการออกจากกนั 
(Separation of Policy Operation Units) 
  8. หลกัการก าหนดหนา้ท่ีจดับริการสาธารณะตามขนาดของกิจการ 
  9. หลกัการแบ่งตามประเภทขององคก์รในการเป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณะ 
  4.4  การจัดท าบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องคก์รท่ีด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะในส่วนทอ้งถ่ินของไทย ไดแ้ก่ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยาโดย
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าบริการสาธารณะนั้น ไดถู้กบญัญติัไวใ้น
กฎหมายการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท และในพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยสามารถจ าแนก
บริการสาธารณะท่ีมีความส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ีออกเป็น 
5 ดา้นหลกัๆ ดงัน้ี 
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  1. ดา้นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน  
  2. ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  3. ดา้นการสาธารณะสุข อนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
  4. ดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมอาชีพ  
  5. ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว และศิลปวฒันธรรม 

 5. สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลออย (ขอ้มูลพื้นฐาน 
อบต.ออย, ออนไลน์, 2556) 
  5.1 ที่ตั้ งของต าบลออย   ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของจังหวดัพะเยาและอยู่ทาง                
ทิศเหนือของเขตอ าเภอปง ซ่ึงอยูห่่างจาก ท่ีวา่การอ าเภอปงประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์
ราชการจงัหวดัพะเยา ประมาณ 79 กิโลเมตร    
  5.2  เนื้อที่  จ านวนพื้นท่ีต าบลออย  ประมาณ 211 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
131,875 ไร่ 
  5.3  ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลออยเป็นภูเขา  มีพื้นท่ี
การเกษตรเป็นท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบน ้าท่วมถึง   
  5.4 จ านวนหมู่บ้านและประชากร  โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,023 คน แยกเป็น 
ชาย 3,467 คน หญิง 3,556 คน จ านวน 2,379 หลงัคาเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 33.28 คน/ตาราง
กิโลเมตร มีหมู่บา้นจ านวน 14 หมู่บา้น 

        5.5  สภาพเศรษฐกจิ อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลออย  ประกอบ
อาชีพท าไร่ ท านา ท าสวน พืชท่ีท าการเพาะปลูก  

 6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวรา เวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์  ( 2551)  ได้วิ จัย เ ร่ือง  ความ                    
พึงพอใจของผูม้ารับบริการจากเทศบาลต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลท่าล้อ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดย
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในด้านการก าหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์อยา่งชดัเจนมากท่ีสุด  
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 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553) ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการของเทศบาลเวียงพางค า อ าเภอแม่สายจงัหวดัเชียงรายผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า จงัหวดัเชียงราย มีความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการและความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าร้อยละอยูร่ะหวา่ง 76-80   
 พระมหาเตชินท ์ สิทฺธาภิภู (2554) ไดว้จิยัเร่ือง ประสิทธิผลการใหบ้ริการของเทศบาล
ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร ผลการวิจยัพบวา่ระดบัประสิทธิผลการใหบ้ริการแก่
ประชาชนของเทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมืองจงัหวดัมุกดาหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย  3.53  
 สุนารี   แสนพยห์ุ (2556) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง  จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

วธิีการวจิัย 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง (sampling) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใน
การวจิยัคร้ังน้ี ไดค้  านวณตามหลกัการแปรผนัร่วมกนัระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตวัอย่างตามสูตรโดยใช้สูตรการค านวณตามวิธีการของทาโร ยามาเน่   
ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

  n   =           N 
                1+Ne2 

  n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 
  e  = ความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่า 5% 

จากสูตรขา้งตน้ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  
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1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการงานบริการจดัเก็บรายได ้  จ านวน 350 คน 
2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการงานดา้นสาธารณสุข  จ านวน   30 คน 
3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการงานการศึกษา   จ านวน   40 คน 
4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการงานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

            จ านวน 250 คน 
5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการงานดา้นอ่ืนๆ   จ านวน   70 คน 

   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในคร้ัง น้ีได้แก่แบบสอบถาม
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูลซ่ึงได้สร้างแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถาม
ปลายปิด (Close-end) 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง                       
โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามท่ีใหผู้ถู้กสัมภาษณ์กรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมจากเอกสารต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลออย และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดของการวิจยัและการวิเคราะห์
สรุปผลวจิยั 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ในส่วนส าคญั ๆ เพื่อสรุป 
ประเด็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ออย  โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี   ร้อยละ   ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    การประเมินค่าความ
พึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และน าเสนอในรูปแบบการพรรณนา 
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ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
 

การบริการ 
จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. งานบริการจดัเก็บรายได ้ไดแ้ก่ ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี , ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน , ภาษีป้าย 
และงานทะเบียนทรัพยสิ์น 

350 95.56 4.46 0.63 พอใจมากท่ีสุด 

2. งานดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ งานการออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

30 
 

95.54 4.39 0.63 พอใจมากท่ีสุด 

3. งานการศึกษา ไดแ้ก่ การรับนกัเรียนเขา้
เรียนระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลออย 

40 95.55 4.45 0.63 พอใจมากท่ีสุด 

4. งานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทา                   
สาธารณภยั ไดแ้ก่ งานช่วยเหลือผูป้ระสบ       
สาธารณภยั/ภยัพิบติั 

250 96.23 4.66 0.63 พอใจมากท่ีสุด 

5. งานดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในพื้นท่ีต าบลออย , งานรับแจง้
เร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์ และ งานรับ
เร่ืองราวร้องทุกขท์ัว่ไป 

70 95.10 4.35 0.62 พอใจมากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ทั้งหมด 740 95.60 4.46 0.63 พอใจมากท่ีสุด 
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 จากตาราง 1 พบวา่  ภาพรวมของความพึงพอใจในการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลออย อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X  = 4.46) คิดเป็นร้อยละ 95.60    กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจสูงสุดงานดา้นเทศกิจหรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ไดแ้ก่ งานช่วยเหลือ         ผูป้ระสบสา
ธารณภยั/ภยัพิบติั อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.66)  รองลงมา คือ งานบริการจดัเก็บรายได ้
ไดแ้ก่ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี , ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน , ภาษีป้าย และงานทะเบียนทรัพยสิ์น อยู่ในระดบั
พอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.46) งานการศึกษา ไดแ้ก่ การรับนกัเรียนเขา้เรียนระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลออย อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด  ( X  = 4.45) งานดา้นสาธารณสุข 
ไดแ้ก่ งานการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัพอใจมาก
ท่ีสุด  ( X  = 4.39)  และน้อยท่ีสุด คือ งานดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ี
ต าบลออย , งานรับแจง้เร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์และ งานรับเร่ืองราวร้องทุกขท์ัว่ไป อยูใ่นระดบั
พอใจมากท่ีสุด     ( X  = 4.35)  ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบว่า  ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจจากการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลออย   อ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา  ในงานต่างๆของหน่วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลออย  ได้แก่  งานบริการจดัเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องท่ี , ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน , ภาษีป้าย และงานทะเบียนทรัพยสิ์น   งานดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ งานการออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ    งานการศึกษา ไดแ้ก่ การรับนกัเรียนเขา้
เรียนระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลออย   งานด้านเทศกิจ หรือป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั ไดแ้ก่ งานช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั/ภยัพิบติั  และงานดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นท่ีต าบลออย , งานรับแจง้เร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์ และ งาน
รับเร่ืองราวร้องทุกขท์ัว่ไป โดยท าการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของกระบวนการ / ขั้นตอนการ
ให้บริการ  ตลอดจนในส่วนของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรผูใ้ห้บริการ นอกจากน้ียงัได้ส ารวจใน
ภาพรวมของงานด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ผลการวิจยัพบวา่  ภาพรวมของความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลออย 
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อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด ( X  = 4.46)   คิดเป็นร้อยละ 95.60   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  สิริโฉม 
พิเชษฐบุญเกียรติ (2553)   ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
เวยีงพางค า อ าเภอแม่สายจงัหวดัเชียงรายผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมี
ต่อการให้บริการและความเช่ือมัน่ในการให้บริการความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนท่ีมีต่อการ
ให้บริการ และความเช่ือมัน่ในการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ในภาพรวม พบว่า ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความเช่ือมัน่ในการให้บริการของเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู 
(2554)และของ  พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551)  เน่ืองจากมีผลความพึง
พอใจ โดยภาพรวมยงัอยู่ในระดบัมาก ส่วนงานวิจยัของ สุนารี  แสนพยุห์ (2556) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูท่ี่ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลออยควรมีการตรวจสอบได ้เพื่อความ

โปร่งใสและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 2. ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการท างานใน

หน่วยงาน และควรใหเ้จา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการสร้างสรรคง์านท่ีดีต่อไป 
 3. ควรท่ีจะมอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน และเหมาะสมกับ                 

ต  าแหน่งงาน และควรมีบทลงโทษแก่ผูบ้กพร่องต่อหนา้ท่ีและใหร้างวลัแก่ผูต้ ั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี 
 4. ควรใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และควรมีการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม วสัดุอุปกรณ์ใหใ้ชไ้ดดี้อยูเ่สมอ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการท างาน 
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 ส าหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 
 1. ควรมีพฒันาความเป็นเลิศ ในดา้นการใหบ้ริการสาธารณะต่อประชาชนอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการผลกัดนัโครงการและกิจกรรมของทอ้งถ่ินใหเ้กิด
เชิงประจกัษ ์

 2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีทั้งภาครัฐ ภาควชิาการ
ภาควชิาการ และภาคประชาชน เช่น การช่วยเหลืองบประมาณ การก าหนดนโยบายและแผนแม่บท 
และการใชท้รัพยากรบุคคลและวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น 
 1. ควรปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในท้องถ่ินท างานอย่างมีศักด์ิศรี มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพของตน มีความเสียสละ อุทิศตนในการท างาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และท่ีส าคญัตอ้งมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีการงาน 

 2. ควรส่งเสริมศักยภาพการท างานและทักษะการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ตลอดจน                       
การเพิ่มพนูทกัษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

 3. ควรน าแนวทางของการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีมาเป็นกรอบในการพฒันาตนเอง                      
ปรับกระบวนทศัน์ วฒันธรรมและค่านิยมแบบใหม่ในการท างาน เช่น การเปล่ียนแปลงการท างาน
แบบแยกส่วนเป็นการท างานแบบเครือข่ายโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงความคุม้ค่าของโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อการปรับปรุง

และพฒันาองคก์รทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และเกิดประโยชน์คุม้ค่าทั้งผลลพัธ์และผลผลิต 
 2. ควรมีการศึกษาการพฒันาการวดั และประเมินผลความพึงพอใจ ของการใหบ้ริการ

ขององคก์รโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประเมินความพึงพอใจผา่น Website ของ
องคก์รปกครองส่วนต าบลออย 

 3. ควรมีการศึกษาโครงการจดัตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัพะเยากบัภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคเอกชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวดั
ชลบุรี เพือ่ความมัน่คงของพระพทุธศาสนา 

The efficiency management of Buddhist ecclesiastical official monk in songha 
administration in Chonburi for Buddhism  Security 

 
นพภณัฑ ์พลอยแสนรัก1 
Nopphan Ployseanrak 
ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง2 

Paithune Phothisawang 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมภาวะผูน้ าของพระสงฆ ์
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี 
และเพื่อศึกษาปัญหาการปกครองคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดั
ชลบุรีเพื่อกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  1. พระสงฆใ์นเขต จงัหวดั
ชลบุรี จ  านวน 369  รูป และ 2. พระสงฆร์ะดบัจงัหวดั ตวัแทนเจา้อาวาสของวดัในจงัหวดัชลบุรี   
จ  านวน 6 รูป  ส าหรับให้ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบวา่ 1. พระสงฆ ์ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรีโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ีดา้นการปกครองคณะสงฆ์
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แบบปัคคหวธีิ  รองลงมาคือ ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบนิคคหวธีิ และดา้นการปกครองคณะ
สงฆแ์บบปวารณาวธีิ  ตามล าดบั  2. พฤติกรรมภาวะผูน้ า ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย, 
ดา้นการเป็นแบบอยา่ง, และดา้นการท าใหค้นอ่ืนไดแ้สดงความสามารถ   มีอิทธิพลทางบวกกบั
ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามได ้ร้อยละ 37.9 และ 3. ปัญหาของ
การปกครองคณะสงฆ ์พบวา่ การปกครองคณะสงฆคื์อมีสายการบงัคบับญัชาแบบแนวด่ิงท าใหก้าร
แกปั้ญหาในแต่ละดา้นจึงมีความล่าชา้และดอ้ยคุณภาพขาดอิสระในการควบคุมและส่งเสริมการ
ปกครองคณะสงฆ ์และยงัมีการใชร้ะบบอุปถมัภค์  ้าชูในการปกครอง 
 

ค าส าคญั:  ประสิทธิภาพในการปกครอง / คณะสงฆ ์/ ความมัน่คงของพระพุทธศาสนา   
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the The efficiency management of Buddhist 
ecclesiastical official monk in songha administration in Chonburi, and To study the leadership 
influencing to The efficiency management of Buddhist ecclesiastical official monk in songha 
administration in Chonburi. The sampling size was 369 monks in the areas of Chonburi . And 6 
person of Buddhist ecclesiastical official monk  for in-depth interview. The result showed that : 1. 
The research results revealed that their w efficiency management of Buddhist ecclesiastical 
official monk in songha administration in Chonburi was at a high level in overall. 2. The job 
factors were  Significantly  related  to  the work stress at the 0.05 level. And 3. leadership 
influencing to The efficiency management of Buddhist ecclesiastical official monk in songha 
administration in Chonburi  were  Significantly  at the 0.05 level. 
 

Keywords : efficiency management of Buddhist ecclesiastical official monk / Buddhist 
ecclesiastical official monk / Buddhism  Security 
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บทน า 
 การบริหารกิจการคณะสงฆมี์ความส าคญัต่อการสร้างความเขม้แข็งและการด ารงอยูอ่ยา่ง
มัน่คงของพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์หน้าท่ีในการปฏิบติัเผยแผ่ สืบสาน และถ่ายทอดพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ท่ีไดบ้ญัญติัไว ้เพื่อใหผู้ท่ี้นบัถือพระพุทธศาสนาไดน้ าพระธรรมค าสอน
ไปปฏิบติัในชีวิตเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมพระสงฆ์จึงมีหน้าท่ีในการปกครอง
และบริหารกิจการคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยแต่ทวา่เร่ืองของทางโลก กบั เร่ืองของทาง
ธรรม บางทีก็ยากจะแบ่งแยกตดัใจไดย้าก เพราะ พระสงฆ ์ก็คือมนุษยปุ์ถุชนคนหน่ึง ท่ีตั้งใจท่ีจะลด 
ละ และตดักิเลสจากทางสละการครองตน สละจากการครองเรือน และสละจากการครองทรัพย ์เพื่อ
มาออกบวช  จากขอ้มูลล่าสุดจากส านกังานพุทธศาสนาระบุวา่ในปี 2557  มีจ  านวนพระภิกษุทั้งส้ิน 
348,429 รูป ซ่ึงเป็นจ านวนมากท าให้องคก์ารทางศาสนาไม่สามารถควบคุมดูแลให้พระสงฆอ์ยูใ่น
ระเบียบวินัยได้ทั้ งหมดทุกรูป จึงได้มีเหตุการณ์การกระท าผิดในทางโลกของพระสงฆ์อยู่เป็น
จ านวนมาก  ส่วนมากนั้ นเก่ียวข้องกับคดีทางเพศ และการยกัยอกทรัพย์สิน โดยเฉพาะใน
ระดับสังฆาธิการ โดยขอยกตัวอย่างคดีความผิดวินัยของพระสงฆ์ท่ีเป็นคดีดัง ดังน้ี (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2560) 
 1)  พระยนัตระ อมโรภิกข ุอดีตภิกษุช่ือดงัท่ีมีผูเ้คารพศรัทธามาก ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศในช่วงหน่ึง ในปีพ.ศ. 2537 พระยนัตระถูกฟ้องร้องหลายขอ้หาและถูกเปิดหลกัฐาน
เทปบนัทึกการสนทนาล่อลวงเสพเมถุน และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเก่ียวกบัทางเพศมากมาย ทั้งท่ี
เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ สุดทา้ย พระยนัตระก็พน้จากความเป็นพระภิกษุ แต่เขาไม่
ยอมรับมติสงฆด์งักล่าว ดว้ยการปฏิญาณตนวา่ยงัเป็นพระภิกษุ และเปล่ียนสีจีวรเป็นสีเขียว 
 2) เณรแอ จอมขมงัเวท เจา้ของต านานยา่งเด็กเพื่อท าเสน่ห์ยาแฝด เณรแอ บรรพชาเป็น
สามเณรอยู่หลายปี ก่อนจะถึงวยับวชเป็นพระได ้เณรแอกลบัหันไปเอาดีทางไสยศาสตร์มนตร์ด า 
จนมีวิชาแกร่งกลา้และมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่ ปี พ.ศ. 2537 เณรแอไดถู้กจบักุมในขอ้หายา่งศพเด็ก 
เพื่อท าพิธีปลุกเสกกุมารทอง และถูกพิพากษาจ าคุก 1 ปี ภายหลงัจากการพน้โทษก็ยงักลบัมาท า
พฤติกรรมผิดเช่นเดิม แต่หนหลงัถูกจบักุมในขอ้หาหลอกลวงหญิงสาวมาท าไสยศาสตร์ แลว้ขอมี
สัมพนัธ์ดว้ย 
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 3) หลวงปู่ เณรค า ฉตัติโก หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือเณรค า พรรพชาเป็นสามเณรท่ีวดัภูเขา
แกว้  จ.อุบลราชธานี ใน พ.ศ. 2537 จนปี พ.ศ. 2542 ไดอุ้ปสมบทเป็นภิกษุท่ีวดัศรีนวล อ.พิบูลมงัสา
หาร เช่นกนั ก่อนจะกลบัไปจ าพรรษาอีกคร้ังท่ีส านกัสงฆข์นัติธรรม ต่อมาชาวบา้นไดถ้วายท่ีดินท่ี 
อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ ให้กบัเณรค า เณรค าจึงสร้างส านกัสงฆช่ื์อ ส านกัสงฆข์นัติธรรม ซ่ึงรู้จกั
กนัว่าเป็น วดัป่าขนัติธรรม ในเวลาต่อมา เณรค า มีช่ือเสียงจากความสามารถในการสั่งสอน แต่
ภายหลงัถูกถอดจากสมณเพศในปี พ.ศ. 2556 เพราะมีความผิดหลายประการ ดว้ยภาพและวิดีโอ
หลกัฐานการใช้เคร่ืองบินส่วนตวั รถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ พร้อมถือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จนถึง
ขั้นตอ้งปาราชิก แต่ก็ยงัคงเห็นเณรค าห่มผา้เหลืองหลงัหนีไปกบดานท่ีสหรัฐอเมริกาอยา่งไรก็ตาม 
เณรค า ยงัตอ้งขอ้หาพรากผูเ้ยาวอ์ายุต  ่ากว่า 15 ปี กระท าช าเราเด็กหญิง ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน 
และความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกดว้ย 
 4) พระไชยบูลย ์ธมฺมชโย" เจา้อาวาสวดัพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย และ
ผูต้อ้งหาตามหมายจบัของศาลอาญา ในขอ้หาสมคบกนัฟอกเงิน ร่วมกนัฟอกเงิน และรับของโจร 
ตามท่ีศาลอาญาไดอ้นุมติัหมายจบัลงวนัท่ี 17 พ.ค. 2559 ทั้งน้ี ธมัมชโย ยงัถูกกล่าวหาในคดีอาญา
ฐานอ่ืนอีกหลายฐานความผิด ซ่ึงอยัการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่พระ
ไชยบูลย ์ธมฺมชโยไม่ยอมมอบตวั 
 จากขอ้มูลดงักล่าวนั้นช้ีใหเ้ห็นวา่มีพระสงฆบ์างรูปไดท้  าผิดวินยั แต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ย
เท่านั้น แต่ทั้งน้ีการออกข่าวส่ือต่าง ๆ อาจท าให้พุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายอาจหมดความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาได ้อนัจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของพุทธศาสนาได ้การบริหาร
คณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลกัในงานบริหารจดัการกิจการของคณะสงฆ์ คือบ ารุงรักษาวดั จดั
กิจการและศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดีใหป้กครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหสัถ์ท่ี
มีท่ีอยูห่รือพ านกัอาศยัอยูใ่นวดันั้นปฏิบติัตามพระธรรมวินยั กฏมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ
หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม และพระบญัชาสมเด็จพระสังฆราชหรือค าสั่ง ของผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตน การระงบัอธิกรณ์ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม การวินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึง 
การแต่งตั้งถอดถอนเจา้คณะพระสงฆ ์ควบคุมดูแลให้ไปตามขอ้วตัรปฏิบติัของจริยาพระสงฆ ์และ
สถาบนัคณะสงฆไ์ทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในระบบการปกครองคณะ
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สงฆ์ในดา้น ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจุบนัน้ี วิทยาการดา้นการบริหารและการจดัการกา้วหน้าไปมาก
พระสงฆ์ควรจะไดใ้ชว้ิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ ์ดงันั้น 
จึงตอ้งมองไปท่ีองค์การคณะสงฆส่์วนจงัหวดั คือ พื้นท่ีคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรีในเร่ืองการบริหาร
คน การบริหารงาน และการบริหารองค์การของพระสงฆ์นั้ น กิจการหรืองานท่ีคณะสงฆ์ได้
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี มีความส าเร็จเรียบร้อยถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวินยั กฎหมายและระเบียบ
ค าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม และตามพระบญัชาของสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ ซ่ึง
ขอบข่ายงานคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี มีภารกิจท่ีจะตอ้งบริหารจดัการ (โชติ บดีรัฐ, 2556) 
 จากปัญหาท่ีกล่าวแล้วข้างตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวดัชลบุรี โดยท าการศึกษาให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ 1) ดา้นการปกครองคณะสงฆ์แบบนิคคหวิธี  2) ดา้นการปกครองคณะ
สงฆแ์บบปัคคหวิธี  และ 3)ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบปวารณาวิธี  อนัจะช่วยให้ได ้ภาพรวม
ของบทบาทพระสงฆ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานคณะสงฆ์ในจงัหวดัชลบุรีมีความ
ชดัเจนยิง่ ข้ึน ซ่ึงพระสงฆเ์ป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารงานคณะสงฆใ์ห้มีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์
รวมจิตใจ เป็นผูน้ าท่ีมีอิทธิพลในดา้นการจูงใจ และการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ซ่ึง
ผลจากการวิจยัสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับพิจารณา หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย และด าเนินการปกครองคณะสงฆใ์นระดบัพระสงฆใ์ห้มีการการบริหารจดัการวดั 
และพระสงฆ์ในปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบงัคบั 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ ขององคก์ารสงฆ ์
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆจ์งัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมภาวะผูน้ าของพระสังฆาธิการ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพใน
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี 
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 3. เพื่อศึกษาปัญหาการปกครองคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆจ์งัหวดัชลบุรี 
 

กรอบแนวคดิในการท าวจิัย  
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการบริหารจดัการ 
พฤติกรรมภาวะผูน้ า ประสิทธิภาพการ การปกครอง และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพระสงฆ ์ 
จนในท่ีสุดไดป้ระยกุตต์ามกรอบแนวคิดตามงานวิจยัตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 
 
   ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์จังหวดัชลบุรี  
1. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบ
นิคคหวธีิ   
2. ดา้นการปกครองคณะสงฆ์
แบบปัคคหวธีิ   
3. ดา้นการปกครองคณะสงฆป์วารณา
วธีิ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ  
2. จ  านวนพรรษา  
3. วฒิุการศึกษาสายสามญั  
4. วฒิุการศึกษาทางธรรม 

พฤติกรรมภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาส  

1. การสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดวสิัยทศัน์
ร่วมกนั 
3.การท าใหค้นอ่ืนไดแ้สดงความสามารถ 
4. การเป็นแบบอยา่ง 
5. การสร้างเสริมก าลงัใจ 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 แนวคิดพฤติกรรมภาวะผู้น า 
 ภาวะผูน้ าขององคก์ารซ่ึงก็คือเจา้อาวาสของวดัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีบ่งช้ีความส าเร็จ
หรือความลม้เหลวของการปกครองคณะสงฆภ์ายในวดัพบผูบ้ริหารเป็นผูน้ าการออกนโยบายท่ีท า
ใหค้ณะสงฆมี์การประพฤติตนใหอ้ยูใ่นศีลธรรมดีงามไม่ผิดธรรมวินยัซ่ึงตอ้งใชภ้าวะผูน้ าและ
ความสามารถในการจดัการของผูบ้ริหารเป็นอยา่งมากทั้งน้ีมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ ามากมาย
แต่ผูว้จิยัเห็นวา่ทฤษฎีของคูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner, 1995) และบาสและอโวลีโอ 
(Bass & Avolio, 1994)  มีความน่าสนใจจึงน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย  (Challenge the process) พบวา่ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความกลา้ท่ีจะเผชิญความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีทา้ทายการบญัชีความเส่ียงของบุคคลแต่
ละคนมีไม่เท่ากนั กล่าวไดว้า่ภาวะผูน้ าของพระสงฆใ์นการทา้ทายและกลา้เผชิญกบักระบวนการน า
แนวคิดของคูเซส และพอสเนอร์ เป็นการคน้หาโอกาสท่ีทา้ทายต่อการเปล่ียนแปลงการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่และการปรับปรุงให้ดีข้ึนทดลองยอมรับความเส่ียงได้เรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
พบว่าผูบ้ริหารมีหน้าท่ีดา้นการน าและให้ค  าปรึกษาแนะน าผูอ่ื้นในกระบวนการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในประเทศไทย ดว้ยพฤติกรรมการหาโอกาสท่ีทา้ทายต่อการเปล่ียนแปลงแต่มีความรอบคอบ
และมีความคิดไปขา้งหนา้โดยกระตุน้ใหผู้อ่ื้นท าการริเร่ิมส่ิงใหม่และช่วยสร้างสถานการณ์แวดลอ้ม
ต่างๆใหดี้ 
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Inspire a share vision) ความส าเร็จ
ของการบริหารองคก์ารในโลกปัจจุบนัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัประสบการณ์และความขยนัหมัน่เพียร  
 3. การท าให้คนอ่ืนไดแ้สดงความสามารถ (Enable other to act)  การท่ีจะเป็นผูน้ าท่ี
แทจ้ริงไดแ้ก่การท่ีผูน้ าไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการท่ีจะไดรั้บการยอมรับนั้นจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการท างานเป็นทีมดงันั้นผูน้ าท่ีดีนั้นตอ้งมีความสามารถดา้นต่างๆในการ
สร้างทีมงานและผูกใจทีมงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกนัในองค์การการสร้างสรรค์พฤติกรรม
ในการท างานใหก้บัผูร่้วมงาน เพราะการสนบัสนุน ความร่วมมือการส่งเสริมเป้าหมายและการสร้าง
ความไวว้างใจโดยการกระจายอ านาจการให้ทางเลือกการมอบหมายภารกิจส าคญัการพฒันาขีด
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ความสามารถอ านาจเป็นแก่นสารหรือการเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของสังคมและชีวิตองค์การท่ี
องค์การจะขาดเสียไม่ไดเ้พราะพละวดัของอ านาจเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับการท าหน้าท่ี
ขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิผลถา้ผูบ้ริหารพฒันาท่ีจะท าใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผลผูบ้ริหารจะตอ้งมี
อ านาจและใชอ้ านาจไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร    
 4. การเป็นแบบอยา่ง  (Modeling the way)  ผูบ้ริหารเป็นผูส้ร้างตวัอยา่งในการแสดงให้
เห็นถึงวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าก่อให้เกิดความส าเร็จเกิดความกา้วหนา้อย่างต่อเน่ืองโดยปกติ
แล้วพฤติกรรมการแสดงออกของผูน้ าจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีอยู่ในสายตาของทุกคนในองค์การนั้นมี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นตน้แบบของพฤติกรรมของบุคลากรทั้งหลายฉะนั้นผูน้ าจะตอ้งมีความระวงัท่ีจะ
แสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของตนเองอย่างไรก็ตามการเสแสร้งแสดงออกในส่ิงท่ี
ไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริงของผูน้ าจะไม่เกิดประโยชน์อนัใดในระยะยาวดังนั้นพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของบุคคลจะท าให้บุคลากรสามารถพิจารณาไดอ้ย่างชดัเจนปัจจยัเหล่าน้ีท าให้
บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้นของพฤติกรรมการเป็นผูน้ า 
 5. การสร้างเสริมก าลงัใจ (Encourage the heart) พฤติกรรมชนิดน้ีจะเป็นสิทธิบ ารุงรักษา
จิตใจของบุคลากรจดัเป็นการบ ารุงขวญัและก าลงัใจในระยะยาวเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีใชติ้ดตั้ง
และใชง้านเพียงอยา่งเดียวแต่ตอ้งบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ืองจิตใจมนุษยก์็เช่นกนัการจดัการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการให้ส่ิงจูงใจในรูปเงินตรารางวลัจะเพียงพอแต่รวมไปถึงการสร้างขวญั
และก าลงัใจ   
 เหตุผลท่ีการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาภาวะผูน้ าตามตวัแบบของคูเซส และพอสเนอร์ 
(Kouzes and Posner, 1995) เป็นว่าแนวคิดน้ีไดม้าจากการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีปฏิบติัแลว้ ประสบ
ความส าเร็จและผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆเป็นรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมกับสภาพองค์การใน
ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์การทางศาสนาอย่างวดัช้างจากความ
ตอ้งการความศรัทธาความไวว้างใจความเล่ือมใสจากชุมชนจากพุทธศาสนิกชนในการตรวจสอบ
และร่วมในการบริหารงานศพวดัรวมถึงนโยบายรัฐบาลท่ีมีการเปล่ียนแปลงท าให้ภาวะของผูน้ านั้น
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปกครองของพระสงฆ์ในเขตจงัหวดัชลบุรีจึงเลือกท าการศึกษาใน
คร้ังน้ีประกอบดว้ย 5 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) การสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ
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ให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกนั 3) การท าให้คนอ่ืนได้แสดงความสามารถ 4) การเป็นแบบอย่าง และ 5) 
การสร้างเสริมก าลงัใจ 
 แนวคิดเกีย่วกบัการปกครองคณะสงฆ์ 
 จากพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505  (พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), 2546) 
ไดก้ล่าวถึงอ านาจหนา้ท่ีของพระสงฆ์ วา่มีหนา้ท่ีในการปกครองกิจการคณะสงฆ ์เป็นภาระหนา้ท่ี
โดยตรงของพระสงฆท่ี์มีความส าคญัต่อพระศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง ดงัเช่นท่ี ความเรียบร้อยดีงามของ
ประเทศชาติเกิดไดจ้ากความส าเร็จของการปกครองของแต่ละชุมชน ฉันใด ความเรียบร้อยดีงาม
ของคณะสงฆก์็เกิดไดจ้ากความส าเร็จของการปกครองกิจการคณะสงฆข์องพระสงฆใ์นแต่ละระดบั
ฉนันั้น โดยท่ีขอบข่ายการปกครองของท่ีพระสงฆน้ี์ มี 3 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. นิคคหวิธี คือ  การข่มบุคคลท่ีควรข่ม  เป็นธรรมดาของหมู่คณะไม่วา่จะเล็กหรือใหญ่ก็
ตาม   จะตอ้งมีคนดีและคนไม่ดี  คนท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากในหมู่คณะก็คือคนไม่ดีนัน่เอง ดงันั้นจึง
เป็นหน้า ท่ีของผู ้ปกครองท่ีจะต้องเป็นธุระเพื่อความผาสุกของหมู่คณะหรือประชาชนโดย
ส่วนรวม  เม่ือใชว้ธีิอ่ืน ๆ ไม่ส าเร็จแลว้ก็จ  าตอ้งใชนิ้คคหวธีิ  คือ การลงโทษ  ในทางการปกครองสงฆ์
เรียกว่า นิคคหกรรม  คือ การลงโทษตามสมควรแก่ความผิด   การลงโทษในทางวินยันั้นถา้เป็น
ความผิดท่ีไม่รุนแรง พอท่ีจะแกไ้ขและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่ให้ดีข้ึนไดน้ั้น เรียกว่าสเตกิจฉา  ถา้
เป็นความผิดท่ีร้ายแรง ไม่สามารถท่ีจะขอปรับปรุงแกไ้ขใหม่ได ้ เรียกวา่อเตกิจฉา เปรียบเสมือนการ
ตอ้งโทษประหารชีวติในทางโลกนัน่เอง   
 2. ปัคคหวธีิ ยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง  คือ  การยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง  เพื่อให้บุคคลนั้น ๆ 
ไดรั้บขวญัและก าลงัใจในการกระท าความดียิ่ง ๆ ข้ึน และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมองเห็นถึง
ความดีของบุคคลนั้น ๆ  พระพุทธองคก์็ทรงใชว้ธีิน้ีเช่นกนั  
 3. ปวารณาวิธี เปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นว่ากล่าวตกัเตือนสั่งสอนตนได ้คือ ให้ตกัเตือนซ่ึงกนั
และกนั โดยใชพ้ระธรรมวินยั กฎหมายบา้นเมืองและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอนัดีงามโดย
จุดมุ่งหมายของการปวารณาวิธี  คือ 1) เป็นกรรมวิธีลดหยอ่ยผอ่นคลายขอ้ขุ่นขอ้งคลางแคลงท่ีเกิด
จากความระแวงสงสัยใหห้มดไปในท่ีสุด 2) เป็นทางประสานรอยร้าวท่ีเกิดจากผลกระทบกระทัง่ใน
การอยูร่่วมกนั ใหมี้โอกาสกลบัคืนดี ดว้ยการใหโ้อกาสไดป้รับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 3) เป็นทาง
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สร้างเสริมความสามคัคีในหมู่ให้กลมเกลียวอยูร่่วมกนัอยา่งสนิทใจ 4) เป็นแนวปฏิบติัให้เกิดความ
เสมอภาคกนัในการแสดงความคิดสามารถวา่กล่าวตกัเตือนได ้โดยไม่ก าจดัดว้ยยศ ชั้น พรรษา และ
วยั และ 5) ก็ให้เกิดภราดรภาพ คือ ความรู้สึกเป็นมิตรชิดเช้ือปรารถนาดีเอ้ือเฟ้ืออาทรเป็นพื้นฐาน 
น าไปสู่พฤติกรรมอนัพึงประสงคท่ี์ดีงามคลา้ยๆ กนั เรียกวา่ ศีลสามญัญตา 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล) (2554) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการปกครองงาน
ของพระสงฆใ์นอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพการปกครอง
งานของพระสงฆใ์นอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการบ ารุงรักษาวดั จดั
กิจการและศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปดว้ยดี ดา้นการปกครองสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหสัถ์
ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอยู่ในวดันั้น ปฏิบติัตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม และด้านให้ความ
สะดวกตามสมควรในการบ าเพญ็กุศล ตามล าดบั 
 โชติ บดีรัฐ (2556) ไดศึ้กษาการปกครองงานของพระสงฆ ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 4เพื่อความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนา ผลการวิจยัพบว่า 1. ประสิทธิผลการปกครอง มีการ
ด าเนินไปอยา่งรวดเร็วสนองต่องานท่ีมอบหมายใหท้ าการปกครองภาระงาน มุ่งบริหารท่ีสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของผูม้าติดต่อ และการปกครององค์การ ไดเ้น้นในเร่ืองสร้างศรัทธาเขา้วดัและ
ปฏิบติัธรรมมากข้ึน และ 2. ศกัยภาพการปกครองงาน การปกครองคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากร
มาใช้ในการปกครองงาน การปกครองภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปกครองงาน และการปกครององคก์าร มีการจดัท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพฒันาองคก์ารอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 รุจิรา สง่าแสง  (2560) ไดศึ้กษาการปกครองเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
ตามแนวคิดการปกครองคณะสงฆ ์ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัญหาการปกครองท่ีส าคญัท่ีสุดคือการ
ไม่ตั้งอยูใ่นพระธรรมวนิยั ขาดความรู้ความสามารถทางการปกครอง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก และ
โครงสร้างการปกครองยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
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วธิีวทิยาการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-method design) โดยใชเ้ทคนิคระหวา่ง
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีศึกษาโดยการส ารวจ (Survey research method) ดว้ย
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีได้ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative Research)  ท่ีท าการศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และการวิจยั
เอกสาร (documentary research)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับการศึกษา  คือ พระสงฆ์ในเขต จงัหวดั
ชลบุรี  จ  านวน 4,619  นาย (ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558) การค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง
ท าโดยเปิดตารางส าเร็จของ ยามาเน่ (Yamane,  1973) โดยก าหนดการยอมรับค่าความคลาดเคล่ือน 
5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  369 รูป 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูส าคัญท่ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เจาะลึก  ได้แก่ 
พระสงฆร์ะดบัจงัหวดั ตวัแทนเจา้อาวาสของวดัในจงัหวดัชลบุรี   จ  านวน 6 รูป 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ นั้นมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity)  และน า
แบบสอบถามไปทดลอง (Tryout) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาท่ี .970 แบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 4 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบั
พฤติกรรมภาวะผูน้ าของพระสงฆ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรี     ส่วนท่ี 3 ค าถาม
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดั
ชลบุรี  
 ส าหรับวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ นั้นใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยัแบบก่ึงโครงสร้าง(Semi-
Structure Interviews) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากผลการศึกษาตามการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  ประเด็นท่ี 1  
ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประเด็นท่ี 2  ค  าถามเก่ียวกบัปัญหาการ
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ปกครองคณะสงฆข์องพระสงฆ์ระดบัเจา้อาวาส  และประเด็นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรี เพื่อ
ความมัน่คงของพระพุทธศาสนา 
 

ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดั
ชลบุรี 
 ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรีโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( ̅=  3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้นโดยสามารถเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ีดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบปัคคห
วิธี  ( ̅= 3.96) รองลงมาคือ ดา้นการปกครองคณะสงฆ์แบบนิคคหวิธี  (  ̅=  3.89) และด้านการ
ปกครองคณะสงฆแ์บบปวารณาวธีิ   ( ̅=  3.84) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรีในภาพรวม (n = 369) 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวดัชลบุรี  จ  าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
พระสงฆ์ท่ีมีอายุ จ  านวนพรรษา และวุฒิการศึกษาสายสามญั ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรี ใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 
 3. การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมภาวะผูน้ าของพระสงฆ์ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรี พบว่า  ตวัแปร การเป็น
แบบอยา่ง   และการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกนั  ท่ีร่วมกนัท านายประสิทธิภาพใน
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี  ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงตวัแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผนัแปรประสิทธิภาพในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรีไดร้้อยละ 24.0 ดงัตารางท่ี 2 
 

ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวดัชลบุรี  

 ̅ S.D. แปลความหมาย
ระดับ 

อนัดับ 
ที่ 

1. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบนิคคหวธีิ   3.89 0.71 มาก 2 
2. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบปัคคหวธีิ   3.96 0.60 มาก 1 
3. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบปวารณาวธีิ     3.84 0.76 มาก 3 

ภาพรวม 3.90 0.59 มาก - 
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ตารางท่ี 2        ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมภาวะผูน้ ากบัประสิทธิภาพในการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรี 

 

ตัวแปรอสิระ(ตัว
พยากรณ์)  

b Beta t-value Sig. 

การเป็นแบบอยา่ง   .225 .413 7.545 .000* 
การสร้างแรงบนัดาลใจให้
เกิดวสิัยทศัน์ร่วมกนั   .089 .133 2.424 .016* 
ค่าคงที ่(constant) 1.009  10.563 .000* 
R = .490    R2 = .240  F = 135.685  Sig. = .000*   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 4. สภาพปัญหาขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการปกครองของพระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆ์
จงัหวดัชลบุรี  นั้นสรุปไดด้งัน้ี 
  4.1  ดา้นการด าเนินการปกครอง  พบวา่  สภาพปัญหา และขอ้จ ากดัดา้นการปกครอง
คณะสงฆคื์อมีสายการบงัคบับญัชาแบบแนวด่ิงท าใหก้ารแกปั้ญหาในแต่ละดา้นจึงมีความล่าชา้และ
ดอ้ยคุณภาพเน่ืองจากตอ้งมีการด าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอนตามสายบงัคบับญัชาการแก้ไขก็คือ
ตอ้งลดขั้นตอนการท างานแบบระบบราชการภายในวดัให้น้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพของเจา้
คณะพระสงฆทุ์กระดบัใหรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาโดยไม่ตอ้งรับการสั่งการจากผูบ้งัคบับญัชา 
  4.2 ด้านการควบคุมส่งเสริมการคณะสงฆ์   พบว่า ปัจจุบันนั้นการควบคุมและ
ส่งเสริมการคณะสงฆน์ั้นมีปัญหาหลกัท่ีชดัเจนก็คือพระสงฆข์าดอิสระในการควบคุมและส่งเสริม
การปกครองคณะสงฆใ์ห้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงโดยการส่งเสริมการควบคุมและ
ส่งเสริมคณะสงฆ์นั้นเป็นหน้าท่ีของอุบาสกและอุบาสิกาอยู่แล้วเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์มี
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ความมัน่คงยิง่ข้ึนประชาชนควรมีการช่วยกนัสอดส่องดูแล แต่อยา่งไรก็ตามการสอดส่องดูแลนั้นก็
ควรมีขอบเขต ไม่ควรถึงขั้นการจบัผดิทุกการกระท าของพระสงฆ ์
  4.3 ดา้นการระงบัอธิกรณ์และค าวินิจฉยั  พบวา่  ปัญหาดา้นการปกครองเก่ียวกบัการ
ระงบัอธิกรณ์และค าวินิจฉัยของพระสงฆ์ต่อคณะสงฆ์นั้นขาดประสิทธิภาพเน่ืองจากการระงับ
อธิกรณ์ในบางคร้ังบางช่วงพระสงฆ์แกไ้ขปัญหาไม่ถูกประเด็นไม่ตรงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงท าให้ค  า
วนิิจฉยัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยการแกไ้ขปัญหาในขอ้น้ีตอ้งวา่กนัไปตามถูกหรือผิดตามพระ
ธรรมวนิยัและกฎหมายงดเวน้การช่วยเหลือกนัแบบระบบอุปถมัภค์  ้าชูพูดง่าย ๆ ก็คือการช่วยเหลือ
พวกพอ้งมากกวา่ความถูกตอ้ง 
  4.4 ดา้นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง   พบว่า ดา้นการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการปกครองคณะ
สงฆน์ั้นแบ่งออกเป็นประเภทคือขอ้ขดัขอ้งเฉพาะในคณะสงฆอ์ยา่งเดียวควรใชห้ลกัท่ีพระพุทธเจา้
ทรงบญัญติัไวม้าแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งนั้นและควรปฏิบติัตามแนวทางอยา่งถูกตอ้งแต่ถา้ขอ้ขดัขอ้งนั้นไป
เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนเช่นญาติโยมก็ตอ้งเพิ่มกฎหมายบา้นเมืองเขา้ไปดว้ยสรุปคือประพฤติตามพระ
ธรรมวนิยัของสงฆแ์ละยดึกฎหมายบา้นเมืองควบคู่ไปดว้ยกนั 
  4.5 ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา พบว่า การควบคุมบงัคบับญัชาตามการปกครอง
คณะสงฆ์นั้ นมีแบบแผนอยู่แล้วขอให้ปฏิบัติโดยการละอคติประพฤติปฏิบัติให้มีความ
ตรงไปตรงมาถ้าหากปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งเหมาะสมก็ตอ้งช้ีว่ามีความผิดไปตาม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
กระบวนการยุติธรรมในแบบของพระธรรมวินยัเหลืองหรือเม่ือมีความดีเกิดข้ึนก็ตอ้งยกย่องเชิดชู
ตามสมควรพูดง่าย ๆ วา่ ไม่ควรเห็นผิดเป็นชอบท าผิดบอกถูกการบงัคบับญัชาจึงถูกตอ้งดีงามตาม
แบบท่ีพระพุทธเจา้ทรงวางแบบอยา่งเอาไวแ้ลว้ 
  4.6 ดา้นการตรวจการและประชุม   พบว่า  การปกครองคณะสงฆ์นั้นมีการประชุม
เพื่อก าหนดแผนและการปฏิบติัการอยู่แลว้และยงัคงประพฤติกนัอยูเ่ป็นนโยบายของการปกครอง
คณะสงฆท่ี์ส าคญัอย่างหน่ึงดา้นการตรวจประชุมนั้นก็มีการรายงานตามล าดบัขั้นให้เจา้คณะออก
ตรวจเยีย่มพร้อมกบัการตรวจการเป็นประจ าอยูแ่ลว้ไม่ไดมี้ปัญหาแต่อยา่งใด 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย  
 อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดั
ชลบุรี พบวา่ พระสงฆ ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรีโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก 
โดยผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระมหาฐณวฒัน์ ศรีประเสริฐ (2553) ท่ี
พบวา่ การปกครองภารกิจคณะสงฆใ์นเขตการปกครองจงัหวดัสิงห์บุรีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
นอกจากนั้นยงัมีความคล้องกบังานวิจยัพระครูปลดักิตติวฒัน์ (2554) ท่ีพบว่าความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ท่ีมีต่อการปกครองวดัของพระสงฆ์ในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกประเด็น  เช่นเดียวกับ
งานวจิยัของพระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล) (2554) ท่ีพบวา่ประสิทธิภาพการปกครองงาน
ของพระสงฆใ์นอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทั้ งหมดอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี ด้านการบ ารุงรักษาวดั จดั
กิจการและศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปดว้ยดี ดา้นการปกครองสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหสัถ์
ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอยู่ในวดันั้น ปฏิบติัตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม และด้านให้ความ
สะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ตามล าดบั และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระครูสุ
ธรรมจารี สุภโร (เดชวงษา) (2560) ท่ี พบวา่ ความคิดเห็นของพระสงฆท่ี์มีต่อการปกครองงานของ
พระสงฆ ์ในเขตอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจะเห็นวา่มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอีก 4 ฉบบันั้นบ่งช้ีให้เห็นวา่ประสิทธิภาพในการปกครอง ความมีภาวะ
ผูน้ าของพระสังฆาธิการ ท่ีน ามาใชก้ารปกครองคณะสงฆอ์ยูใ่นระดบัดีมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดผล
ดีแก่วงการพุทธศาสนา โดยถ้าหากประสิทธิภาพในการปกครองสูงก็ย่อมท าให้กลุ่มคณะสงฆ์
ปฏิบติัตนอยูใ่นบรรพชิต ยงัผลใหเ้กิดความเล่ือมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า 
 2. ดา้นพฤติกรรมภาวะผูน้ า พบวา่ พฤติกรรมภาวะผูน้ า ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย, ด้านการเป็นแบบอย่าง, และด้านการท าให้คนอ่ืนได้แสดงความสามารถ   มีอิทธิพล
ทางบวกกบัประสิทธิภาพในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดั
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ชลบุรี ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ ร้อยละ 37.9 โดย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดบัลิน (Dubrin, 1992)  ท่ีกล่าววา่ในการบริหารองคก์ารผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มี
หน้าท่ีบริหารงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวมี้หน้าท่ีในการท่ีจะ
บริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมในหลายอยา่งตั้งแต่การวางแผนการจดัองคก์ารการน า
การควบคุมเป็นต้นดังนั้นผูบ้ริหารจะต้องมีความสามารถในการน า โดยผลการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของรุจิรา สง่าแสง (2560) ท่ีพบว่าหน่ึงในปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้แนว
ทางการพฒันาการปกครองประสบความส าเร็จ  คือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การท่ีพระสงฆเ์ป็นผูน้ าท่ีดี 
และมีความสามารถในการปกครอง นอกจากนั้นยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพฑูรย ์โพธิ
สวา่ง (2554) ท่ีพบวา่ การเป็นผูน้ าและศิลปะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นให้บรรลุตามนโยบายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เป็นหน่ึงในลกัษณะส าคญัขงการปกครอง และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพระวิจิตรสุนทราวตัร (2560) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่งเสริมการปกครองด้านการปกครอง แบ่งเป็น
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การท่ีพระสงฆมี์ภาวะผูน้ า กลา้ตดัสินใจ อ านวยการและเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุ
สามเณรท่ีตนปกครองอยา่งใกลชิ้ดซ่ึงความเป็นผูน้ าน้ีเองจะสามารถท าให้คณะสงฆ์มีความเคารพ 
นบัถือ ศรัทธา และครองตนอยูใ่นบรรพชิตส่งผลใหพุ้ทธศาสนามีความมัน่คง 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีขอ้เสนอแนะต่อกรมการศาสนา คณะ
สงฆ ์ภาค 13 และเจา้อาวาสวดัในจงัหวดัชลบุรีท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงนโยบายท่ีส าคญัดงัน้ี  

 1. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบปัคคหวิธี  นั้นพระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆ์
จงัหวดัชลบุรีมีประสิทธิภาพในการปกครองมากเป็นอนัดบัแรก ผูว้ิจยัเห็นวา่พระสงฆค์วรมีการยก
ยอ่งชมเชยคณะสงฆ ์เม่ือมีการปฏิบติัตนท่ีดีตามความถูกตอ้งปราศจากอคติ รวมถึงมีการเทศนาสั่ง
สอนแก่ประชาชนโดยทัว่ไปให้ตั้งอยูใ่นหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาอยา่งสม ่าเสมอในทุก ๆ 
คร้ังท่ีมีโอกาส 
 2. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบนิคคหวิธี  นั้นพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จงัหวดัชลบุรีมีประสิทธิภาพในการปกครองมากเป็นอนัดบัสอง ผูว้ิจยัเห็นวา่พระสงฆ์ควบคุมดูแล
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พระภิกษุในปกครองใหส้งบเรียบร้อย โดยใหมี้การลงโทษพระภิกษุ สามเณร ท่ีกระท าผิดพระธรรม
วนิยัอยา่งเคร่งครัด ไร้ระบบอุปถมัป์ค ้าชู ปฏิบติัต่อคณะสงฆทุ์กรูปดว้ยความเป็นธรรมเท่าเทียมกนั 
 3. ดา้นการปกครองคณะสงฆแ์บบปวารณาวธีิ นั้นพระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆ์
จงัหวดัชลบุรีมีประสิทธิภาพในการปกครองมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย ผูว้ิจ ัยเห็นวา่พระสงฆค์วรมีการ
สร้างความสมคัรสมานสามคัคี สามารถท างานการเป็นทีมไดภ้ายในวดั รวมถึงมีการรู้จกัยอมรับผิด 
เม่ือตนเองนั้นประพฤติส่ิงใดผดิ     
 4. พฤติกรรมภาวะผูน้ าของพระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัชลบุรีผูว้ิจยัเห็น
ว่าพระสงฆ์ควรมีการน าเอารูปแบบวิธีการปกครองแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการปกครองคณะสงฆ์
ภายในวดั มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คณะสงฆ์และเข้าร่วมกิจกรรมและมีเป้าหมายในการท า
ร่วมกนั รวมถึงการสร้างความยดึมัน่ต่อการปกครองตนใหอ้ยูใ่นพระธรรมวินยัของคณะสงฆ ์
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายา
เสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การท างานดา้นการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษประสบความส าเร็จ 3) เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทาง
ในการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีการวิจยั 
(Methodology) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) โดยใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) การสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 
12 คน การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม เลือกจากบุคคลท่ีท างานในกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 6 
คน และอาศยัการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ควบคู่กบัวิจยัจากเอกสาร (Documentary 
Research) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการท างานของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน โดยปัจจยัท่ีส่งผลให้การท างานด้านการป้องกนัปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวน
จงัหวดัศรีสะเกษประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั         1)ผูน้ าเยาวชน 2) เครือข่ายการท างาน 3) พี่เล้ียง 
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และ 4) การมีส่วนร่วม ขอ้เสนอแนะในการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนั จาก
การศึกษาวจิยัสามารถสรุปไดว้า่หวัใจส าคญัของการท างานเพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด คือ การมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง
และร่วมกนัท างานแบบเครือข่าย 
 

ค าส าคญั: เครือข่ายการท างาน, พี่เล้ียง, การมีส่วนร่วม 

 

Abstract 
 The objective of the research was study the working process for preventing drug 
problems of “the Klalamduan youth group  Si Sa Ket  province” and the factors of successful 
working process “the Klalamduan youth group  Si Sa Ket province” providing an advice for 
improving the youth group in the similar condition. The research has set the methodology by 
using qualitative research included In-depth Interview and Group Interview and using the 
purposive sampling to select the sample group. In-depth Interview  to collect data from 12 people 
who involved “the Klalamduan youth group  Si Sa Ketprovince”  and Group Interview to collect 
data from 6 people who member of  “the Klalamduan youth group Si Sa Ketprovince”. Together 
with participant observations, along with  documentary research. The study shows 2 working 
process in preventing drug problems, namely prevention of drug problems in educational 
institutions and community. The factors of successful working process  “the Klalamduan youth 
group  Si Sa Ket province”. The first factor is the Youth leadership. Second is working network. 
Third is the mentor and the forth, participation with related organizations. The conclusion from 
this research shows that the most important factor of, “the Klalamduan youth group  Si Sa Ket 
province” is having strong youth leadership together network working. 
 

Keywords: Working Network, Mentor, Participation 
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บทน า 
 ปัจจุบนัสถานการณ์ยาเสพติดโลก จากรายงาน World Drug Report 2018 ของส านกังาน
ป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs 
and Crime : UNODC) พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทัว่โลก พื้นท่ีท่ีพบการแพร่ระบาดมาก
ท่ีสุดอยูบ่ริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทวีปยุโรป ส าหรับ
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ยงัคงเผชิญกบัปัญหายาเสพติดท่ีผลิตมาจาก
พื้นท่ีสามเหล่ียมทองค า โดยพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคงถูกใช้เป็นช่องทางใน
การลกัลอบน าเขา้ยาเสพติด ซ่ึงยาบา้ยงัเป็นตวัยาหลกัท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด และในขณะเดียวกนั
ประเทศไทยถูกใชเ้ป็นแหล่งพกัยาเสพติดและเส้นทางล าเลียงผา่น เพื่อส่งไอซ์ เฮโรอีน และกญัชา ไป
ยงัประเทศท่ีสาม  
 จงัหวดัศรีสะเกษอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 22 อ าเภอ 206 ต าบล 2,688หมู่บา้น/ชุมชน
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัยโสธร ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดัอุบลราชธานี ทิศตะวนัตก
ติดต่อกบัจงัหวดัสุรินทร์และจงัหวดัร้อยเอ็ด ทิศใตติ้ดต่อกบัประเทศกมัพูชา ทั้งน้ี เน่ืองจากจงัหวดัศรี
สะเกษมีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัอุบราชธานี ซ่ึงมีสภาพปัญหายาเสพติดค่อนขา้งรุนแรง และมีพื้นท่ี
ติดต่อกบัประเทศกมัพูชาท าให้จงัหวดัศรีสะเกษมีปัญหายาเสพติดหลายดา้น ทั้งการลกัลอบน าเขา้ยา
เสพติด การผลิต(ปลูก) พืชเสพติดการคา้และการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยปัญหาหลกั คือ ปัญหา
การค้าและการแพร่ระบาดของยา เสพติดซ่ึ งหากเปรียบเที ยบกับจังหวัด อ่ืนๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบวา่สภาพปัญหายาเสพติดของจงัหวดัศรีสะเกษอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปัจจุบนัเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีนักคา้ยาเสพติดให้ความ
สนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวยัท่ีก าลงัอยากรู้อยากลอง เช่ือคนง่าย ท าให้กลุ่มเหล่าน้ีตกเป็นเคร่ืองมือ
ของนกัคา้ยาเสพติด ดงันั้น จงัหวดัศรีสะเกษจึงให้ความส าคญักบัเยาวชนในการเขา้มามีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด เน่ืองจากปัญหายาเสพติดมีความ
สลบัซบัซ้อน ท าให้ภาครัฐไม่สามารถด าเนินงานไดเ้พียงล าพงั จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งระดมความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากภาคเยาวชนเพราะเยาวชนเป็นผูรู้้ปัญหา เขา้ใจปัญหา และความ
ตอ้งการของเยาวชนดว้ยกนั และเช่ือวา่แนวทางน้ีจะท าให้การป้องกนัปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ 
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และย ัง่ยนื ซ่ึงกลุ่มเยาวชนดงักล่าวมีทั้งท่ีด าเนินการโดยอิสระและด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในฐานะเป็นองค์กรสนบัสนุนหรือพี่เล้ียง โดยกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวน
จังหวัดศรีสะเกษถือเป็นกลุ่มท่ีมีผลงานโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับทั้ งในและต่างประเทศ มี
กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ และประสบความส าเร็จในการป้องกนัปัญหายาเสพติด ดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการท างาน ปัจจยัท่ีส่งผลให้การท างานดา้นการป้องกนัปัญหายา
เสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษประสบความส าเร็จเพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางใน
การพฒันารูปแบบการท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในบริบทท่ีคล้ายคลึงกันทั้งน้ี เพื่อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชน และองคก์ร/หน่วยงานท่ีท างานดา้นยาเสพติดในประเทศไทยต่อไป 
 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการท างานดา้นการ
ป้องกนัปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้
การท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษประสบ
ความส าเร็จ และ 3) เสนอแนะเป็นแนวทางในการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในบริบทท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

 

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษากระบวนการท างานและปัจจยัท่ีส่งผลให้การท างานดา้น
การป้องกนัปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษประสบความส าเร็จ โดยศึกษา
ผูน้ าเยาวชน เครือข่ายการท างาน พี่เล้ียงของกลุ่มเยาวชน และการมีส่วนร่วมของบุคคลหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง     ซ่ึงสามารถแสดงออกมาในรูปของกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยั เร่ือง กลไกกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษในการป้องกนัปัญหายาเสพ
ติด  ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดหรือทฤษฎี เพื่อเป็นกรอบในการท าความเขา้ใจและอธิบายถึงกระบวนการ
ท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ และปัจจยัท่ี
ส่งผลให้การท างานด้านการป้องกนัปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ
ประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

 1. แนวคิดการป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติด หมายถึง 
กระบวนการท่ีด าเนินการล่วงหน้า โดยการอบรมเล้ียงดู ให้การศึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร และให้
ความรู้ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยัแก่กลุ่มเป้าหมายอยา่ง
ต่อเน่ือง อนัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั เพื่อป้องกนัตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้รอดพน้จากยาเสพ
ติด รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีมีส่วนผลกัดนัให้กลุ่มเป้าหมายไปใชย้าเสพติด (ส านกังาน 
ป.ป.ส., ส านกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, 2541, น. 12) ซ่ึงการด าเนินการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดสามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 1) การด าเนินงานป้องกนัปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา กล่าวคือ สถานศึกษาถือเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้นการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดลงสู่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัสภาพปัญหามีความหลากหลาย ซับซ้อน และ

1. กระบวนการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติด 
2. ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ 

 ผูน้ าเยาวชน 

 เครือข่ายการท างาน 

 พี่เล้ียง 

 การมีส่วนร่วม 

ประสิทธิผลการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้

ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ 
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แปรเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว สถานศึกษาจึงจ าเป็นจะตอ้งจดัระบบงานดา้นยาเสพติด เพื่อบูรณาการการ
ท างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ท าให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 2) 
การด าเนินงานป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการสามารถด าเนินการไดด้ว้ยการประสาน
ความร่วมมือ โดยมีนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ ผูใ้ชแ้รงงานในสถานประกอบการ เขา้มามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ท่ีด าเนินงานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติด (ส านกังาน ป.ป.ส., ส านัก
พฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, 2553, น. 59-63, น. 65-70)  และ 3) การด าเนินงาน
ป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชนมุ่งสนบัสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหายา
เสพติด ด้วยมาตรการท่ีเหมาะสมกบัปัญหาในแต่ละพื้นท่ีและประชากรเป้าหมาย โดยระดมความ
ร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนด าเนินการ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานขยายตวักวา้งขวางและครอบคลุมชุมชนท่ีมีปัญหายา
เสพติด รวมทั้ งสามารถพฒันาเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านกังาน ป.ป.ส., ส านกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, 2541, น. 57-58) 

 2. แนวคิดกลุ่มเยาวชน (Youth Group) พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นิยามว่า เด็กหมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเยาวชน
หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์  – 25 ปีบริบูรณ์ (พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็ก
และเยาวชนฯ, 2551, น. 1) ส าหรับการด าเนินงานป้องกนัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนั ไดแ้บ่งเยาวชน
ตามลกัษณะทางพฤติกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เยาวชนกลุ่มดี คือ เยาวชนทัว่ไปท่ีมีพฤติกรรม
ปกติตามบรรทดัฐานทางสังคมและมีภูมิคุม้กนัต่อยาเสพติดในระดบัท่ีมากกว่าเยาวชนกลุ่มอ่ืน 
เยาวชนกลุ่มเส่ียง คือ กลุ่มเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือมีโอกาส/แนวโน้มสูงท่ีจะใช้ยาเสพ
ติด หรืออาจรวมถึงเยาวชนท่ีเสพยาเสพติดหรือเคยทดลองใชบ้า้งแลว้แต่ยงัไม่ถึงขั้นเป็นผูติ้ด และ
เยาวชนกลุ่มเสีย คือ กลุ่มเยาวชนท่ีเสพ/ติดยาเสพติดเป็นประจ า และจ าเป็นตอ้งเขา้รับการบ าบดั 
รักษา (ส านกังาน ป.ป.ส., ส านกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด, 2551, น. 2-4) 

 กลุ่ม/องค์กรเยาวชนมีองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 1) แกนน าเยาวชน กล่าวคือ 
กลุ่ม/องคก์รเยาวชนจ าเป็นตอ้งมีเยาวชนในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพและมีภาวะผูน้ า เพื่อเป็นแกนน าริเร่ิม
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ในการรวมพลังและประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานต่างๆ มาให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มเยาวชน โดยแกนน าแต่ละคนควรมีการพบปะกนัอยา่งสม ่าเสมอ และมีบุคคลท่ี
เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานระหวา่งแกนน า เพื่อความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงการท างานในช่วง
ระยะเวลาเร่ิมตน้ของการด าเนินงานป้องกนั แกไ้ข และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 2) คณะท างาน
เยาวชน กล่าวคือ การด าเนินงานป้องกนัยาเสพติดในพื้นท่ีหมู่บา้น/ชุมชนจะได้ผลดีท่ีสุดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือคณะท างานเป็นเยาวชน/กลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นทอ้งถ่ินของตน 
เน่ืองจากพื้นท่ีทอ้งถ่ินดงักล่าวเป็นพื้นท่ีเกิดและเติบโตของเยาวชน เยาวชนจึงมีความรักถ่ินก าเนิด มี
ความคุน้เคยกบัสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร และบุคคลในพื้นท่ี อีกทั้งบุคคลในพื้นท่ียงัมีความรัก 
ความเอ็นดูกลุ่มเยาวชน เน่ืองจากเป็นเครือญาติ ซ่ึงท าให้การส่งเสริม สนับสนุนการท างานของ
เครือข่ายเยาวชนเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ส าหรับในดา้นของการสร้าง/พฒันากลุ่มและเครือข่าย จะ
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม และการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
สามารถมีการติดต่อประสานงานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และท่ีส าคญัมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน อีกทั้ง
สามารถประสาน/เช่ือมโยงและร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกบัเครือข่าย/กลุ่มอ่ืนๆ ในพื้นท่ีได ้3) พี่เล้ียง/
องคก์รพี่เล้ียง กล่าวคือ ถึงแมว้า่เยาวชนจะมีพลงัและแนวคิดท่ีสร้างสรรคใ์นการท างาน แต่เยาวชน
ก็มีขอ้จ ากดัหลายประการท่ีไม่สามารถด าเนินงานป้องกนั แกไ้ข และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด หรือ
งานพฒันาดา้นอ่ืนๆ ตามล าพงัได ้เช่น การขาดอ านาจหนา้ท่ีในการติดต่อประสานงานในเวทีการ
ประชุมของส่วนราชการ การขาดประสบการณ์ในการวางแผนและตดัสินใจ การควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมยงัอยู่ในระดบัท่ีนอ้ย การขาดความรู้ในกระบวนการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ เทคนิคการ
จัดประชุมหรือเวทีประชาคมต่างๆ การสรุปบทเรียนหลังการด าเนินกิจกรรม การจัดสรร
งบประมาณ การเขียนแผน/โครงการ และขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณพี่
เล้ียงและองคก์รพี่เล้ียงจึงมีความจ าเป็นในการสนบัสนุน และใหค้  าปรึกษาค าแนะน าแก่กลุ่ม/องคก์ร
เยาวชน ซ่ึงพี่เล้ียง/องค์กรพี่เล้ียงสามารถมีได้ทั้งในระดับหน่วยงาน/บุคคล ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพฒันาชุมชน บุคคล กลุ่มบุคคล ผูน้ าในทอ้งถ่ิน หรือพระสงฆ์ เป็นตน้ โดยบทบาทของพี่
เล้ียงและองคก์รพี่เล้ียง ก็คือ การเติมเตม็ในส่วนท่ีกลุ่ม/องคก์รเยาวชนยงัขาด ไม่ใช่การครอบง าทาง
ความคิดหรือการช้ีน าโดยขาดเหตุผล หรือใชอ้  านาจในหนา้ท่ีการงานและระดบัความอาวุโสในการ
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สั่งการ ซ่ึงการท างานควรมีความเท่าเทียมกนั การแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ในลกัษณะสายบงัคบั
บญัชา และท่ีส าคญัควรร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม/องคก์รเยาวชนไม่ใช่ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาเพียง
คร้ังคราวเท่านั้น และ 4) ฝ่ายสนบัสนุนการด าเนินงานคือ ผูท่ี้อยูน่อกเหนือจากการเป็นทีมงานหรือ
คณะท างาน และยินดีให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม/เครือข่ายโดยทางตรงและทางออ้ม 
ทั้งในดา้นการจดักิจกรรม งบประมาณ และการพฒันาศกัยภาพของทีมงานและเยาวชน (ส านกังาน 
ป.ป.ส., 2550, น. 3-5, ส านกังาน ป.ป.ส. และกรมการพฒันาชุมชน, 2546, น. 2-4) 

 3. แนวคิดเครือข่าย (Network) เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2543) กล่าวว่า เครือข่าย 
หมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงานหรือสถาบนัใด ไดต้กลงท่ีจะประสาน เช่ือมโยงเขา้
หากนัภายใตว้ตัถุประสงคห์รือขอ้ตกลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ี หากเครือข่าย
มีผูส้นใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจ านวนมากและไม่มีการจดัระบบเครือข่ายท่ีดี เครือข่ายจะเร่ิมมีปัญหา 
เพราะเกิดความสับสน ความขดัแยง้ระหว่างกนั อนัเน่ืองมาจากความไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าท่ี 
วธีิการท างานตลอดจนการประสานงานระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ดงันั้น การจดัระบบบริหารเครือข่าย 
(Network  Organizing) จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะช่วยให้เครือข่ายด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ซ่ึงมี 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจดัผงักลุ่มเครือข่าย (Mapping) การจดับทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน
เครือข่าย (Role and Responsibility) การจดัระบบติดต่อส่ือสาร (Communication system) การ
จดัระบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning System) และการจดัระบบสารสนเทศ (Information  System) 

 4. แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) อรทยั ก๊กผล(2552) 
กล่าวว่า แนวคิดน้ีไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย 
กระบวนการบริหาร และตดัสินใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของการท่ีประชาชนมีอิสระทางความคิด มี
ความรู้ความสามารถในการกระท า และเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งน้ี การมีส่วนร่วม
ดงักล่าวประชาชนจะตอ้งเขา้ร่วมอยา่งครบวงจรตั้งแต่ตน้จนจบ ดงัน้ี 1) ร่วมกนัคิด ว่าอะไรท่ีเป็น
ปัญหาของชุมชน มีสาเหตุมาจากอะไร และควรท่ีจะจดัการกบัปัญหาใดก่อนหลงั 2) ร่วมกนัวาง
แผนการด าเนินงาน วา่จะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกนัอยา่งไร ใชง้บประมาณมาก
นอ้ยเพียงใด จะจดัหางบประมาณมาจากท่ีไหน และใครจะเป็นผูดู้แลรักษา 3) ร่วมด าเนินงาน โดย
ประชาชนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลงัความรู้ความสามารถของตนเอง 4) 
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ร่วมกนัติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีท างานร่วมกนั ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกนัในการหาทางแกไ้ขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดงักล่าวสามารถ
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ          5) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรม
ของชุมชนยอ่มไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอยูใ่นรูปของเงิน วตัถุ ส่ิงของ 
แต่อาจเป็นความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนก็ได ้

 
วธิีการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีการวิจยั (Methodology) โดยใชร้ะเบียบวิธีการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแ้ก่ การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา
ประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุป และพรรณนาถึงกลไกกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะ
เกษในการป้องกนัปัญหายาเสพติด เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีชดัเจนและครอบคลุมท่ีสุด  

ผลการศึกษา 
 1.  กระบวนการท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวน 
จังหวดัศรีสะเกษ  
 กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษเป็นกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัศรีสะเกษ จดัตั้งข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2551 มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อให้เยาวชนมีพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ 
และจดัท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์2) เพื่อสร้างและพฒันาตน้กลา้เยาวชนท่ีมีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี กล้าคิด กล้าท า กล้าตดัสินใจ มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เยาวชนใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 4) เพื่อเป็นกลไกในการท างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานดา้นเยาวชน โดยไดร่้วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ กล่าวคือ“กลุ่ม
เยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นองค์กรตน้แบบเยาวชน และเป็นศูนยก์ลางการท างานดา้น
เยาวชนของจงัหวดัศรีสะเกษจนเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัชาติ และนานาชาติ”
ซ่ึงการท างานในระยะเร่ิมแรกจะมีการรับสมคัรเยาวชนท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นผูน้ า เขา้
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มาเป็นแกนน าของกลุ่ม ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน กรรมการ ปฏิคม เหรัญญิก และเลขานุการ 
โดยการท างานดังกล่าวจะเน้นให้เยาวชนเป็นผูคิ้ดและลงมือท าด้วยตนเอง ผูใ้หญ่เป็นเพียงผูใ้ห้
ค  าปรึกษา สนบัสนุน หรือช่วยเหลือเท่าท่ีจ  าเป็น 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมากลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษไดมี้การท างาน
อยา่งต่อเน่ืองและขยายเครือข่ายไปทัว่จงัหวดัศรีสะเกษจนท าให้ปัญหายาเสพติดลดนอ้ยลงและเป็นท่ี
ยอมรับทั้งในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ และนานาชาติ โดยไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ
องคก์รท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกนัยาเสพติดระดบัประเทศ จากนายกรัฐมนตรีถึง 2 ปี และเป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมประชุมในเวทีระดบันานาชาติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีได้สะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่ม
เยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดั   ศรีสะเกษประสบความส าเร็จอยา่งยิ่งในการป้องกนัปัญหายาเสพติดทั้งน้ี 
โดยมีรูปแบบในการท างานท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง กล่าวคือ “เยาวชนเป็นคนคิด เป็นคนท า เป็นคน
น า และผูใ้หญ่เป็นเพียงผูส้นบัสนุนและให้ค  าปรึกษาเท่านั้น”ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตราสัญลกัษณ์ของกลุ่ม 
ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2 ตราสัญลกัษณ์ของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ 

 
การท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ

ท่ีผา่นมา จ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เร่ิมจาก 1) กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดั     
ศรีสะเกษร่วมกบัสถานศึกษาท าการส ารวจและจดัท าขอ้มูลสถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา แลว้
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และระดมความคิดเห็น เพื่อก าหนดโครงการหรือกิจกรรมให้ตรงกบัความ
ตอ้งการและบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 2) ประสานและขอความร่วมมือผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ

กลา้ท่ี 1 “ความกลา้คิด” 

กลา้ท่ี 2 “ความกลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

กลา้ท่ี 3 “ความกลา้น าและแสดงออกในทางสร้างสรรค”์ 
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นกัเรียน เพื่อร่วมกนัคดักลองกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มดี 
คือ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมปกติ มีภูมิคุม้กนัและไม่เคยยุง่กบัยาเสพติด กลุ่มเส่ียง คือ กลุ่มท่ีมีโอกาสเขา้ไป
ยุง่กบัยาเสพติดหรือใช้ยาเสพติดเพียงคร้ังคราว และกลุ่มเสีย คือ กลุ่มท่ีใช้ยาเสพติดเป็นประจ า และ
จ าเป็นต้องได้รับการบ าบดัรักษาโดยด่วน 3) ร่วมก าหนดมาตรการ วิธีการ และวางระบบในการ
ป้องกนัปัญหาเสพติดในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทพร้อมทั้งด าเนินการ 
และติดตามประเมินผลร่วมกบัสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4) หากกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะ
เกษและสถานศึกษามีขอ้จ ากดัหรือมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานก็จะประสานหน่วยงานใน
พื้นท่ีใหม้าร่วมท างาน 

2. การป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน เร่ิมจาก 1) กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะ
เกษร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และเยาวชน ก าหนดพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินการ โดยแบ่งพื้นท่ีเป้าหมายออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีมีปัญหายาเสพติดรุนแรง ปานกลาง 
และไม่มีปัญหาเลย รวมทั้งการร่วมกนัก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 2) ด าเนินการส ารวจสถานการณ์ยา
เสพติดในจังหวดัศรีสะเกษ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดมาตรการในการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในลกัษณะผสมผสาน เน่ืองจากปัญหายาเสพติดมีความซบัซ้อน 3) 
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัปัญหายาเสพติดและติดตามประเมินผลร่วมกบัหน่วยงานทั้งในและ
นอกจงัหวดัศรีสะเกษ 
 2. ปัจจัยทีส่่งผลให้การท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวน
จังหวดัศรีสะเกษประสบความส าเร็จ จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ปัจจยั ดงัน้ี 
  2.1 ปัจจัยด้านผู้น าเยาวชน กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ มีผูน้ าเยาวชนท่ีมี
ศกัยภาพและมีภาวะความเป็นผูน้ าสูง ท าหนา้ท่ีเป็นแกนน าริเร่ิมในการรวมพลงัและจดัท ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงผูน้ าแต่ละคนจะมีการพบปะพูดคุย
กนัและท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจากการศึกษาคุณสมบติัผูน้ า พบวา่ ผูน้  าเยาวชนของกลุ่ม
เยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษลว้นเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์กลา้คิด กลา้ท า และกลา้น า
ในส่ิงท่ีถูกตอ้งและสร้างสรรค ์มีทกัษะและความสามารถในการส่ือสารท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
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ยอมรับของคนทัว่ไปมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือมโยงและ
ประสานเครือข่ายการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีวธีิคิดท่ีเป็นระบบ และมีวิสัยทศัน์ในการท างาน
ท่ีกา้วไกลกวา่เยาวชนในวยัเดียวกนัประกอบกบัผูน้ าของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษทุก
คนเกิดและเติบโตในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จึงมีความรักและรู้สึกผกูพนักบัถ่ินก าเนิดของตน รวมถึงมี
ความคุน้เคยกบัสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร บุคคล หน่วยงานในพื้นท่ี อีกทั้งบุคคลในพื้นท่ีจงัหวดัศรี
สะเกษยงัมีความรัก ความเอ็นดูกลุ่มเยาวชนกลุ่มน้ี เน่ืองจากเป็นเครือญาติและเป็นลูกหลานเมืองดอก
ล าดวนดว้ยกนั ส่งผลท าให้การส่งเสริม สนบัสนุนการท างานของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะ
เกษเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
  2.2 ปัจจัยด้านเครือข่ายการท างาน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2543) กล่าวไวว้่า 
เครือข่าย หมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน ไดต้กลงท่ีจะประสาน เช่ือมโยงเขา้หากนั
ภายใตว้ตัถุประสงคห์รือขอ้ตกลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนัอยา่งเป็นระบบนั้นกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวน
จงัหวดัศรีสะเกษก็ไดมี้การสร้างเครือข่ายและบูรณาการการท างานร่วมกบัองคก์ร หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และเยาวชน เพื่อด าเนินการป้องกนัปัญหายาเสพติด ดงัน้ี  

1) องค์ภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดว้ย ส านกังานจงัหวดั สาธารณสุข ทอ้งถ่ิน 
พฒันาชุมชน พฒันาสังคม วฒันธรรม พระพุทธศาสนา เขตพื้นท่ีการศึกษา กศน. แรงงานจงัหวดั ศูนย์
สงเคราะห์และฝึกอาชีพ คุมประพฤติ สถานพินิจ บ้านพักเด็กเรือนจ า ประชาสัมพันธ์จังหวดั 
สรรพสามิต อบจ. เทศบาล อบต. ท่ีวา่การอ าเภอ และสถานีต ารวจภูธร 

2) องค์กรภาคประชาสังคม ประกอบดว้ย มูลนิธิรักษไ์ทยจงัหวดัศรีสะเกษ ชมรมคนรัก
ในหลวงจงัหวดัศรีสะเกษ ประชาคมงดเหลา้จงัหวดัศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาชนต่อตา้นยาเสพ
ติดของอ าเภอกนัทรลกัษ ์อ าเภอน ้าเกล้ียง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อบต.น ้าค  า และบา้นกระแชง 

3) องค์ภาคเยาวชน ประกอบดว้ย สภาเด็กและเยาวชนระดบัอ าเภอทั้ง 22 อ าเภอ จงัหวดั
และประเทศ สมาพนัธ์เด็กและเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ ศูนยอ์  านวยการประสานงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ กลุ่มเยาวชนลูกขา้วเหนียว กลุ่มตน้กระแชง เครือข่าย
สภานกัเรียนจงัหวดัศรีสะเกษและสถาบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย 
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เม่ือมีหลายหน่วยงานเขา้มีส่วนร่วมในการท างาน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการบริหาร
จดัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษไดร่้วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจดัท าฐานขอ้มูลเครือข่าย เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลบุคคล หน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย และมี
การแบ่งบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของสมาชิกในเครือข่ายอย่างชดัเจน รวมทั้งมีการจดัท าระบบ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก รวมถึงมีการจดัประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อใหส้มาชิกเครือข่ายไดพ้บปะสังสรรคก์นัดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้
วา่การท างานในรูปแบบเครือข่ายน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะสามารถป้องกนัปัญหายาเสพติดท่ีซบัซอ้น
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.3 ปัจจัยด้านพีเ่ลีย้ง แมว้า่กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ จะมีศกัยภาพในการ
ท างานไดส้ าเร็จก็ตามแต่เยาวชนก็มีขอ้จ ากดัหลายประการท่ีไม่สามารถด าเนินงานป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดไดเ้พียงล าพงัเน่ืองจากขาดอ านาจหนา้ท่ีในการประสานกบัส่วนราชการ ขาดประสบการณ์ในการ
วางแผนและตดัสินใจ มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ขาดความรู้ในกระบวนการจดั
กิจกรรมดงันั้นองคก์รแพธ (PATH) และองคก์รแพลน (PLAN) ซ่ึงเป็นองคก์รภาคเอกชนท่ีมีภารกิจใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย และส านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการเฝ้าระวงั ป้องกนั แกไ้ข ปราบปรามยา
เสพติด จึงเขา้มาเป็นพี่เล้ียงพร้อมทั้งให้การสนบัสนุนงบประมาณแก่กลุ่มเยาวชนดงักล่าวในการจดั
กิจกรรม 

 ดงันั้น พี่เล้ียงจึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยเติมเต็มการท างานของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวน
จงัหวดัศรีสะเกษใหส้มบูรณ์แบบยิง่ข้ึนแต่ไม่ไดเ้ขา้ไปครอบง าความคิดหรือช้ีน า หรือใชอ้  านาจหนา้ท่ี
ของพี่เล้ียงสั่งการ แต่จะท างานร่วมกนักบัเยาวชนดว้ยเท่าเทียมกนั และท่ีส าคญั คือ พี่เล้ียง ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มเยาวชนไม่ใช่ท าหนา้ท่ีเพียงคร้ังคราวเท่านั้น ซ่ึงจากการศึกษาคุณสมบติัของบุคคลท่ีเป็น
พี่เล้ียงกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า พี่เล้ียงเป็นผูท่ี้มีความเป็นผูน้ าสูง มีความ
เสียสละและจิตสาธารณะมีจิตใจอยากช่วยเหลือเยาวชนและผูอ่ื้น เขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการ
ของเยาวชน มีความอดทน ใจเยน็และสามารถรอคอยความส าเร็จไดส้ามารถพูดโน้มน้าว และวางตวั
เป็นกลางเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีทกัษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
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  2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ดงัน้ี1) ร่วมคิด คือ 
การเข้าไปมีบทบาทในการระดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเสนอให้การขบัเคล่ือนงานป้องกันปัญหายาเสพติดต้องมี
เยาวชนเขา้ไปมีส่วนร่วมทุกคร้ังทั้งน้ีเพื่อให้ด าเนินการไดต้รงจุดและตรงกบัความตอ้งการของเยาวชน
และประชาชนในพื้นท่ี 2) ร่วมวางแผนการด าเนินงานคือมีบทบาทในการวางแผนปฏิบติัการป้องกนั 
ปราบปรามและบ าบดัรักษายาเสพติด จงัหวดัศรีสะเกษร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และเยาวชนทั้งน้ีเพื่อให้แผนดงักล่าวสามารถน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
3) ร่วมด าเนินงานคือ การท่ีได้เขา้ไปร่วมท างานด้านยาเสพติดร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ อยู่เป็นประจ า 
เช่น การออกตรวจพื้นท่ีเส่ียง การจดัท าค่ายการจดัประชุม การรณรงค์ และการจดัท ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรคต่์างๆ 4) ร่วมกนัติดตามประเมินผล กล่าวคือในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึน จะ
มีการติดตามและประเมินผลการท างานอยูเ่สมอ ตั้งแต่ก่อน ระหวา่ง และภายหลงัด าเนินโครงการ และ 
5) ร่วมรับผลประโยชน์กล่าวคือ การท างานในลกัษณะเครือข่ายจะปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกนัและ
การร่วมรับผลประโยชน์ไม่ได้ ซ่ึงกลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจงัหวดั ศรีสะเกษและเครือข่ายมีความ
ภาคภูมิใจอยา่งมาก ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนัปัญหายาเสพติดและร่วมพฒันาจงัหวดัศรีสะเกษ
ซ่ึงเป็นแผน่ดินเกิดของทุกคนให้เจริญยิง่ข้ึน 
  ข้อเสนอแนะแนวทางในการท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในบริบทที่       
คล้ายคลงึกนั 
 การท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยเยาวชน จ าเป็นตอ้งมีผูน้ าเยาวชนท่ีเขม้แข็ง
และสามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และมีพี่เล้ียงท่ีคอยให้ค  าแนะน าและสนบัสนุนการท างาน
ของเยาวชน แต่ไม่ใช่การเขา้ไปครอบง าความคิดหรือช้ีน าเยาวชนประกอบกบัตอ้งอาศยัเครือข่ายความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เน่ืองจากปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อนและตอ้ง
ใช้หลายมาตรการเขา้ด าเนินการ ดงันั้น เยาวชนเพียงล าพงัจึงไม่อาจด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรส าหรับกรณีของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษในฐานะท่ีเป็นกลไกในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติด  มีหัวใจส าคญัอยู่ท่ีผูน้  าเยาวชนและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการท างานกล่าวคือ 
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ผูน้ าเยาวชนตอ้งมีลกัษณะพิเศษ เช่น กลา้คิด กลา้ท า และกลา้น าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะในการส่ือสารท่ี
ดีมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สามารถประสานเครือข่ายการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีคิดท่ีเป็นระบบ และมีวิสัยทศัน์ในการท างาน ส าหรับในส่วนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายการท างานนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ีในทุกกระบวนการ
ท างานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึง คือ ตอ้งรักษาความสัมพนัธ์ของเครือข่าย
การท างานให้เหนียวแน่นอยู่ตลอดเวลา โดยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา การศึกษาดู
งาน และการสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการวจิยั เร่ือง กลไกกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษในการป้องกนัปัญหายาเสพติด 
พบว่าปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจงัหวดัศรีสะเกษจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยกลุ่มท่ีตกเป็น
เคร่ืองมือของนกัคา้ยาเสพติด คือ กลุ่มเยาวชนทั้งในละนอกสถานศึกษา เน่ืองจากเป็นวยัท่ีก าลงัอยากรู้อยาก
ลอง เช่ือคนง่าย จงัหวดัศรีสะเกษจึงใหค้วามส าคญักบัเยาวชนในการเขา้มามีส่วนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ
ในการด าเนินงานป้องกนัปัญหายาเสพติด เน่ืองจากเช่ือวา่เยาวชนเป็นผูรู้้ปัญหา เขา้ใจปัญหา และความ
ตอ้งการของเยาวชนดว้ยกนั ซ่ึงกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษถือเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีผลงาน
โดดเด่นและเป็นท่ียอมรับ มีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ และประสบความส าเร็จในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติด ส่งผลใหปั้ญหายาเสพติดของจงัหวดัศรีสะเกษลดนอ้ยลงอยา่งต่อเน่ือง  

 กระบวนการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะ
เกษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
การป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยปัจจยัท่ีส่งผลให้การท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติด
ของกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัท่ีหน่ึง
ผูน้ าเยาวชน กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษมีจุดเด่นท่ีส าคญั คือ มีผูน้ าเยาวชนท่ีมีศกัยภาพและ
มีภาวะความเป็นผูน้ าสูง ซ่ึงผูน้ าจะมีการพบปะพดูคุยกนัและท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อ
ความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน ผูน้ ากลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษลว้นเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคก์ลา้ท าส่ิงใหม่ๆ มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีมีความน่าเช่ือถือ มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สามารถ
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ประสานเครือข่ายการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผูท่ี้มีวิธีคิดท่ีเป็นระบบ ปัจจัยท่ีสอง
เครือข่ายการท างาน กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษไดมี้การสร้างเครือข่ายและบูรณาการการ
ท างานร่วมกบัองคก์ร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และเยาวชน เพื่อร่วมกนัป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดโดยไดมี้ระบบการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัยุคประเทศไทย 4.0 ปัจจยัท่ีสามพี่เล้ียง ส่ิงท่ีกลุ่มเยาวชนกลา้
ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษไดเ้ปรียบกลุ่มอ่ืนคือการมีพี่เล้ียงท่ีเขม้แข็ง ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาและ
สนบัสนุนงบประมาณ จากการศึกษาพบวา่มี 2 องคก์รท่ีอยูเ่คียงขา้งกบักลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรี
สะเกษในฐานะพี่เล้ียง คือ องค์กรแพธ (PATH) และองค์กรแพลน (PLAN) และส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 ปัจจยัท่ีส่ี คือ การมีส่วนร่วม การด าเนินการป้องกนัปัญหายาเสพติดตอ้ง
อาศยัการมีส่วนร่วมจากหลายๆ หน่วยงาน กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษก็ไดรั้บความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนในการระดมความคิด เสนอแนะและขบัเคล่ือนงานดา้นยาเสพติด และไดท้  างานร่วมกบั
หน่วยงานต่างๆ เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจพื้นท่ี การจดัท าค่าย การจดัประชุม และการจดั
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคต่์างๆรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการด าเนินโครงการ 
สุดทา้ยเม่ือกลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษและเครือข่ายท่ีมาร่วมกนัท างานประสบความส าเร็จใน
การป้องกนัปัญหายาเสพติดแลว้ก็จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจจากการกระท าของตน ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
การช่วยป้องกนัปัญหายาเสพติดและพฒันาจงัหวดัศรีสะเกษอนัเป็นแผน่ดินเกิดของทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. กลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษควรด าเนินการเชิงรุกมากข้ึน โดยเขา้ไปสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหก้บัแกนน าสภานกัเรียนและแกน
น าสโมสรนกัศึกษา เพื่อใหแ้กนน าเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีและเขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการ รวมทั้งการ
จดัท าโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพฒันาศกัยภาพแกนน านักเรียน นักศึกษาเหล่านั้น 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นกลไกส าคญัในการท างานร่วมกนัในอนาคต  และควร
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมคน้หาทุนชุมชนทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดข้ึนจาก
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ฝีมือมนุษย ์เช่น ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี เพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ในกระบวนการการมีส่วนร่วมและการท างานร่วมกนัของเครือข่าย    

 2. กระทรวงการคลงั กระทรวงยติุกรรม กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังบประมาณ และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงั
และเด็กและเยาวชนของประเทศ ควรร่วมกนัด าเนินการทบทวนกฎหมาย หรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย 
หรือยกร่างกฎหมายใหม่ เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพการท างานในปัจจุบนัและบริบทของเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงถือวา่มีขอ้จ ากดัหลายประการ เน่ืองจากยงัขาดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ท าใหก้ารท างานของเด็กและเยาวชนในบางคร้ัง ไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการเงิน และกฎหมายเก่ียวกบัพสัดุ เป็นตน้ 

 3. จงัหวดัศรีสะเกษควรด าเนินการประสานหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีมีภารกิจในการพฒันาเยาวชน 
การป้องกนัและแกปั้ญหาสังคม รวมทั้งปัญหายาเสพติด เพื่อร่วมกนัหาวิธีการสนบัสนุนงบประมาณ
ใหก้บักลุ่มเยาวชนกลา้ล าดวนจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอในการจดัท าโครงการและ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ประกอบกบัการสนบัสนุนเงินงบประมาณจาก ส านกังาน ป.ป.ส.ภาค 3 ในแต่ละ
ปีไม่มีความแน่นอนและจะสนบัสนุนเฉพาะโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัปัญหายาเสพติด
เท่านั้น ทางกลุ่มจึงตอ้งระดมทุนดว้ยตนเองหรือขอสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกจงัหวดัศรี
สะเกษ เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนงานของกลุ่มมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  
 4. การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลไกเยาวชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดของจงัหวดัศรี
สะเกษ จากองค์กรภาคเยาวชนต้นแบบ คือ กลุ่มเยาวชนกล้าล าดวนจังหวดัศรีสะเกษ เพื่อจัดท า
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในบริบทท่ีคล้ายคลึงกนั ดงันั้น 
เพื่อให้เกิดการพฒันางานวิจยัดา้นยาเสพติดอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
การศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาองคภ์าคเยาวชนองคก์รอ่ืนท่ีเป็นตน้แบบในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติ 
 5. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กบัการศึกษาในเชิงคุณภาพ ทั้งน้ี
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 กฎหมายสูงสุดของรัฐอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีบทบญัญติัอ านาจหนา้ท่ีขององค์กร
ต่อต้านการทุจริตอย่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ให้มีความเป็นอิสระในการจดัการปัญหาการทุจริตและการบริหารจดัการ
องคก์ร เพื่อให้การขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริตเป็นไปโดยปราศจากการแทรกแซง จากอ านาจ
ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ถึงอยา่งนั้นก็ยงัคงมีประเด็นค าถามต่อผลการปฏิบติังาน
ต่อตา้นการทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. วา่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานท่ีสามารถ
สะทอ้นภาพการท างานเชิงรุก ในกลไกการต่อตา้นการทุจริตโดยเฉพาะดา้นการป้องกนัการทุจริต
มากนอ้ยเพียงใด เพราะเม่ือพิจารณาจากดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนั หรือแนวโน้มปริมาณ
เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาเก่ียวกบัการกระท าความผดิฐานทุจริต และความสามารถในการจดัการปัญหา
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การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ยงัไม่สะท้อนให้เห็นว่าส านักงาน ป.ป.ช. มีกระบวนการท างานเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเพียงพอ ท่ีจะสามารถระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริตได ้ตามความ
มุ่งหมายของการปรับเปล่ียนโครงสร้างให้มีความเป็นอิสระ จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าบทบาท
หนา้ท่ีและกระบวนการท างานของส านกังาน ป.ป.ช. มีการปรับเปล่ียนและมีพฒันาการอยา่งไร จาก
กระบวนการท างานต่อตา้นการทุจริตในอดีต และมีเหตุปัจจยัใดท่ีเป็นตวัส่งเสริมหรือเป็นปัญหา
อุปสรรค ท่ีส่งผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต และมีความสอดคลอ้งหรือแตกต่าง
จากกลไกในระดบัสากลอยา่งไร 
 

ค าส าคัญ: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กลไกการต่อตา้น
การทุจริต, การป้องกนัการทุจริต, การปราบปรามการทุจริต 
 

Abstract 
  The supreme law of the state, the constitution provides that the ONACC has a duty 
and power to anti the corruption’s problem freely without intervention from the power of the 
National Assembly, the Council of Ministers and the Courts, but there are still having doubts 
about the performance of the corruption’s prevention of ONACC that, they are reflecting the 
effective of the Anti – corruption strategy or not. Because, when we consider from the Corruption 
Perception Index (CPI) or the numbers of the corruption’s complaint that come to ONACC, the 
result shows that they are still have a lot of complaint in pending and the CPI still in the level that 
unsatisfactory. So, it’s interesting that the mission of corruption’s prevention of the ONACC have 
a structure adjustment and a development in which direction, there is a differences from the past 
and the global anti – corruptions strategy or not, and what’s the factor of the improvement and the 
factor of the obstacle of the corruption problem’s management. 
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บทน า 
 การทุจริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาท่ีนานาประเทศไดใ้ห้ความส าคญั ท่ีจะด าเนินการจดัการ
แกไ้ขและหาทางป้องกนั เน่ืองมาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนันั้น ท าให้
ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเกิดปัญหาในดา้นต่างๆ หรือเกิดปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบ
อ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกนัจากการทุจริตคอร์รัปชนั เช่น การฟอกเงิน การคา้อาวุธ การคา้มนุษย ์การคา้ยา
เสพติด ปัญหาการก่อการร้าย และปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ เป็นตน้1 การประชุมสหประชาชาติ คร้ัง
ท่ี 11 ไดมี้การก าหนดปัญหาอาชญากรรม ท่ีประชาคมโลกตอ้งให้ความร่วมมือและให้ความส าคญั
ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิด ซ่ึงหน่ึงในประเด็นปัญหาท่ีนานาประเทศได้
หยิบยกข้ึนมาในการประชุมสหประชาชาติคร้ังนั้นนั่นก็คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน องค์กร
สหประชาชาติ (United Nations: UN) และบรรดาประเทศสมาชิก จึงไดร่้วมกนัจดัท าอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003 ข้ึน (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) โดยเน้ือหาหลกัในอนุสัญญาสหประชาชาติดงักล่าว แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
ได้แก่ การป้องกนัการทุจริต การก าหนดความผิดทางอาญา การบงัคบัใช้กฎหมายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการติดตามทรัพยสิ์นคืน2 ส าหรับประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นรัฐภาคีและให้
สัตยาบนัต่ออนุสัญญาสหประชาชาติดงักล่าวอย่างสมบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เป็นรัฐภาคี
ล าดบัท่ี 1493 จึงถือเป็นการแสดงออกท่ีส าคญัของประเทศไทย ท่ีตอ้งการสะทอ้นให้นานาประเทศ
ได้เห็นว่าประเทศไทยเองก็ตระหนักในปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมท่ีจะด าเนินการ

                                                           
1 ส านกังาน ป .ป.ช. (2560 .( ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  5ศ5  .ศ. –  .ศ2 .
กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
2 ส านกังาน ป .ป.ช. (2556 .( ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี    5ศ5  ..ศ –  .ศ.5 
กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
3 เ ่ิงอ้าง, น .2 – 3.  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

209 
 
 

จดัการปัญหาการทุจริต และการป้องกนัปราบปรามการทุจริตภายในประเทศ ตามสัตยาบนัท่ีได้
มอบไวแ้ก่นานาประเทศ 
 ประเทศไทยไดมี้ความพยายามท่ีจะด าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลไกการต่อตา้น
การทุจริต การจดัการปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเน่ือง องค์กรต่อตา้นการทุจริตอย่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) มีพฒันาการต่อ
เน่ืองมาจากส่วนราชการในสังกดัฝ่ายบริหารอย่างส านกังาน ป.ป.ป. โดยในขณะท่ีพฒันาการของ
การจดัการปัญหาการทุจริตยงัอยูใ่นหว้งท่ีส านกังาน ป.ป.ป. มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีอยูน่ั้น ก็มกัโดน
ค่อนแคะครหาถึงกระบวนการต่อตา้นการทุจริตท่ีไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น ามาสู่สมญา
นามของส านักงาน ป.ป.ป. ว่าเป็น “เสือกระดาษ”4 ภายหลังการปรับเปล่ียนโครงสร้างและการ
พฒันาการจดัการปัญหาการทุจริตของประเทศไทย ได้เปล่ียนผ่านมาสู่องค์กรต่อตา้นการทุจริต
รูปแบบใหม่ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ถึงอย่างนั้ นก็ยงัคงมีการข้อสงสัยถึง
กระบวนการขับเคล่ือนงานต่อต้านการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. ว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด มีความแตกต่างจากเดิมเม่ือคร้ังด ารงสถานะเป็นส่วนราชการในสังกดั
อ านาจฝ่ายบริหารหรือไม่ และเป็นท่ีมาของการตั้ งสมมุติฐานท่ีว่า “ปัญหาการขับเคล่ือน
กระบวนงานป้องกนัการทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. เกิดจากการติดยดึกบัความเป็นระบบราชการท่ี
มีมาแต่เดิม ท าใหก้ารท างานต่อตา้นการทุจริตในดา้นการป้องกนัการทุจริต (Prevention Corruption) 
ไม่สะทอ้นให้เห็นถึงการท างานเชิงรุกและขาดความยืดหยุน่คล่องตวัในการปฏิบติังานต่อตา้นการ
ทุจริต” และเป็นท่ีมาของการวจิยัในคร้ังน้ี 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1) เพื่อศึกษาถึงพฒันาการของบทบาทหนา้ท่ี การด าเนินการจดัการปัญหาการทุจริตของ
ส านกังาน ป.ป.ช. ดา้นการป้องกนัการทุจริต (Prevention Corruption) 

                                                           
4 ภาส ภาสศรัทธา ) .2542 .( ประสิทธิภา ในการท างานด้านปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป 5ป5ช5  กรุงเทพมหานคร: ภาคนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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 2) เพื่อศึกษาวเิคราะห์ถึงประเด็นปัญหา หรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนงาน
การจดัการปัญหาการทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. ดา้นการป้องกนัการทุจริต (Prevention 
Corruption) 
 3) เพื่อแสวงหาขอ้เสนอแนะแนวทาง การด าเนินการจดัการปัญหาการทุจริต ดา้นการ
ป้องกนัการทุจริต (Prevention Corruption) จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
ภาพที ่1 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริต 
(Prevention Corruption) ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนงานการ
จดัการปัญหาการทุจริต 
(Prevention Corruption) 

- โครงสร้างองคก์ร 

- กฎหมายหรือระเบียบ 

- การบริหารจดัการ 

- ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังาน 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะต่อการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างและพฒันาการการ

จดัการปัญหาการทุจริตของ 
ส านกังาน ป.ป.ช. 

แนวทางการขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริต 
(Prevention Corruption) ขององคก์รต่อตา้นการ

ทุจริต 
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 พฒันาการขององคก์รต่อตา้นการทุจริตอย่างส านกังาน ป.ป.ช. นั้น มีความเก่ียวขอ้งต่อ
ต่อเน่ืองมาจาก ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ หรือส านกังาน ป.ป.ป. เดิม ตามท่ีมีบทบญัญติัของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25425 ให้โอนบรรดาเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนและ
บรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีสิน ขา้ราชการ ลูกจา้งและเงินงบประมาณของส านกังาน ป.ป.ป. 
ไปเป็นของส านกังาน ป.ป.ช. ทั้งน้ี เม่ือคร้ังองค์กรต่อตา้นการทุจริตของประเทศไทยยงัอยูใ่นวาระ
ของการท างานในฐานะส านกังาน ป.ป.ป. ไดมี้กระบวนการขบัเคล่ือนการจดัการปัญหาการทุจริต 
การต่อต้านการทุจริตในรูปแบบหน่วยงานราชการซ่ึงสังกัดอยู่ในโครงสร้างของส านัก
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบุคลากร
ของส านักงาน ป.ป.ป. อยู่ภายใตอ้  านาจการบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีกระบวนการ
ขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริตในระบบราชการ กล่าวคือ6 
 1) กลไกการจดัการปัญหาการทุจริตในวาระของส านกังาน ป.ป.ป. เป็นส่วนราชการใน
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้อ านาจการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ต าแหน่ง
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดขององค์กร ป.ป.ป. คือ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. เป็นขา้ราชการพล
เรือนการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป. จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่การ
ปฏิบติัหน้าท่ีราชการของขา้ราชการและบุคลากรของส านกังาน ป.ป.ป. ปฏิบติัตามค าสั่งการและ
การบงัคบับญัชาของอ านาจฝ่ายบริหาร เน่ืองจากเป็นส่วนราชการท่ีสังกดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 2) การก าหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ในวาระของการขบัเคล่ือนงาน
ต่อต้านการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ป. ไม่ได้ก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ป.ป.ป. ไวช้ดัเจน ผูมี้คุณวุฒิหรือคุณสมบติัในระดบัขา้ราชการทัว่ไปสามารถเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ป.ป.ป. ได ้
                                                           
5 ส านกังาน ป .ป.ช. (2555  .( รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   .กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
6 ส านกัก ากบัและตรวจสอบ ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา ) .2549.(   ัฒนาการองค์กรอิสระในประเทศไทย กรณี คณะกรรมการ 
ป 5ป5ช5  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา. 
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 3) กรรมการ ป.ป.ป. ยงัคงเป็นขา้ราชการประจ าท่ีสังกดักระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และ
การเป็นขา้ราชการประจ ายงัภาระมีหนา้ท่ีอ่ืนในทางราชการ ท่ีตอ้งรับผิดชอบด าเนินการควบคู่กบั
การใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกการต่อตา้นการทุจริต การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
กล่าวคือ การเสนอขอ้เสนอแนะ การสืบสวนสอบสวน การสรุปผลส านวนความผดิ เป็นตน้ 
 4) การขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ป. เป็นไปในรูปแบบของ
งานประจ า ท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้กระบวนการขบัเคล่ือนงานในเชิงรุก โดยการมุ่งเนน้กลไกการต่อตา้นการ
ทุจริตแบบเชิงรับ กล่าวคือ การรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริง เพื่อพิจารณา
วนิิจฉยัความผดิ การขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตเชิงรุกดา้นการป้องกนัการทุจริตนั้น ถึงแมจ้ะมี
บทบญัญติัของบทบาทอ านาจหน้าท่ี แต่ก็ไปเป็นในลกัษณะของการท างานควบคู่ละส่งเสริมการ
ด าเนินการเชิงรับ 
 5) ส านกังาน ป.ป.ป. เป็นส่วนราชการท่ีมีการจดัโครงสร้างและการบริหารจดัการแบบ
ระบบราชการ (Bureaucratization) มีกรอบแนวทางการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต ในรูปแบบ
ท่ีจ าเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานราชการ และเป็นไปตามค าสั่งการจาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรือระเบียบการด าเนินการท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั ตามขั้นตอนของทางราชการ 
รูปแบบจากบนลงล่าง และมีลกัษณะการด าเนินการต่อตา้นการทุจริต ท่ีมีการรวมศูนยอ์  านาจการ
ตดัสินใจไวก้บัผูบ้งัคบับญัชาเป็นล าดบัชั้นตามรูปแบบของปิรามิด 
 เม่ือท าการศึกษาพิจารณาองคก์รต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศแลว้ ประเทศท่ีมีองคก์ร
ต่อตา้นการทุจริตท่ีมีพฒันาการในการจดัการปัญหาการทุจริตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชน ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนักบัการท่ีประเทศไทยมีพฒันาการของ
องค์กรต่อต้านการทุจริต มกัปรากฏช่ือของประเทศเกาหลีใต้และประเทศอินโดนีเซีย ทั้ งสอง
ประเทศดงักล่าวมีพฒันาการในการจดัการปัญหาการทุจริต และการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รท่ี
สามารถใช้ในการศึกษาวิจยัเทียบเคียง ถึงกลไกการขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริต เน่ืองจากมี
พฒันาการท่ีดีสามารถขา้มผา่นนานาปัญหาอุปสรรค ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมาซ่ึงพิจารณาได้
จากความส าเร็จจากการพฒันาระบบเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบราชการและการเพิ่มมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริต รวมถึงแนวโนม้ของดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนั ท่ีดีหรือเป็นท่ียอมรับเพิ่ม
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สูงข้ึนในแต่ละปี ส าหรับประเทศเกาหลีใตมี้องค์กรอิสระท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนการ
ต่อตา้นการทุจริตอย่างคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission: ACRC) ท าหนา้ท่ีในการจดัการปัญหาการทุจริตภายในประเทศ โดยมี
มาตรการต่อตา้นการทุจริตในเชิงรุก เพื่อป้องกนัการทุจริตหลากหลายมาตรการ ดงัน้ี7 
 1) กลไกการจดัการปัญหาการทุจริตของ องค์กร ACRC เป็นองค์กรอิสระสังกดัอยู่ใน
โครงสร้างของฝ่ายบริหารของประเทศเกาหลีใต้ แต่การท างานขบัเคล่ือนนโยบาย มาตรการ 
โครงการและกิจกรรมการต่อตา้นการทุจริต ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาสั่งการจากฝ่ายบริหาร 
ถึงแมว้่าองค์กร ACRC จะไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนนโยบาย มาตรการ โครงการหรือ
กิจกรรมในโครงสร้างของหน่วยงานของรัฐท่ีสังกดัฝ่ายนิติบญัญติั หรือฝ่ายตุลาการ แต่ก็สามารถ
รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าความผิดฐานทุจริต ของหน่วยงานของรัฐภายใตส้ังกดัอ านาจฝ่ายนิติ
บญัญติัและตุลาการไดจ้ากนั้นจึงท าการส่งเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนดงักล่าว ต่อไปยงัหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) องค์กร ACRC เกิดจากการควบรวมองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีคล้ายคลึงกัน 3 
หน่วยงานรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั คือ องคก์รเพื่อการต่อตา้นการทุจริตเกาหลี องคก์รผูต้รวจการแผน่ดิน
และองคก์รคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง อนัเป็นการปฏิรูประบบหน่วยงานของ
รัฐใหมี้ขนาดลดลงของประเทศเกาหลีใต ้เพื่อประโยชน์ในการลดความซ ้ าซ้อน สร้างความรวดเร็ว
ในการปฏิบติังานและเพื่อลดงบประมาณในการบริหารจดัการหน่วยงานภาครัฐ 
 3) องคก์ร ACRC เป็นองคก์รต่อตา้นการทุจริตท่ีเน้นกระบวนการต่อตา้นการทุจริตเชิง
รุก กล่าวคือ มีการก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ACRC ให้ท าหนา้ท่ีในการ
ป้องกนัการทุจริตและรับเร่ืองร้องเรียน ส่วนกระบวนการต่อตา้นการทุจริตเชิงรับอยา่งกระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริง การสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริง การพิจารณาตดัสินผลความผิด หรืออาจ
เรียกว่ากลไกการต่อต้านการทุจริตด้านการปราบปรามการทุจริตนั้ น เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนๆในกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่นเดียวกบักลไกการตรวจสอบ

                                                           
7 ภิญโญยศ ม่วงสมมุข ) .2560 .( การปฏิรูปองค์กรต่อต้านการทุจริตระดับชาติของประเทศไทย:เทียบเคียงประสบการณ์กับประเทศ
เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย5 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบด าเนินการของคณะกรรมการ ACRC ซ่ึง
กลไกการขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริตท่ีองคก์ร ACRC ไดน้ าไปใชใ้นการต่อตา้นการทุจริตเชิง
รุกนั้นท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัและเป็นตวัแบบให้นานาประเทศไดน้ าไปปรับใชไ้ดน้ัน่คือ การท่ีองคก์ร 
ACRC พฒันากลไกการวดัผลการทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ในการด าเนินการประเมินการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศทุกแห่งและมีการด าเนินการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี โดยเม่ือได้
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะมีการสรุปผลการประเมินให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานไดท้ราบวา่ในการขบัเคล่ือนงานสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐนั้น 
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานในดา้นใดเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการต่อตา้นการทุจริต ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐนั้น 
 4) องคก์ร ACRC มีอ านาจหนา้ท่ีในการท าการตรวจสอบและประเมินผลระดบัคุณธรรม
ของหน่วยงานภาครัฐ และการท าการประเมินศกัยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการต่อตา้นการ
ทุจริต เพื่อกระตุน้ให้หน่วยงานภาครัฐเสริมสร้างความโปร่งใสให้เกิดข้ึนในการท างาน ซ่ึงถือเป็น
กลไกการต่อตา้นการทุจริตเชิงรุก ด้านการป้องกนัการทุจริตท่ีมุ่งเน้นการตดัตน้ทางของการเกิด
ปัญหาการทุจริตในระบบบริหารปกครองของเกาหลีใต ้
 5) องคก์ร ACRC มุ่งเนน้และให้ความส าคญัอยา่งมากกบัการประสานความร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการระดมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ในการน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับแกร้ะเบียบกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีบกพร่อง หรือปิดกั้นช่องทางท่ีท าให้เกิดการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐดา้นต่างๆในประเทศ รวมตลอดถึงเพื่อน าขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ
จากทุกภาคส่วนน้ี ไปแปลงเป็นแผนปฏิบติัการใหแ้ก่ทุกหน่วยงานภาครัฐ 
 หากกล่าวถึงองคก์รต่อตา้นการทุจริตในประเทศเพื่อนบา้นของประเทศไทย ในช่วงไม่ก่ี
ปีท่ีผา่นมาท่ีมีพฒันาการในการจดัการปัญหาการทุจริต และสามารถจดัการปัญหาการทุจริตไดเ้พิ่ม
มากข้ึนทั้งจากการจดัการปัญหาการทุจริตในรูปแบบเชิงปริมาณ และการด าเนินการต่อตา้นการ
ทุจริตท่ีท าให้มีแนวโนม้ภาพลกัษณ์ตามดชันีช้ีวดัการคอร์รัปชนัดีข้ึนในแต่ละปี องคก์รต่อตา้นการ
ทุจริตของประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตท่ีน่าจบัตามองและมีประเด็นท่ี
สามารถหยิบยกข้ึนมาพิจารณาศึกษา เน่ืองจากเดิมทีแล้วสถานการณ์การทุจริตของประเทศ
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อินโดนีเซียจดัไดว้า่มีความรุนแรงและมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัเกิดข้ึนในระบบงานของรัฐอยา่ง
กวา้งขวาง8 
 คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตประเทศอินโดนีเซีย (Corruption Eradication 
Commission หรือ Komisi Pemberantasan Korupsi) เรียกโดยยอ่วา่คณะกรรมการ KPK เป็นองคก์ร
ท่ีมีความเป็นอิสระจากอ านาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ ท่ีไดบู้รณาการโดย
น าเอากลไกการต่อตา้นการทุจริตทุกดา้นมารวมอยูใ่นองคก์รเดียว โดยมีมาตรการต่อตา้นการทุจริต
หลากหลายมาตรการ ดงัน้ี 
 1) องคก์ร KPK มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
กล่าวคือ องคก์ร KPK มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีความผิดเก่ียวกบัการ
ทุจริตไดโ้ดยใชอ้  านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานเอง สามารถด าเนินการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์
การสั่งจบักุม การสั่งยดึอายดับญัชีทรัพยสิ์น การตรวจสอบภาษียอ้นหลงั การสั่งคุมขงั เป็นตน้ 
 2) องคก์ร KPK เป็นองคก์รท่ีให้ความส าคญักบัการสรรหาคดัเลือกคณะท างานท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ KPK ทั้งน้ีเพื่อให้การให้ข้อเสนอ ค าแนะน าปรึกษาในการต่อต้านการทุจริตต่อ
คณะกรรมการ KPK เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งชดัเจนและมีความเป็นกลาง เป็นท่ียอมรับจากทุกภาค
ส่วนไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไปเน่ืองจากขั้นตอนของการสรร
หาคดัเลือกคณะท างานท่ีปรึกษาขององค์กร KPK จะด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและในแต่ละ
ขั้นตอนก็ผ่านการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ โดนเฉพาะจากภาคประชาชนได้พิจารณาถึง
คุณสมบติัและความเหมาะสมและทว้งติงวิพากษว์ิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของผูท่ี้สมคัรเขา้รับ
การสรรหาคัดเลือกเป็นคณะท างานท่ีปรึกษาขององค์กร KPK ได้ซ่ึงเม่ือได้ผ่านการพิจารณา
ด าเนินการในส่วนต่างๆท่ีภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้ 
คณะกรรมการ KPK จึงจะพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมเขา้เป็นคณะท างานท่ีปรึกษา 
 3) องคก์ร KPK มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีสามารถจะน าเอาส านวนเร่ืองร้องเรียนคดีทุจริตท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบขององค์กรต ารวจหรือองค์กรอยัการ มาด าเนินการสืบสวนสอบสวนไดเ้องและ

                                                           
8 Mochammad Jasin ) .2555.(  The Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 20 มกราคม 2562 เขา้ถึงได้
จาก http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG5_Seminar/GG5_all.pdf 
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องคก์รต ารวจหรือองค์อยัการขา้งตน้ มีหน้าท่ีตอ้งให้ความร่วมมือในการส่งมอบพยานหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งใหก้บัองคก์ร KPK ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 4) องค์กร KPK มีบทบาทอ านาจหน้าท่ี ท่ีมุ่งเน้นกลไกการต่อตา้นการทุจริตดา้นการ
ปราบปรามการทุจริต หรือการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตเป็นหลกั จึงท าให้กลไกการต่อตา้นการ
ทุจริตสามารถตอบโจทย ์ในเร่ืองของการลงโทษผูก้ระท าการทุจริตไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเฉียบขาด 
 5) องคก์ร KPK มุ่งเนน้การขบัเคล่ือนกลไกดา้นการป้องกนัการทุจริต ในทิศทางของการ
เขา้ไปด าเนินการตรวจสอบความผิดฐานทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้ทุกหน่วยงาน โดย
ไม่ได้ใช้ลกัษณะการป้องกันการทุจริตท่ีเน้นการจดัโครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงจดัเป็นกลไกการ
ต่อตา้นการทุจริตเชิงรุกโดยออ้ม 
 

วธิีการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีกรอบระยะเวลาท่ีจะท าการศึกษาวิจัยตั้ งแต่ช่วงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ปีพุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา จนกระทัง่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 1) ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary and Library Research) 
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือราชการ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ค าสั่งคณะปฏิวติั ค  าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พระราชบญัญติั
ท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบกฎหมาย ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ รายงาน
ผลการปฏิบติัหน้าท่ีพร้อมขอ้สังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปี และขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ 
วทิยานิพนธ์ เอกสารทางราชการ เอกสารประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เอกสารทางวชิาการ และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2) น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 
and Library Research) มาประมวลวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยัในรูปแบบเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างและพฒันาการของการจดัการปัญหาการ
ทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. โดยยึดถือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบบัพุทธศกัราช 2540 เป็นตน้ทางใน
การท าการศึกษาพฒันาการของกลไกการต่อตา้นการทุจริต พบว่าพฒันาการของการจดัการปัญหา
การทุจริต และแนวโนม้ทิศทางการจดัการปัญหาการทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. ยงัไม่สะทอ้นภาพ
ของความส าเร็จในการจดัการปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะหากพิจารณาในดา้นปริมาณเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต ปรากฏขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่แนวโนม้ของการร้องเรียนกล่าวหาเก่ียวกบัการทุจริตมี
ปริมาณท่ีสูงข้ึนในทุกปี เช่น ขอ้มูลสถิติผลการด าเนินงานดา้นการจดัการเร่ืองร้องเรียนคงคา้งสะสม
ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 15,363 เร่ือง ส านกังาน ป.ป.ช. สามารถบริหารจดัการเร่ือง
ร้องเรียนแลว้เสร็จ จ านวนรวมทั้งส้ิน 3,458 เร่ือง9 ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กระบวนการขบัเคล่ือนการ
จดัการปัญหาการทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. ยงัมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาทบทวนปรับปรุง ให้
เกิดกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลไกการต่อตา้น
การทุจริตดา้นการป้องกนัการทุจริต ท่ีถือเป็นกลไกการท างานเชิงรุกท่ีสามารถการตดัทอนปริมาณ
ปัญหาการทุจริต ป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึนได้ จึงถือเป็นบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้
ความส าคญัและปรับปรุงกระบวนการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต 
 จากการท าการศึกษาวิจยัถึงพฒันาการและภูมิหลงัพบวา่ ถึงแมว้า่องคก์ร ป.ป.ช. จะเป็น
ส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีอิสระในการบริหาร
บุคคล การงบประมาณ และการบริหารจดัการองคก์ร10 แต่กระบวนการในการบริหารจดัการองคก์ร 

                                                           
9 ส านกังาน ป .ป.ช.  )2560.( รายงานประจ าปีงบประมาณ  5ศ5  .ศ.5  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
10 เ ่ิงอ้าง ,น .17.  
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และพฒันาการของกลไกการต่อตา้นการทุจริตของส านกังาน ป.ป.ช. ยงัคงติดยึดอยู่กบัการบริหาร
จดัการแบบระบบราชการ (Bureaucratization) กล่าวคือ 
 1) รัฐธรรมนูญมอบความเป็นอิสระในการขบัเคล่ือนกลไกการต่อตา้นการทุจริตและการ
บริหารจดัการองคก์รใหข้ึ้นอยูก่บัองคค์ณะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดงันั้น การน าขอ้ไดเ้ปรียบใน
ดา้นของความเป็นอิสระ ไปติดยึดอยูก่บัรูปแบบการบริหารจดัการแบบระบบราชการท่ีองค์อ านาจ
ของการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต วิ นิจฉัยสั่งการและการบริหารจัดการองค์กรข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมด จึงท าให้เกิดการรวมศูนยอ์  านาจการตดัสินใจและคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตอ้งแบกรับภาระความรับผิดชอบทั้งในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตและการบริหาร
จดัการองค์กร ซ่ึงข้อจ ากดัในด้านจ านวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีมีเพียงจ านวน 9 คนตาม
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่อาจท่ีจะสะท้อนภาพความมีประสิทธิภาพ ของการ
ด าเนินการบริหารจัดการภาระหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบซ่ึงมีปริมาณและขอบเขตความ
รับผดิชอบท่ีกวา้งขวางได ้
 2) ส านกังาน ป.ป.ช. ไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รดว้ยการขยายโครงสร้างส านกังานไป
ประจ าการถาวรอยูท่ ั้งในระดบัภาคและจงัหวดั จึงท าให้โครงสร้างองคก์รมีขยายใหญ่โต เทอะทะ 
ไม่สอดรับกบัความเหมาะสม ของการบริหารจดัการงานภาครัฐในยุคปัจจุบนั ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความ
คล่องตวัและสามารถขบัเคล่ือนงานภาครัฐไดอ้ยา่งเท่าทนัต่อสถานการณ์แห่งความเป็นโลกาภิวตัน์ 
ท่ีมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากวฒันาการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3) ส านกังาน ป.ป.ช. มุ่งเนน้กลไกการต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งการต่อตา้นการ
ทุจริตในดา้นการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิ์น รวมตลอดถึงการต่อตา้นการทุจริตใน
เชิงรุกท่ีมุ่งเนน้การท างานเชิงบวก คือ การป้องกนัการทุจริต จึงท าใหส้ านกังาน ป.ป.ช. มีภาระความ
รับผิดชอบกวา้งขวางในทุกรูปแบบ แต่ถึงอย่างนั้นกลไกการต่อตา้นการทุจริตในเชิงรุกกลบัไม่ได้
แสดงบทบาทท่ีชดัเจนในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต เน่ืองจากการติดยึดกระบวนวิธีการ
ปฏิบติังานแบบราชการท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสั่งการ หรือการพิจารณาอนุมติั อนุญาตตามล าดบัชั้น
การบงัคบับญัชาและการกระบวนการขั้นตอนในรูปแบบปิรามิด 
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 4) กระบวนการขบัเคล่ือนงานการป้องกนัการทุจริต โดยทัว่ไปของส านกังาน ป.ป.ช. เกิด
จากการจดัโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเป็นการเสริมสร้างทศันคติ การเดินรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ การ
จดัการอบรมหรือให้ข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต ไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการเข้าไป
ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกนัการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงนัน่สะทอ้นแสดงให้เห็นถึงการ
ท างานท่ีติดยดึกรอบการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตในลกัษณะเดิม ไม่ไดมุ้่งเนน้นวตักรรมหรือ
พฒันารูปแบบการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตในรูปแบบใหม่ๆท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเป็นมามาก
นัก ประเด็นน้ีก็สะท้อนถึงการท างานท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ของความส าเร็จ ในแง่ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จส้ินแต่ไม่มุ่งหวงัผลสัมฤทธ์ิในเชิงคุณภาพ เท่าท่ีควรจะเป็นสะทอ้น
ภาพจากการขบัเคล่ือนงานกิจกรรมหรือโครงการท่ีเม่ือด าเนินการจนเสร็จส้ินแล้ว ไม่ได้มีการ
ประเมินผลหรือติดตามความต่อเน่ืองของความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการต่อตา้น
การทุจริตมากนกั 
 5) กระบวนการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมากนกั ถึงแมจ้ะมีความพยายามใน
การส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหภ้าคส่วนอ่ืนๆไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม แต่ก็ยงัไม่ปรากฏภาพความส าเร็จท่ี
ชัดเจนท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากการติดยึดกรอบการท างานท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการท างานตามระเบียบ 
กฎเกณฑ ์อ านาจหนา้ท่ีท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งด าเนินการ 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ในการวิเคราะห์อภิปลายผลเพื่อแสวงหาขอ้คน้พบท่ีไดต้ั้งสมมุติฐาน และการก าหนด
วตัถุประสงค ์ในบทสุดทา้ยน้ีคือการอภิปรายเพื่อท่ีจะสรุปผลจากการวจิยัวา่ มีขอ้คน้พบในเร่ืองของ
การขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตขององค์กร ป.ป.ช. ท่ีติดยึดความเป็นระบบราชการหรือไม่
อย่างไร และเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคหรือปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนงานของ 
ป.ป.ช. ดว้ยการเทียบเคียงองคก์รต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศไดแ้ก่ เกาหลีใตแ้ละอินโดนีเซีย 
โดยการวิเคราะห์ผ่านการจดัโครงสร้างและระบบบริหารจดัการภายในองค์กร ป.ป.ช. กับการ
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วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการป้องกนัการทุจริตท่ีองค์กร ป.ป.ช. ใช้ในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการ
ทุจริต มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1) การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ช. เทยีบเคียงเกาหลใีต้ 
 พฒันาการของการจดัโครงสร้างและระบบการบริหารงานขององคก์ร ต่อตา้นการทุจริต
ของประเทศเกาหลีใต ้ก็เร่ิมตน้คลา้ยคลึงกบัองคก์รต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของฮ่องกงและไทย 
กล่าวคือ ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศเกาหลีใตไ้ดช่ื้อว่ามีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในระดบัสูง และ
หลายฝ่ายมองวา่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัของประเทศเกาหลีใต ้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 254011 ประกอบกบัค่านิยมของวฒันธรรมและสังคมของเกาหลีใต ้ท่ียึด
โยงกบัการอุปถมัภ์ อนัเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต การออกแบบ
โครงสร้างองคก์รและระบบการบริหารงานขององคก์รต่อตา้นการทุจริตของเกาหลีใต ้หรือ Anti – 
Corruption and Civil Rights Commission of Korea (ACRC) จึงท าให้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความเป็น
อิสระจากการครอบง าของอ านาจอิทธิพลทางการเมืองและทางระบบราชการเหมือนกนักบัประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตามจุดสังเกตท่ีส าคญัขององค์กร ACRC ก็คือการท่ีองค์กรต่อตา้นการทุจริตของ
เกาหลีใตมุ้่งเนน้ไปท่ีการขบัเคล่ือนงานดา้นการป้องกนัการทุจริตเป็นหลกั ดว้ยการท าหนา้ท่ีในการ
รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต และด าเนินการให้ค  าปรึกษาให้ความรู้แก่ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบการทุจริตเชิงรุก ผ่านกลไกการวดัผลการทุจริตท่ีองค์กร ACRC ได้
ท าการศึกษาพฒันาข้ึนมา 
 ดว้ยเหตุผลของการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการป้องกนัการทุจริต 
จึงท าใหเ้กาหลีใตมี้จุดเด่นส าคญัท่ีกระบวนการ ในการรับเร่ืองร้องเรียนซ่ึงมีหลากหลายช่องทางอนั
จะน าไปสู่การด าเนินการน าตวัผูก้ระท าความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชนัมาลงโทษ และการขบัเคล่ือน
การป้องกันการทุจริตท่ีให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และบรรดาผูก้ล่าวหา 
ผู ้เสียหาย ผู ้ท  าค  าร้อง ผู ้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู ้ให้ถ้อยค าหรือผู ้แจ้งเบาะแส รวมถึงบุพการี 
ผูสื้บสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว น ามาซ่ึงความส าเร็จในการ

                                                           
11 เอก ตั้งทรัพยเ์จริญและอรอร ภู่เจริญ ) .2550.( แนวทางการประยกุต์มาตรการสากลเ ่ือการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย5 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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สร้างความเช่ือมัน่ของผูเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลไกการต่อตา้นการทุจริต ประกอบกบัการท่ี
องคก์ร ACRC มีอ านาจหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตท่ีมุ่งเนน้การป้องกนัการทุจริต 
(Prevention) ดว้ยการออกนโยบายต่อตา้นการทุจริต วางกฎระเบียบกติกาเพื่อการต่อตา้นการทุจริต 
ใหค้  าแนะน าปรึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆในการต่อตา้นการทุจริต การประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต ดว้ยเหตุน้ีถึงแมว้่าองค์กร
ต่อตา้นการทุจริตของเกาหลีใต ้จะไม่ไดถู้กออกแบบโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีไวใ้ห้มีบทบาทในการ
ปราบปรามการทุจริต ก็ท  าให้การต่อต้านการทุจริตประสบความส าเร็จได้เช่นเดียวกับองค์กร
ต่อตา้นการทุจริตท่ีมีโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 การจดัโครงสร้างองค์กรต่อตา้นการทุจริตของเกาหลีใตท่ี้สามารถถอดบทเรียนได้อีก
ประการหน่ึง คือ การท่ีองค์กรต่อตา้นการทุจริตไดยุ้บรวมเอาบรรดาหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัมารวมอยูเ่ป็นองคก์รเดียวกนั เพื่อประโยชน์ในการจดัสรรงบประมาณและการ
บริหารจดัการองค์กรประเด็นน้ี ค่อนขา้งแตกต่างจากองค์กรต่อตา้นการทุจริตในประเทศไทย ท่ี
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั มีโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการองคก์รแยก
ส่วนจากกนั จึงท าให้ในส่วนของการขบัเคล่ือนกิจกรรม/โครงการในบางประการ มีความซ ้ าซ้อน
และทบัซ้อนหน้าท่ีกันได้ นอกจากนั้นองค์กร ป.ป.ช. ยงัแผ่ขยายโครงสร้างองค์กรและระบบ
บริหารจัดการองค์กร ลงไปในระดับพื้นท่ี ซ่ึงก่อให้เกิดภาพของการบริหารจดัการ ท่ีเป็นไป
ตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา ท่ีแผข่ยายสอดคลอ้งกบัล าดบัชั้นของการควบคุมสั่งการตามแบบปิรา
มิด ถึงแมจ้ะมีความพยายามท่ีจะมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในบางประการ เพื่อลดทอนความยุ่งยาก
ซบัซอ้นของการอนุมติัสั่งการ (Red Tape) แต่ทา้ยท่ีสุดเร่ืองของการพิจารณาอนุมติั อนุญาตท่ีส าคญั
ก็จ  าเป็นตอ้งผา่นการพิจารณาสั่งการจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
 เทยีบเคียงการต่อต้านการทุจริตกบัตัวแบบเกาหลใีต้ 
  องคก์ร ACRC ของเกาหลีใตถื้อเป็นองคก์รต่อตา้นการทุจริตท่ีมุ่งเนน้การขบัเคล่ือน
งานป้องกนัการทุจริตอยา่งเตม็ตวั การขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริตจึงสะทอ้นภาพการท างานเชิง
รุกซ่ึงมีกลไกการขบัเคล่ือนการป้องกนัการทุจริต ท่ีสามารถน ามาเป็นตวัแบบให้กบัการขบัเคล่ือน
งานป้องกนัการทุจริตขององค์กร ป.ป.ช.ได ้บทบาทหน้าท่ีขององค์กร ACRC จะอาศยัการเช่ือม
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ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในทุกภาคส่วน นอกจากนั้นหากหน่วยงานภาครัฐใด
ประสบปัญหา กบัการด าเนินงานต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในองคก์รของตน องคก์ร ACRC ก็มี
หน้าท่ีท่ีจะตอ้งให้ขอ้แนะน าปรึกษา เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ให้
เป็นไปตามแนวนโยบายท่ีวางไว ้โดยเม่ือหน่วยงานภาครัฐไดมี้การน าแนวนโยบายไปปฏิบติัแลว้
ในระยะหน่ึง องค์กร ACRC ก็จะมีหน้าท่ีในการด าเนินการให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ในส่วนท่ี
หน่วยงานภาครัฐยงัคงมีขอ้บกพร่องบางประการเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต เป็นท่ี
น่าสังเกตวา่การขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริตขององคก์ร ACRC ไม่ไดย้ึดองคก์รเป็นศูนยก์ลาง
ของการจดัการปัญหาการทุจริต แต่มุ่งเน้นไปท่ีการท างานในการผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือนงาน
ต่อตา้นการทุจริตข้ึนในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรACRC จะคอยให้ขอ้แนะน าเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐหน่วยงานใด ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวและมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานความ
คืบหนา้ต่อคณะกรรมการ ACRC 
 อีกทั้งในส่วนของการก ากบัติดตามตรวจสอบ การขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอ่ืน องค์กร ACRC จะด าเนินการจดัการตรวจสอบและประเมิน
กระบวนการขบัเคล่ือนงานต่อต้านการทุจริต หรือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงไดด้ าเนินการตามแนวทางนโยบายหรือขอ้ปฏิบติั เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนน้ีองค์กร ACRC ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือการประเมินระดบั
คุณธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity of public sector organization ข้ึน
เพื่อท่ีจะให้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลระดบัคุณธรรม ท่ีมีกรอบระยะเวลาในการประเมินเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงความจ าเป็น ของการขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริตใน
หน่วยงาน เพราะการประเมินผลได้รวบรวมข้อเท็จจริง จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเองหรือประชาชนท่ีได้
ติดต่อราชการกบัหน่วยงาน พร้อมกนันั้นเม่ือองค์กร ACRC ไดด้ าเนินการประเมินผลเป็นท่ีแลว้
เสร็จก็จะมีการสรุปผลการประเมิน ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงศกัยภาพของหน่วยงานแต่ละแห่งในเร่ือง
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน แนวคิดดังกล่าวองค์กร ป.ป.ช. ก็ได้น ามาปรับใช้และอยู่ใน
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ขั้นตอนของความพยายามผลักดัน ให้เกิดความส าเร็จของการก ากับติดตามตรวจสอบเพื่อ
ประเมินผล การขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตในองคก์รภาครัฐ 
  2) การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ช. เทียบเคียง
อนิโดนีเซีย 
 แต่เดิมประเทศอินโดนีเซียประสบกบัสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งรุนแรง จน
ท าให้ได้รับการประเมินผลการรับรู้การทุจริตในระดบัสูง มีความสุจริตถูกตอ้งในการขบัเคล่ือน
กลไกภาครัฐต ่าเป็นเช่นน้ีต่อเน่ืองยาวนาน จนกระทัง่การลงจากต าแหน่งของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์
โต้ พัฒนาการของการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจึงดีข้ึนตามล าดับ การปรับเปล่ียน
โครงสร้างองคก์ร KPK ใหมี้บทบาทอ านาจหนา้ท่ีในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ท่ีแตกต่างจาก
รูปแบบโครงสร้างองคก์รและแตกต่างจากอ านาจหนา้ท่ี ท่ีองคก์รดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัป
ชนัของประเทศอินโดนีเซียเคยเป็นมา ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้น
การทุจริต ไดอ้ยา่งเป็นอิสระมีอ านาจหนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งกวา้งขวาง 
เพื่อจะสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการขบัเคล่ือนงานต่อต้านการทุจริต และยกระดับความ
น่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับของประชาชนโดยทัว่ไป จึงท าให้สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันของ
ประเทศอินโดนีเซีย ทุเลาความรุนแรงลงไป จุดส าคญัท่ีท าให้องคก์รต่อตา้นการทุจริตอย่าง KPK 
ได้รับการยอมรับเช่ือถือจากประชาชนทัว่ไปมากข้ึนนั้น ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการสามารถน าตวั
นกัการเมืองระดบัชาติ หรือขา้ราชการระดบัสูงท่ีมีพฤติการณ์ในการกระท าความผิดฐานทุจริตคอร์
รัปชันมารับโทษทณัฑ์ ตามท่ีมีบทบญัญติัของกฎหมายต่อตา้นการทุจริตได้ ส่ิงน้ีเป็นประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีท าให้การปรับโครงสร้างองค์กรและบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์กรต่อตา้นการทุจริต 
KPK ได้รับการยกย่องยอมรับเป็นวงกวา้งในหมู่ประชาชนชาวอินโดนีเซีย เม่ือเกิดความเช่ือมัน่
วางใจในระบบการจดัการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัของภาครัฐ จึงน ามาสู่ความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆไดอ้ยา่งสมคัรใจ 
 ถึงแมว้า่ตามโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร KPK จะเป็นองคก์รต่อตา้นการทุจริตท่ีมี
อ านาจขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต ทั้งในส่วนของการป้องกนัการทุจริตและการปราบปรามการ
ทุจริตแต่บทบญัญติัของกฎหมายได้มอบอ านาจหน้าท่ีไวใ้ห้กับองค์กร KPK มีความเด็ดขาด 
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สามารถด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถึงแมว้า่จะตอ้งประสานการ
ท างานกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ แต่องคก์ร KPK มีอ านาจหนา้ท่ีในการเรียกตรวจสอบรายงานผล
การปฏิบติังาน หรือสามารถเรียกให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มาช้ีแจงให้ขอ้มูลเพิ่มเติมได ้นัน่
หมายความวา่กลไกการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตของอินโดนีเซียมุ่งเนน้ไปท่ีการปราบปราม
การทุจริต และกลไกการป้องกนัการทุจริตก็เป็นกลไกในการป้องปรามการทุจริต มากกว่าท่ีจะ
ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือหรือเสริมสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาการทุจริตแบบองค์กร 
ป.ป.ช. 
 การก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีขององคก์ร KPK ให้เป็นท่ียอมรับถึงความเป็น
กลางเพื่อสร้างความยอมรับเช่ือถือผา่นการคดัเลือกคณะท างานท่ีปรึกษา (Advisory Team) ซ่ึงเป็น
คณะท างานท่ีผา่นการคดัเลือกจากพื้นฐาน ของความตอ้งการท่ีจะสร้างความโปร่งใสและความเป็น
กลางท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่ ค  านึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน ค านึงถึงความเป็นกลางจากการสร้างความยอมรับของทุกภาคส่วน เพราะ
องค์กร KPK ให้ความส าคญักบัคณะท างานท่ีปรึกษากรรมการ KPK ซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการให้
ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการวินิจฉัยสั่งการอันเป็นคุณหรือโทษ แก่ผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดฐานทุจริตนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมในทางหน่ึง ให้เกิดข้ึนต่อการ
ยอมรับในค าวินิจฉยัสั่งการของคณะกรรมการ KPK ประเด็นน้ีสามารถถอดบทเรียนมาปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบับริบทของโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร ป.ป.ช. ได ้
 เทยีบเคียงการต่อต้านการทุจริตกบัตัวแบบอนิโดนีเซีย 
 การขับเคล่ือนงานต่อต้านการทุจริตขององค์กร KPK ถึงแม้ว่าจะมุ่งเน้นไปท่ีการ
ปราบปรามการทุจริต แต่กลไกการขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริตก็น่าสนใจในแง่รูปแบบท่ีมุ่งเนน้
การป้องปราม ซ่ึงถือเป็นการท างานต่อตา้นการทุจริตในเชิงรุก ท่ีมุ่งหวงัผลของการสกดักั้นไม่ให้
เกิดการทุจริต อนัเป็นเหตุของความเสียหายท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง ระบบสังคมหรือ
ระบบเศรษฐกิจ ประกอบกบัขอบเขตอ านาจหน้าท่ีขององคก์ร KPK ท่ีกวา้งขวางส่งผลให้การป้อง
ปรามหรือการขบัเคล่ือนกลไกการป้องกนัการทุจริต ท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดการะงบัยบัย ั้งการเกิดการทุจริต
จึงได้ผลส าเร็จเพิ่มมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีองค์กร ป.ป.ช. สามารถปรับใช้ให้เขา้กบับริบทของอ านาจ
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หนา้ท่ีท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อมุ่งหวงัการป้องกนัการทุจริตในเชิงรุกใน
บางสถานการณ์อาจด าเนินการเข้าตรวจสอบหรือให้ค  าแนะน าต่อกระบวนการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐในบางกรณี แทนการจดัโครงการหรือกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจ ซ่ึงอาจวดัผลความส าเร็จในเชิงรูปธรรมไดย้ากมากกว่า การด าเนินการขบัเคล่ือนงาน
ป้องกันการทุจริตด้วยการเข้าไปให้ข้อแนะน า หรือตรวจสอบความถูกต้องเบ้ืองต้นของการ
ปฏิบติังานราชการ เป็นการช่วยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในทิศทางของการท างานท่ีถูกตอ้ง 
ควบคู่ไปกบัการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าความผดิฐานทุจริตคอร์รัปชนัข้ึนได ้
 

บทสรุป 
 ความพยายามของประเทศไทยในการจดัการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ปรากฏหลกัฐาน
ความเป็นมามาอย่างต่อเน่ือง จากอดีตท่ีผ่านมาองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการ
ทุจริต ก็ได้แสดงออกให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
ขบัเคล่ือนการท างานต่อตา้นการทุจริตผา่นรูปแบบของการแสดงออกในดา้นต่างๆ แต่ถึงอยา่งนั้น
เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ผา่นมุมมองของการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณเร่ือง
กล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือการรับรู้ถึงสถานการณ์การทุจริต ก็พบว่าในอดีตประเทศไทยก็
ยงัคงประสบกบัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัอยูใ่นระดบัสูง 
 ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้ งองค์กร ป.ป.ช. ก็ยงัคงมีค าถามถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร ท่ีได้ด าเนินการขบัเคล่ือนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ เพราะเม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาการทุจริต พบว่าไม่ได้มีความแตกต่างจาก
จุดเร่ิมตน้ของการก่อตั้งองคก์รมากนกั สาเหตุท่ีเป็นอยา่งนั้นถึงแมว้า่จะช้ีชดัลงไปไม่ไดว้า่เกิดจาก
ความบกพร่องในประการใดชดัเจน แต่จากการวจิยัเพื่อแสวงหาขอ้คน้พบของสาเหตุแห่งปัญหาการ
ขบัเคล่ือนงานป้องกนัการทุจริตขององคก์ร ป.ป.ช. พบวา่ปัญหาอุปสรรคบางประการท่ีฉุดร้ังไม่ให้
องคก์ร ป.ป.ช. สามารถขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตไปไดอ้ยา่งท่ีไดรั้บการคาดหวงั และสะทอ้น
ภาพความส าเร็จของการจดัการปัญหาการทุจริตนัน่ก็คือ การติดยึดระบบการท างานแบบราชการ 
โดยมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีแผข่ยายขนาดล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา สร้างเง่ือนไขขั้นตอนของ
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การด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต การมีระบบการบริหารองคก์รท่ียึดติดกบัรูปแบบ
ระบบราชการ ซ่ึงควรมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการองค์กร ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติั
อ านาจหนา้ท่ีไวใ้ห ้รูปแบบขั้นตอนการท างานสายการบงัคบับญัชาท่ีติดยึดความเป็นระบบราชการ 
สะทอ้นภาพจากอ านาจหนา้ท่ีสั่งการทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัองคค์ณะกรรมการ ป.ป.ช. จ  านวน 9 คน ซ่ึง
ตอ้งแบกรับความรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งประเทศ และ
ตอ้งรับผิดชอบในการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงเป็นภาระท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. แบกรับไวม้ากไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการท างานท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว ตามกระแสแห่งการเป็น
โลกาภิวตัน์ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจึงเป็นปัญหาอุปสรรคและเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั ท่ีไดจ้ากการวิจยัว่า
การขบัเคล่ือนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ติดยึดความเป็นระบบราชการท าให้การท างาน
เชิงรุกมีขอ้จ ากดั อนัเกิดจากสายการบงัคบับญัชาท่ีแผ่ขยายตามโครงสร้างองค์กร และการมุ่งเน้น
และใหค้วามส าคญัต่อการท างานในเชิงรับและปฏิบติัตามขั้นตอนระเบียบปฏิบติัท่ีมีอยา่งเคร่งครัด 
จากขอ้คน้พบดงักล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) การกระชบัโครงสร้างองค์กร ป.ป.ช. การแผข่ยายโครงสร้างองคก์ร ป.ป.ช. ไดส้ร้าง
ขั้นตอนการปฏิบติังานตามแบบระบบราชการ ซ่ึงไม่เป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดการท างานท่ีสะทอ้น
ให้เห็นความรวดเร็ว คล่องตวั เพราะถึงแมว้่าจะมีความพยายามในการมอบอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาอนุมติั อนุญาต ท่ีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณายงัคงผูกติดอยู่กบัองค์คณะกรรมการอนั
เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย เม่ือเป็นเช่นน้ีโครงสร้างองค์กร ป.ป.ช. จึงควรมีรูปแบบท่ี
กะทดัรัดคล่องตวั สามารถสนองตอบต่อการขบัเคล่ือนการท างานท่ีทนัต่อสถานการณ์ ลดขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีไม่จ  าเป็น 
 2) การก าหนดชั้นต าแหน่งและสวสัดิการในส านกังาน ป.ป.ช. ตามแนวทางขององคก์ร
ต่อต้านการทุจริตในระดับสากลท่ีประสบความส าเร็จ องค์กร ป.ป.ช. ควรให้ความส าคัญกับ
บุคลากรในองค์กร ทั้งน้ี ก็เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานขบัเคล่ือนต่อตา้นการทุจริต อีก
ทั้งในฐานะขององค์กรท่ีท างานต่อตา้นการทุจริต ความจ าเป็นของการก าหนดชั้นต าแหน่งและ
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สวสัดิการท่ีดีย่อมเป็นการสร้างหลักประกนัในทางหน่ึงได้ว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีจะ
เกิดข้ึนเสียเองในองคก์รต่อตา้นการทุจริตจะไม่มีปรากฏข้ึน 
 3) การสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ถึงแมว้่าองค์กร ป.ป.ช. จะ
เป็นองค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการขับเคล่ือนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่การก าหนดทิศทางการท างานโดยให้องค์กร ป.ป.ช. เป็นองคก์รหลกัแต่
เพียงองค์กรเดียวท่ีจะตอ้งรับผิดชอบด าเนินการต่อตา้นการทุจริต ย่อมเป็นภาระความรับผิดชอบ
ท่ีมากเกินก าลังจะแบกรับได้ การประสานความร่วมมือด้วยการก าหนดรูปแบบ การควบคุม
ตรวจสอบการท างานขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริต ในองคก์รภาครัฐหน่วยงานอ่ืนๆจึงย่อมเป็น
ทางออกให้กบัปัญหาความรับผิดชอบท่ีมากเกินก าลงัท่ีจะขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริตเพียง
ล าพงั 
 4) การเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าจงัหวดั ออกจากการขบัเคล่ือน
งานต่อตา้นการทุจริต ยอ่มเป็นการผลกัภาระความรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนงานต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชนัใหต้กอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพียงจ านวน 9 คน การจะแบ่งเบา
ภาระความรับผิดชอบดงักล่าว องค์กร ป.ป.ช. จึงมีความจ าเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ประชาชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยขบัเคล่ือนงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัป
ชนัในระดบัพื้นท่ี 
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สามัคค ี: “ค า” ในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองในการรัฐประหาร 
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Unity: A "Word" as a political tool of National Peace  
and Order Maintaining Council 

 
อลงกรณ์ ผวิข า (Alongkorn Phiewkham) 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 
 การรัฐประหารในปี 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดอ้า้งเร่ืองความสามคัคี
เป็นค าส าคญั เพื่อแกไ้ขสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมท่ีมีความขดัแยง้ต่อเน่ืองอยา่งรุนแรงมา
นบั 10 ปี ประกอบกบัสถานการณ์ก่อนการรัฐประหารท่ีมีแนวโนม้จะกลายเป็นสงครามกลางเมือง 
จึงสามารถใชค้  าวา่ “สามคัคี”  มาเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัในการรัฐประหารได ้ทั้งน้ี โดยการมอง
ความสามคัคีในฐานะ “ค า” จะท าให้เห็นการเดินทางของค านั้นผา่นการเปล่ียนแปลงของช่วงเวลา
และพื้นท่ีจนสามารถสร้างโลกในแบบท่ีตอ้งการข้ึนมา  เช่นเดียวกบัค าวา่สามคัคีท่ีถูกปลูกฝ่ังมาใน
สังคมไทยอยา่งยาวนานและถูกน ามาใชใ้นทางการเมืองอยา่งประสบผลส าเร็จมาหลายคร้ัง และใน
การรัฐประหาร 2557 ก็เป็นอีกคร้ังหน่ึงในทางการเมืองท่ี “ค า” ดงักล่าวถูกน ามาใชอี้กคร้ัง 
 

ค าส าคญั: ค า, สามคัค,ี รัฐประหาร 
 

 
                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง  “สามคัคี : “ค า” ในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองในการรัฐประหารของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ”ของผูเ้ขียนท่ีเสนอต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
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Abstract  
 After the National Peace and Order Maintaining Council (NPOMC) conducted coup 
d'état in 2014. The council has claimed unity as a key word for resolving a decade of turmoil in 
political and social situations, as the situation was likely on the edge of civil war. Therefore, the 
coup has been practicing the word of “Unity” as the important reasons for peacekeeping action. 
This paper examines closely to the variation usage of “Unity” which it is being used through the 
time and space. Likewise, "unity" has been cultivated in the Thai society for a long time. It has 
been used in politics successfully for many times. Thus, Thai politics has been using the word of 
“unity” once again in the recent military putsch.  
 

Keywords: word, unity, coup 
 

บทน า 
“...เพื่อให้สถานการณ์ดงักล่าวกลบัเขา้สู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิด
ความรักความสามคัคีเช่นเดียวกบัหว้งท่ีผา่นมา...”  

(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 1/2557) 
การรัฐประหารปี 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการรัฐประหารคร้ังแรก

ท่ีมีการอา้งเหตุในการรัฐประหารเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสามคัคีของคนในชาติเป็นเหตุผลส าคญัใน
การน ากองก าลงัทหารเขา้ยึดอ านาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร2  
(ธ ารงศกัด์ิ 2550) โดยในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เร่ือง การควบคุมอ านาจ
การปกครองประเทศในสองยอ่หน้าแรกเป็นการอธิบายถึงเหตุการณ์ความขดัแยง้ในช่วงก่อนการ
รัฐประหารซ่ึงน าไปสู่เหตุท่ีท าให้กองทพักา้วเขา้มาเป็นผูน้ าการรัฐประหารภายใตช่ื้อคณะรักษา

                                                           
2 ในการรัฐประหารปี 2557  เป็นคร้ังแรกท่ีมีการใช้ค  าว่า  “สามคัคี  ”เพ่ือเป็นขอ้อา้งหลกัในการรัฐประหาร  โดย

รัฐประหารในประเทศไทย ถ2 คร้ังก่อนหน้านั้นถึงแมจ้ะมีการกล่าวถึง  “ความสามคัคี  ”บา้ง  แต่ไม่ใช่เหตุผลหลกัเช่นท่ีเกิดข้ึนในปี 
2557  
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ความสงบแห่งชาติ อนัมีความตอ้งการเพื่อให้สถานการณ์ความขดัแยง้กลบัสู่สภาวะปกติและเกิด
ความรัก “ความสามคัคี” อยา่งท่ีผา่นมาตามประกาศฉบบัท่ี ถ/2557 

จากเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีต่อเน่ืองยาวนานมานบั ถ0 ปี ตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร
ในปี 2549 มาจนถึงการรัฐประหาร 2557 มีหลายคร้ังในห้วงเวลาดงักล่าวท่ีแนวโนม้จะกลายเป็น
สงครามกลางเมือง น าไปสู่การรัฐประหารในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงน า
โดย พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ไดใ้ช้สถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีต่อเน่ือง
ยาวนานน้ีเป็นเหตุผลในการรัฐประหารตามค าประกาศฉบบัท่ี ถ โดยอา้งถึงเหตุการณ์ความขดัแยง้
ท่ีมีแนวโนม้จะกลายเป็นสงครามกลางเมือง เป็นเหตุใหก้องทพัใชก้ าลงัเขา้ควบคุมสถานการณ์โดย
การควบคุมอ านาจทั้ งหมดไว้ โดยได้ท าการยุ ติการ ชุมนุม ท่ี เ กิด ข้ึนในหลายจุดรอบ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงความขดัแยง้ท่ีต่อเน่ืองยาวนานของการเมืองไทย 
เพราะตลอดระยะเวลากว่า ถ0 ปี ของการเมืองไทยมีการชุมนุมขนาดใหญ่เกิดข้ึนหลายคร้ัง โดย
กลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม และหลายคร้ังเกิดความรุนแรงตามมาอีกดว้ย3   จึงท าให้บรรยากาศของ
การชุมนุมทางการเมืองกลายเป็นสัญลกัษณ์ของความขดัแยง้ และเป็นการตอกย  ้าให้เห็นถึงการ
แตกความสามคัคีของคนในชาติไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้คนในสังคมจ านวนหน่ึงมีความเบ่ือหน่ายกบั
บรรยากาศลักษณะเช่นน้ี (กรุงเทพโพล 2553, สวนดุสิตโพล 2556) ดงันั้น การยุติการชุมนุม
หลงัจากการรัฐประหารจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เหตุผลในการเขา้มาเพื่อยุติความขดัแยง้และน าความ
สามคัคีกลบัมามีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

                                                           
3 ในช่วง ถ0 ปี ท่ี ผ่านมามีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายคร้ัง และมีหลายคร้ังท่ีมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาความ

รุนแรงจนถึงขั้นสงครามกลางเมือง เช่น การกระชบัพ้ืนท่ีของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ต่อกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้น
เผด็จการแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นสองคร้ังคือในช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ปี 2553 โดยทั้งสองเหตุการณ์มีผูเ้สียชีวิต
รวมกนัมากกวา่ ถ00 คน และบาดเจบ็อีกกวา่ 2,000 คน  โดยรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมีหลายกลุ่มจดัท าข้ึนเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ 
เช่น  “รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวนัท่ี 12-19 พฤษภาคม 2553” 
ของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) หรือ “รายงานฉบบัสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริง
เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555” หรือ รายงาน ศูนยข์อ้มูลผูไ้ดรั้บผลกระทบเหตุสลายชุมนุม 
เมษายน – พฤษภาคม 2553 (ศปช.)  เร่ือง “ความจริงเพ่ือความยติุธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา -
พฤษภา 53” เป็นตน้  

https://www.facebook.com/peaceandjusticenetwork
https://www.facebook.com/peaceandjusticenetwork
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นอกจากตลอดระยะเวลา ถ0 ปี ของเหตุการณ์ความต่อเน่ืองทางการเมืองท่ีเต็มไปดว้ย
บรรยากาศของความขดัแยง้แลว้  สถานการณ์ในช่วงก่อนการรัฐประหารก็ยงัมีส่วนส าคญัท่ีท าให้
การใช้สาเหตุเร่ืองความสามคัคีในการรัฐประหารได้ผลเป็นอย่างดี  เพราะในสมยัรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร มีความพยายามในการชุมนุมทางการเมือง โดยมีประเด็นต่างๆ แต่ไม่
สามารถยกระดบัการชุมนุมให้ต่อเน่ืองยาวนานได ้(พงศ์พิพฒัน์ 2556) จนในท่ีสุดหลงัจากความ
พยายามในการผลกัดนัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฯ ให้กบันกัโทษทางการเมืองของพรรค
เพื่อไทย ก็เป็นสาเหตุท่ีท าใหมี้การชุมนุมขนาดใหญ่และต่อเน่ืองยาวนานจนกระทัง่ส้ินสุดหลงัเกิด
รัฐประหารในท่ีสุด โดยในช่วงเวลาของการชุมนุมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(กปปส.) ท่ีเป็นแกนหลักได้มีการสร้างเง่ือนไขหรือสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลของนางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัร ในหลากหลายรูปแบบติดต่อกนั จนกระทัง่เกิดการรัฐประหารในท่ีสุด 

สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนเอ้ือให้กบักองทพัน าเอาค าว่า “สามคัคี” มาเป็น
ส่วนหน่ึงของเหตุผลในการท ารัฐประหาร  รวมไปถึงภายหลงัจากการรัฐประหารค าวา่ “สามคัคี” 
ก็ถูกใช้ในหลากหลายแง่มุมเพื่อรองรับการกระท าของคณะรัฐประหาร โดยเฉพาะความตอ้งการ
รักษาบรรยากาศของความสงบ ไม่มีการชุมนุมทางการเมืองอนัเป็นสัญลกัษณ์ของความขดัแยง้ ซ่ึง
ท าให้มีผูถู้กจบักุม ด าเนินคดี และถูกขดัขวางเน่ืองจาก คสช. มองว่าเป็นการชุมนุมทางการเมือง 
(ศูนยข์อ้มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ 256ถ) ในขณะเดียวกนัก็มีการเปิดเพลงทั้งในส่ือทีวี วิทยุ ท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัความสามคัคีอยูต่ลอดเวลาเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 2 ปี4  ดงัเน้ือเพลง “วนัพรุ่งน้ี” ในตอน
หน่ึงวา่ “..บา้นเมืองจะเดินต่อไป จะมีหวงัไดด้ว้ยสามคัคี...”   
 

 

                                                           
4 หลงัการรัฐประหารทาง คสช  .ไดแ้ต่งบทเพลงท่ีมีเน้ือหาให้เกิดความสามคัคีข้ึนมาหลายบทเพลงและเปิดในส่ือ

หลายประเภทเช่น วิทย ุโทรทศัน์ และการโฆษณาตามส่ือส่ิงพิมพห์รือป้ายโฆษณา  ซ่ึงทั้งหมดจะเปิดตลอดเวลาทั้งวนั ในทุกชัว่โมง 
โดยบทเพลงท่ีมกัจะถูกเปิดบ่อยคร้ังมากท่ีสุด 2  บทเพลงในช่วง 2 ปี  ไดแ้ก่ เพลง  “วนัพรุ่งน้ี  ”และ เ พลง  “คืนความสุขให้ประเทศ
ไทย ”  
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มองสามคัคใีนฐานะ “ค า” 
“ค า” ว่า “สามคัคี” ถูกใช้เป็นขอ้อา้งในการรัฐประหารปี 2557 ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

เพราะเหตุใดค าน้ีจึงสามารถถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งในการรัฐประหารได?้ ผูศึ้กษาเร่ิมตน้โดยการท า
ความเขา้ใจกบั “ค า” (Words) เป็นอนัดบัแรก  โดยคน้หาวา่ “ค า” ท าไมสามารถถูกน ามาใชใ้นทาง
การเมืองได้  โดยเฉพาะถูกน ามาใช้เป็นขอ้อา้งในการรัฐประหาร  ในงานเขียนเร่ือง “Word in 
Motion : toward a global lexicon ” ของคาโรล์ กลกัค ์และแอนนา ซิงค ์(Gluck and Tsing 2009) 
ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ “ค า” กบั “โลก” (Worlds) ไวว้่าถา้ “ค า” เปล่ียน “โลก” ก็เปล่ียน 
พลงัของค าไดส้ร้างโลก ในขณะเดียวกนัโลกท่ีเรารู้จกัมีพลงัในการสร้างค า หนงัสือเล่มน้ีอธิบาย
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง “โลก” และ “ค า”  วา่มีส่วนสร้างกนัและกนัข้ึนมา  

โลกในท่ีน้ีไม่ใช่โลกในเชิงกายภาพ แต่เป็นโลกทางสังคมท่ีมีหลายโลก หลายสังคม 
หลายช่วงเวลา ท่ีสร้างค าให้มีความหลากหลายแตกต่างกนัไป  ในขณะเดียวกนั ค าในแต่ละโลกก็
สร้างโลกใหมี้ความแตกต่างกนัข้ึนมาอีกดว้ย  และอธิบายเพิ่มอีกวา่ “ค า” เหล่าน้ีจดัสรรตวัของเรา
ไปสู่วาทกรรม สถาบนั หรือความสัมพนัธ์ทางสังคมรูปแบบต่างๆ รวมถึงยงัมองการเคล่ือนท่ีของ
ค าผา่นช่วงเวลาและสถานท่ีต่างๆ (Gluck and Tsing 2009)  หมายความวา่ “ค า” มีการเคล่ือนไหว 
(motion) ผ่านพื้นท่ี เวลาหรือกล่าวได้ว่าค  าได้ถูกใช้ผ่านสังคมในช่วงเวลาหน่ึงเคล่ือนท่ีไปอีก
สังคมหน่ึง 

นอกจากน้ีในงานเขียนเร่ือง “The Terms of Political Discourse” ของวิลเลียม คอน
โนลลี (Connolly ถ983) ไดเ้สนอการวิเคราะห์ค า ท่ีมองวา่ค าบางค านั้นถูกใชอ้ย่างหลากหลายใน
ขณะเดียวกนัก็เขา้ใจความหมายร่วมกนัเพียงบางส่วนเท่านั้น  โดยการวิเคราะห์ค าแบบน้ีไม่ใช่
ปัญหาในระดบัการเลือกใช้ค  า แต่เป็นค าท่ีเปิดให้ตีความไดห้ลายแบบ ท าให้เกิดการขบัเค่ียวกนั
ระหวา่งนิยามแบบต่างๆ จนท าใหห้าขอ้ยติุไม่ได ้(ไชยรัตน์ 2556) ดว้ยขอ้เสนอดงักล่าวท าให้ “ค า” 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ “ค า” ท่ีมีหนา้ท่ีเรียงกนัให้เป็นหรือไม่เป็นประโยคในการส่ือสารเท่านั้น  แต่ยงั
ถูกใชใ้นทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบหรือถูกใชเ้พื่อผลประโยชน์มากกวา่แค่การส่ือสาร 

จากขอ้เสนอทั้งสองท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน การไม่อยูน่ิ่ง หรือการ
เปล่ียนแปลงของ “ค า” ท่ีมกัจะถูกใชป้ระโยชน์ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในแง่มุมทางการเมืองของ 
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“ค า” ท่ีถูกใชเ้พื่อผลในทางการเมือง ซ่ึงงานช้ินน้ีให้ความสนใจไปท่ีการใช ้“ค า” วา่ “สามคัคี” ใน
การเมืองไทยช่วงการรัฐประหารปี 2557 ซ่ึงถูกใช้เพื่อเป็นขอ้อา้งให้กบัคณะรัฐประหารในการท า
รัฐประหาร  อยา่งไรก็ตามในการศึกษาค าวา่สามคัคีในการรัฐประหารปี 2557 น้ีจ  าเป็นตอ้งท าความ
เขา้ใจค าวา่สามคัคีในสังคมไทยเสียก่อน  
 

ค าว่า “สามคัค”ี กบัสังคมไทย 
ค าวา่ “สามคัคี” มิไดเ้ป็นค าท่ีแสดงถึงลกัษณะความสัมพนัธ์รูปแบบหน่ึงของคนใน

สังคมเท่านั้น  แต่เป็นค าท่ีถูกใช้ในแง่มุมหลากหลายผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนานและถูกตีความ
ในแต่ละมุมมองแตกต่างกนัอยา่งมาก  ซ่ึงในบทความน้ีจะอธิบายวา่ค าดงักล่าวมีท่ีมาอย่างไรใน
การเมืองไทยสมยัใหม่ จนกระทัง่เป็นค าส าคญัท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้งอา้งในการรัฐประหารปี 2557  
โดยมีค าถามหลกัว่าท่ีว่า ความสามคัคี ในฐานะ “ค า” ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติในการรัฐประหารปี 2557 อยา่งไร? เพื่อท าความเขา้ใจกบัค าถามดงักล่าว
จึงตอ้งพิจารณาความสามคัคีในฐานะ “ค า” วา่มีความเช่ือมโยง สัมพนัธ์กบัสังคมไทยอยา่งไร ทั้งน้ี
การท าความเขา้ใจถึงค าว่าสามคัคีกบัสังคมไทยก็เพื่อเป็นฐานท่ีจะน าไปสู่การเขา้ใจค าถามของ
งานวจิยัท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความสามคัคีในการรัฐประหาร 2557 โดยการท าความเขา้ใจความสามคัคีใน
หัวข้อน้ีจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ ถ. ความสามคัคีกับสังคมไทยในทางประวติัศาสตร์  2. 
แนวคิดวา่ดว้ยความสามคัคีในฐานะ “ค า” กบัสังคมไทย  ซ่ึงทั้ง 2 หวัขอ้น้ีจะช่วยท าความเขา้ใจวา่
เพราะเหตุใดค าว่าสามคัคีจึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือในทางการเมืองของ คสช. ในการรัฐประหารปี 
2557 ในท่ีสุด 

ส าหรับค าวา่ “สามคัคี” ในการเมืองไทยสมยัใหม่ ซ่ึงปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี
เหลือไวเ้ป็นหลกัฐานตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 พบวา่ มีการพูดถึงอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
รัชกาลท่ี 5 ถือเป็นการเร่ิมตน้ท่ีมีการน าค าว่าสามคัคีมาใช้เพื่อผลทางการเมืองและสังคมภาย
ภายในอย่างมากข้ึน โดยในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซ่ึ งอ านาจรวมศูนย์อยู่ ท่ีสถาบัน
พระมหากษตัริยน์ั้น การมีความคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง หรืออุดมการณ์ท่ีแตกต่างไปจะเป็น
อันตรายอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงและองค์อธิ ปัตย์ (สมเกรียติ  2525)  โดยงานเขียนเ ร่ือง 
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“ประวัติศาสตร์และการเมือง” รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (25ถ6) ระบุว่า 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้มีพระบรมราชาอธิบายว่าด้วยความสามคัคี ซ่ึงมี
ใจความต้องการให้ฝ่ายท่ีต้องการเปล่ียนแปลงอย่างสุดโต่งถึงขั้นเปล่ียนศาสนากับฝ่ายท่ีไม่
ตอ้งการเปล่ียนแปลงอะไรเลยโดยยงัคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว ้ ให้หันมาเดินทางสายกลางและ
ร่วมมือกนั โดยมีใจความตอนหน่ึงวา่  

 “...ใหก้ารทั้งปวงเป็นไปไดโ้ดยเร็วโดยสะดวกโดยทางท่ีถูกตอ้งแลว้ก็ไม่มีขอ้ใดซ่ึงจะ
สงสัยว่าบา้นเมืองจะไม่มีความเจริญ เม่ือบา้นเมืองเจริญข้ึนไดโ้ดยปริยายท่ีกล่าวมาน้ี
แลว้ นัน่แลนบัวา่เป็นถูกตอ้งตาคาถาสพฺเพส  สงฺฆภูตาน  สามคฺคี วุฑฒิ สาธิกา ซ่ึงเป็น
การสมควรแก่เมืองไทย...” 

 นอกจากรัชกาลท่ี 5 แลว้ สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่ีทรงเป็น
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  พระราชปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ในงานเขียนเร่ือง 
“โครงการประวติัศาสตร์วิธีคิดเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมไทยของปัญญาชน (พ.ศ.2435-2535)” 
ของสายชล สัตยานุรักษ ์(2550) ระบุวา่ การท าหนา้ท่ีในการปกครองคณะสงฆแ์ลว้  ไดท้รงน าการ
เปล่ียนความรู้และความคิดทางพุทธศาสนาทั้งของบรรพชิตและของคฤหสัถ์เพื่อสร้างรากฐานของ
วฒันธรรมทางความคิดท่ีเอ้ือต่อระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ซ่ึงมีหลายส่วนท่ี
กล่าวถึงค าวา่  “สามคัคี”  ของคนในชาติเพื่อผลในทางการปกครองของรัชกาลท่ี 5 โดยสมเด็จพระ
มหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นส่วนหน่ึงในการปลูกจิตส านึกชาตินิยมโดยมีการพูดถึง
ค าวา่ “สามคัคี” เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ ชาติ ศาสนา และความสามคัคี  

“...อนัความแตกสามคัคีส่วนมหาชน  แมจ้ะชกัน าให้เกิดผลท่ีมุ่งหมายแก่ฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง  แต่เม่ือกล่าวถึงชาติ ยอ่มเป็นมุขแห่งความพินาศของผูท่ี้นบัเน่ืองถึงกนัทั้งนั้น...
ดงัน้ีสมควรแลว้ท่ีประชุมชนผูเ้กิด ณ ภายหลงัจะสังเวชแลว้และตั้งมัน่ในความสามคัคี
ธรรม สพฺเพส  สงฺฆภูตาน  สามคฺคี วฑฺฒิสาธิกา อนัความพร้อมเพรียงน้ี ยอ่มยงัความ
เจริญ ใหส้ าเร็จแก่ชนทั้งหลาย ผูเ้ป็นชุมชนกนัทุกหมู่ทุกเหล่า...”  
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จากขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ไดพู้ดถึงค าว่า “สามคัคี” อยู่บ่อยคร้ัง และพยายามเน้นย  ้าเพื่อให้เห็นความส าคญัของความสามคัคี 
(สามคัคี) และยงัมีการพดูถึงอนัตรายจากการไม่อยูใ่นความสามคัคี เพื่อแสดงให้เห็นวา่การมีอยูข่อง
ความสามคัคีนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีต้องรักษาไวไ้ม่ให้ขาด นอกจากนั้นยงัมีการเช่ือมโยงความ
สามคัคีกบัชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝ่ังอุดมการณ์ทางการเมืองซ่ึงถือไดว้า่เป็นการน าค าว่า “สามคัคี” 
เพื่อผลทางการเมืองเช่นเดียวกบัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงในเวลาต่อมาก็ปรากฏการใชค้  าวา่ “สามคัคี” ของชาติ
ท่ีมีการเช่ือมโยงกบัสถาบนักษตัริยใ์ห้เห็นอยู่ตลอดเม่ือเกิดภยัคุกคามข้ึนกบัสังคมและชนชั้นน า 
โดยรูปแบบของความสามัคคีท่ีชนชั้นน าวางให้กับสังคมนั้นแทบไม่มีการเปล่ียนเลย  คือจะ
เช่ือมโยงกบัสถาบนัหลกัท่ีเป็นทางการของไทยคือ ชาติ ศาสนา กษตัริย ์ซ่ึงปัญญาชนท่ีมีอิทธิพลต่อ
สังคมในการก าหนดวิธีคิดเก่ียวกบัสังคมไทยก็มกัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัสามสถาบนัหลกัน้ีเสมอ  
ดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนในช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ี์สถาบนักษตัริยเ์ป็นแนวหน้าในการปลุกเร้าความ
สามคัคีใหก้บัคนในชาติ 

ค าวา่ “สามคัคี” ยงัปรากฏในพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
9 ในช่วงโอกาสส าคญัต่างๆ ของชาติ โดยพระราชด ารัสเหล่าน้ี ถือเป็นถอ้ยค าท่ีพระมหากษตัริย์
ทรงตรัส  มีวตัถุประสงค์ในการแนะน าและให้ขอ้คิดท่ีมีใจความท่ีแฝงไปด้วยประโยชน์เพื่อให้
ประชาชนปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั นบัตั้งแต่ปี 2494 เป็นตน้มา เช่น พระราชด ารัสในโอกาสข้ึนปี
ใหม่ปี 2494 ท่ีระบุวา่ 

 “…ประวติัศาสตร์ไดแ้สดงให้ปรากฏตลอดมาวา่ชาติใดเส่ือมสูญยอ่ยยบัอบัปางไป ก็
เพราะประชาชาติขาดสามคัคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอา
รัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซ่ึงกนัและกนั บางพรรคบางพวก ถึงกบัเป็นไส้ศึกให้
ศตัรูมาจู่โจมท าลายชาติของตนดงัน้ี ขา้พเจา้จึงขอชกัชวนพี่นอ้งชาวไทยทั้งหลาย ให้
ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซ่ึงไดก้อบกูรั้กษาบา้นเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้
จงหนกั แลว้ถือเอาความสามคัคี ความยินยอมเสียสละส่วนตวัเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่
ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจ าใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย 
จงบ าเพญ็กรณีกิจของตนแต่ละคน ดว้ยซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทนและกลา้
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หาญ แลว้อุทิศความเสียสละส่วนตวั ความเหน็ดเหน่ือยล าบากยากแคน้ เป็นพลีบูชา
บรรพบุรุษ ผูซ่ึ้งไดก่้อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบดัน้ี” 
จากตัวอย่างกระแสพระราชด ารัสข้างต้น จะพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีความ

เก่ียวขอ้งกบัการเกิดภยัคุกคามข้ึนกบัสังคมโดยเฉพาะการปราบปรามภยัคอมมิวนิสต ์การพูดถึงค า
วา่ “สามคัคี” จึงเป็นแรงกระตุน้เพื่อเป็นก าแพงในการต่อตา้นภยัคุกคามจึงเกิดข้ึน  โดยมีการเนน้ย  ้า
ให้เห็นถึงความส าคญัของความสามคัคีและผลท่ีเกิดจากความสามคัคี  นอกจากพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแลว้ ค าวา่สามคัคียงัปรากฏในค าปราศรัยของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
ในวนัข้ึนปีใหม ่2505 โดยเน้ือความบางตอนท่ีวา่  

“...ส าหรับการเมืองภายในประเทศนั้น  ความส าคญัอยู่ในเร่ืองสร้างเสริมเสถียรภาพ  
กวาดลา้งความระส ่ าระส่าย สร้างความสามคัคีกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน
ชาติ...” 
จากตวัอย่างในช่วงท่ีมีการต่อต้านอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ท่ีก าลังขยายเข้ามาใน

ประเทศไทยในช่วงศตวรรษ 2500-2520 ซ่ึงชนชั้นน าไทยตระหนกัถึงภยัคุกคามท่ีจะท าให้สถานะ
น าของตนโดนคุกคามอนัเกิดจากแนวคิดของคอมมิวนิสตท่ี์เป็นปฏิปักษต่์อการด ารงอยูข่องชนชั้น
น าเก่าหรือสถาบนักษตัริย ์(แอนเดอสัน 2558)  รวมถึงความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ในช่วงสงคราม
เยน็ ซ่ึงไทยภายใตก้ารหนุนหลงัของสหรัฐอเมริกาโดยความขดัแยง้ดงักล่าวแผ่ขยายอิทธิพลมาสู่
ไทย ดว้ยเหตุดงักล่าวท าใหช้นชั้นน าไทยตอ้งมีการกล่าวถึงค าวา่ “สามคัคี”เพื่อปลุกเร้าความสามคัคี
กนัอยา่งแพร่หลายตามตวัอย่างท่ีกล่าวมา  โดยการพูดถึงความสามคัคีในรัชกาลที่ 9 มีแนวคิดท่ี
จะเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามภายนอก (อุษา 2555) 

หลงัจากคอมมิวนิสต์เร่ิมไม่ใช่ปัญหาของรัฐไทยแนวคิดว่าด้วยความสาม ัคคีจะ
น าไปสู่การเจริญก้าวหน้าของสังคมเป็นส่ิงที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากในสังคมไทยและถูก
ผลิตซ ้ าในหลายรูปแบบตลอดประวตัิศาสตร์ชาติไทยจะเห็นได้ว่าถูกระบุใน คาถาบนตรา
อาร์มแผ่นดินที่ได้ระบุไวว้่า “สพฺเพส  สงฺฆภูตาน  สามคฺคี วุฑฒิ สาธิกา”  มีความหมายว่า
ความเป็นผูพ้ ร้อมเพรียงแห่งชนผู เ้ป็นหมู่แล ้วทั้ งหลายทั้ งปวงให้ความเจริญ (ค าแปลใน
รัชกาลท่ี 5) หรือ ความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้ งปวงผูอ้ยู่เป็นหมวดหมู่ก ันย่อมเป็นเคร่ือง
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ท าความเจริญให้ส าเร็จ  (ค าแปลปัจจุบัน) คาถา น้ีเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช 
(สา ปุสฺสเทโว) วดัราชประดิษฐ์  สถิตมหาสีมาราม  และในเวลาต่อมาเป็นค าขวญัของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานท่ีเป็นแหล่งผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรของไทย
ต่อเน่ืองมานับ ถ00 ปี และที่ส าคัญคือเป็นสถานที่ผลิตนายทหารที่ท  าการรัฐประหารหลาย
คร้ังในการเมืองไทยรวมถึงการรัฐประหารปี 2557 จากข้อสังเกตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
การเดินทางของค าว่า “สามัคคี” ที่ด ารงอยู่ในสังคมไทยมาตลอดระยะเวลามากกว่า ถ00 ปี 
ผ่านการปลูกฝ่ังในระบบการศึกษาของโรงเรียนนายทหารอันแสดงให้เห็นว่าความสามัคคี
เป็นค าท่ีทรงคุณค่าต่อบรรดาเหล่านายทหารท่ีท าการรัฐประหารมาโดยตลอด 

ดว้ยการปลูกฝังเร่ืองราวเก่ียวกบัความสามคัคีมาอย่างยาวนานในสังคมไทยประกอบ
กบัเหตุการณ์ทางการเมืองตลอด ถ0 ปีท่ีผา่นมาก่อนการรัฐประหาร ท่ีหลายช่วงมีแนวโนม้จะเป็น
สงครามกลางเมืองอย่างเหตุการณ์ในปี 255ถ-2553 ท่ีการเมืองบนทอ้งถนนเป็นไปอย่างดุเดือด 
จนกระทัง่ถึงปี 2556-2557 เหตุการณ์ก่อนรัฐประหารท่ีมีการชุมนุมอยา่งยืดเยื้อบนทอ้งถนน สภาพ
ค่อนขา้งวุ่นวาย แตกแยก หรือขดัแยง้กนัอย่างรุนแรง ท าให้การใช้ค  าว่า “สามคัคี” ของ คสช. ใน
การเป็นหน่ึงในขอ้อา้งการท ารัฐประหารประสบผลส าเร็จค่อนขา้งมาก นอกจากน้ียงัมีผลส ารวจท่ี
แสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือสังคมมีความรู้สึกเบ่ือหน่ายสภาพของสังคมการเมืองไทยท่ีเต็มไป
ดว้ยการชุมนุมและความขดัแยง้ (กรุงเทพโพล 2553 , สวนดุสิตโพล 2556) การเขา้มาของ คสช. ท่ี
ด าเนินการยติุการชุมนุมของกลุ่มการเมืองทั้งหมดท่ีก าลงัด าเนินการอยูจึ่งเป็นส่ิงท่ีหลายคนเห็นดว้ย
และท าใหก้ารใชค้  าวา่ “สามคัคี” เห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน 

จากข้ออ้างดังกล่าวหลังเหตุการณ์รัฐประหารได้เกิดการปลุกระดมโดยมีค าว่า 
“สามคัคี” เป็นค าส าคญัอย่างขนานใหญ่ผ่านส่ือและกลไกของรัฐจ านวนมาก  ค าๆน้ีถูกสร้างให้
กลายเป็นเป้าหมายของสังคมอีกคร้ัง มีการอา้งถึงสังคมท่ี (เคย) สามคัคีกนัในอดีตและถูกท าลาย
เพราะการต่อสู้ทางการเมือง ซ่ึงน าไปสู่การรัฐประหารเพื่อยุติการต่อสู้ทางการเมืองนั้นเพื่อกูค้วาม
สามคัคีท่ีเคยเป็นเป้าหมายของสังคมให้กลบัมาอีกคร้ังตามเน้ือเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” 
ท่ีมีการเปิดทุกชัว่โมงตลอดทั้งวนัในส่ือทุกชนิดหลงัการรัฐประหารท่ีมีเน้ือหาบางตอนว่า “เพื่อน า
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รักกลบัมา ตอ้งใช้เวลาเท่าไร โปรงจงรอไดไ้หม จะขา้มผ่านความบาดหมาง” ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามท่ีจะน าความสามคัคีกลบัมาใหก้บัสู่สังคมไทยอีกคร้ัง 

ดว้ยประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีออกมาทั้งหลายท าให้มีการยุติการ
ชุมนุมหลายแห่งทัว่ประเทศ (คมชดัลึก 2557)  ในขณะเดียวกนัก็มีทหารเขา้ด าเนินการเขา้ยึดพื้นท่ี
การชุมนุม จบักุมแกนน า นกัการเมือง นกักิจกรรม นกัวชิาการจ านวนมากและการเขา้ควบคุมส่ือทุก
ชนิด (ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ 2558) เพื่อให้ยุติกิจกรรมทางการเมืองทุกรูปแบบ
เน่ืองจากในมุมมองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทุกกิจกรรมทางการเมืองคือการกระท าท่ี
อาจจะน าไปสู่ความขดัแยง้  อนัเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัค าวา่ “สามคัคี” ท่ีคณะรัฐประหารกล่าวอา้ง
ในประกาศฉบบัท่ี ถ ซ่ึงการยุติกิจกรรมทางการเมืองท่ีคณะรัฐประหารมองว่าคือภาพของความ
ขดัแยง้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างความสามคัคี  ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการควบคุม ห้าม 
ยติุ ตลอดจนจบักุมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหลงัการรัฐประหารจ านวนมาก   

นอกจากน้ี คสช.ยงัมีการอา้งค าวา่สามคัคีเพื่อด าเนินการต่างๆอีกจ านวนมากเช่นการ
ห้ามไม่ให้จดัเสวนาวิชาการ  การชุมนุมโดยสงบ การแถลงข่าวของพรรคการเมือง การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้ งเพื่อเลือกหัวหน้าหมู่บ้าน (กระทรวงการ
ต่างประเทศ 2557) โดยมกัจะมีขอ้อา้งท่ีมกัจะถูกพูดอยู่เสมอคือเพื่อรักษา “บรรยากาศของความ
สามคัคี” ส่ิงท่ีน่าสนใจจากขอ้อา้งดงักล่าวคือมีการใชค้  าวา่ “บรรยากาศ” ส่วนความสามคัคีเป็นส่ิงท่ี
ถูกน ามาประกอบเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของ คสช. คือให้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือท่ีนิธิ
ไดว้ิเคราะห์ไวถึ้งความสามคัคีของคนในชาติของชาตินิยมกระแสหลกัคือการกดข่ีรังแกหรือท่ีนิธิ
ใชค้  าวา่ “อยา่หือ” (นิธิ  2538) 

การรักษาบรรยากาศให้อยูใ่นความสงบแลว้คณะรัฐประหารยงัไดท้  าการโฆษณาชวน
เช่ือทางส่ือหลายชนิด โดยเฉพาะทางวิทยุและโทรทศัน์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถควบคุมไดง่้ายตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 97/2557 เร่ืองการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบติังาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดยประกาศฉบบั
ดงักล่าวมีเน้ือหาท่ีมุ่งควบคุมส่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการของ คสช. จึงท าให้ คสช. ผลิตส่ือของ
ตนเองออกมาหลายอยา่งอาทิ เพลงท่ีใชใ้นการรัฐประหาร เพลงท่ีใชห้ลงัการรัฐประหาร ภาพยนตร์
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สารคดีชุด กา้วขา้มเพื่อตามฝัน รายการคืนความสุขให้คนในชาติ รายการเดินหนา้ประเทศไทย ซ่ึง
ทั้งหมดเป็นส่ือท่ีผลิตโดย คสช. โดยตรง อีกทั้งยงัไดท้  าการเผยแพร่ในโทรทศัน์ทุกช่องพร้อมกนั
ทัว่ประเทศ5  

ส าหรับเพลงท่ีมกัจะมีการเปิดอยูบ่่อยคร้ังในทุกช่องทางทั้งในวทิยแุละโทรทศัน์ตลอด
ทั้งวนั เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 2 ปีตั้งแต่หลงัการรัฐประหาร  คือเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” 
และเพลง “วนัพรุ่งน้ี” ซ่ึงทั้งสองเพลงมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกบัขอ้อา้งในการใช้ค  าว่า “สามคัคี” ของ
คณะรัฐประหารอย่างชัดเจน  จึงท าให้การใช้ค  าว่า “สามัคคี” เพื่อผลทางการเมืองของคณะ
รัฐประหารโดยเฉพาะความต้องการความชอบธรรมในการเข้ามาบริหารประเทศโดยการ
รัฐประหาร  โดยเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย แต่งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหวัหนา้คณะรัฐประหาร มีเน้ือหาในช่วงแรกท่ีแสดงถึงเหตุการณ์
ความขดัแยง้ทางการเมือง  และในท่อนถดัมามีการกล่าวถึงค าว่า “..เพื่อน ารักกลบัมา..” ซ่ึงค าว่า 
“รัก” ดงักล่าวมีความหมายถึงค าวา่ “สามคัคี”  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศฉบบัท่ีหน่ึงวา่ “...
ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามคัคีเช่นเดียวกบัห้วงท่ีผา่นมา...” ดงันั้นในสองท่อนแรกของ
เพลงดงักล่าวน้ีมีเคา้โครงเร่ืองในลกัษณะเดียวกนักบัประกาศฉบบัท่ี ถ ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติคือ กล่าวถึงเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองและการรัฐประหารในคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการน า
ความสามคัคีกลบัมา   

ส าหรับเพลง “วนัพรุ่งน้ี” ท่ีประพันธ์ค าร้องโดย ประภาส ชลศรานนท์ ขับร้อง
โดย เยาวชนสถาบนัดนตรีเคพีเอ็น และรวมศิลปินหลายคนในเมืองไทย ไดมี้การประยุกตเ์อาเพลง 
“สามคัคีชุมนุม” ท่ีประพนัธ์ค าร้องโดย เจา้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) 
ผสมเขา้มาดว้ย โดยเน้ือหาของเพลงเป็นทั้งหมดเป็นการกล่าวถึงความสามคัคีในแง่มุมต่างๆ6 อนั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะประโยคลง

                                                           
5 นอกจากส่ือท่ีผลิตโดย คสช  .โดยตรงแลว้ ยงัมีส่ืออ่ืนๆท่ี กองทพัเขา้ไปมีส่ือร่วมเช่น ภาพยนตร์เร่ืองต านาน

สมเด็จพระนเรศวร ภาคท่ี 5 ยทุธหตัถี ละครหลงัข่าวชุด ภารกิจรัก แต่ละครเหลือภาพยนตร์เหล่าน้ีจดัฉายโดยปกติโดย
ไม่ไดเ้ผยแพร่ในทุกช่องทางของส่ือ 

6 “วนัพรุ่งน้ี” ถือว่าเป็นเพลงส าคญัอยา่งยิ่งในการโฆษณาชวนเช่ือในเร่ืองความสามคัคี โดยทุกส่วนของเน้ือเพลง
เตม็ไปดว้ยการกล่าวถึงความสามคัคีอยา่งชดัเจน แต่เน่ืองดว้ยเน้ือเพลงท่ีค่อนขา้งยาว   
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ทา้ยท่ีกล่าวไวว้า่ “บา้นเมืองจะเดินต่อไป จะมีหวงัไดด้ว้ยสามคัคี” เป็นท่อนท่ีถูกเปิดข้ึนมาในทุก
ชัว่โมงตลอดทั้งวนัของวิทยุและโทรทศันานมากกวา่ ถ ปี หลงัการรัฐประหาร ซ่ึงประโยคดงักล่าว
เป็นการท าใหค้  าวา่ “สามคัคี” ถูกน ามาใชท้างการเมืองมีความชดัเจนมากข้ึน 

นอกจากน้ี คสช. ยงัไดใ้ชค้  าวา่ สามคัคี ผา่นการสร้างภาพยนตร์สารคดี   “กา้วขา้วเพื่อ
ตามฝัน” เป็นงานท่ีกองทพัเรือเป็นผูรั้บผิดชอบเพื่อผลิตสารคดี 7 ตอน และมีไดเ้พลงท่ีไดจ้ากสาร
คดีชุดน้ีอีก 2 เพลง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ (ไทยรัฐ
ออนไลน์ 2557)  โดยมีหวัหนา้คณะจดัท าสารคดีคือ พล.ร.ต.ปิติ วลัยะเพช็ร์ เจา้กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ โดยไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายสังคมจิตวทิยาของ 7 กระทรวงมาเป็นคณะท างาน 7  โดยมี
ช่ือตอนทั้ง 7 โดยอิงกบัเน้ือหาในแต่ละกระทรวงทั้ง 7 ไดแ้ก่ ถ. การสร้าง...ท่ีกลบัมา 2. ศรัทธาและ
เหตุผล 3. ก าลงัใจเคล่ือนท่ีเร็ว 4. ตามหา..จิตวิญญาณไทย 5. ชีวิตใหม่..ท่ีเช่ือมโยง 6. รากแกว้ของ
ตน้ไมใ้หญ่ 7. น ้ าเดียวกนั และอีก2 บทเพลงจากงานชุดน้ีคือ เพลง กา้วขา้มเพื่อตามฝันและธงชาติ 
โดยมีเร่ืองย่อของตอนท่ี 1 ดังน้ี 
“ด าเนินเร่ืองผ่านตวัละครเด็กนักเรียนท่ีพ่อแม่เขา้ร่วมชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงมีตอนหน่ึงท่ีครูพา
นกัเรียนไปทศันะศึกษาในโบราณสถานแห่งหน่ึงพร้อมดว้ยบรรยายให้เด็กฟังในตอนหน่ึงมีการพูด
ว่า “กว่าจะเป็นชาติมาได้ถึงทุกวนัน้ี ประวติัศาสตร์บอกให้เรารู้ว่าชาติอยู่ได้ด้วยความสามคัคี” 
ต่อจากนั้นก็เป็นฉากท่ีกระทรวงมีหนังสือให้เพิ่มการเรียนวิชาประวติัศาสตร์และหน้าท่ีพลเมือง
ใหก้บันกัเรียน พร้อมฉากการสอนวชิาประวติัศาสตร์ท่ีพูดถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยุธยาแต่ก็
ล่มสลายเพราะความแตกแยก สอนให้รู้บุญคุณของพระมหากษตัริย ์พร้อมดว้ยการรวมตวัของคนดี
ดว้ยความสามคัคีจึงรวมพลงัต่อสู้กนัจนกูแ้ผน่ดินได ้ ส่วนในวิชาพลเมืองก็สอนถึงการเกิดเป็นคน
ไทยตอ้งสามคัคีและรักกนั” 
 ส่ือท่ีส าคัญท่ีสุดของ คสช. ที่ถูกผลิตออกมาคือการจัดรายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ ออกอากาศคร้ังแรกในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 หลงัการรัฐประหารเพียง 1 สัปดาห์ โดย
ออกอากาศในทุกวนัศุกร์ เวลาประมาณ 2 ทุ่ม หลงัข่าวพระราชส านกั และหลงัจากวนัท่ี 13 ตุลาคม 
2559 ไดเ้ปล่ียนช่ือรายการเป็นศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงรายการเหล่าน้ีมีเป้าหมาย
                                                           
7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข. 
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เพื่อช้ีแจงถึงเหตุผลในการรัฐประหาร รายงานการด าเนินงานของรัฐบาลหรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
และเพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆต่อประชาชน  โดย มีพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นผูด้  าเนิน
รายการนั้นเต็มไปดว้ยเน้ือหาท่ีหลากหลายมาก  เน่ืองจากเป็นการพูดถึงแทบทุกกิจกรรมท่ีรัฐได้
กระท าต่อสังคม อีกทั้งลีลาของตวัผูพู้ดเอง ถึงแมใ้นตอนแรกของรายการจะมีแบบแผนหรือบทพูด
ค่อนขา้งชดัเจน  แต่ในตอนถดัมาจนกระทัง่ตอนสุดทา้ย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก็ไดล้ดบุคลิก
ท่ีเป็นแบบแผนลงและพูดในแบบตวัเองมากข้ึน โดยสามารถแบ่งเน้ือหาท่ีพูดในช่วง 2 เดือนของ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. สาเหตุของการท ารัฐประหารและการเขา้ควบคุมอ านาจของ คสช. 
2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของรัฐบาลท่ีผา่นมาหรือช่วงเวลาท่ีผา่น  
3. แผนงานของ คสช. .ในดา้นต่างๆ 
4. ผลการด าเนินงานของ คสช. ในดา้นต่างๆ 
5. เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นๆ 
6. ยกยอ่งสถาบนักษตัริยใ์นแง่มุมต่างๆ 
7. กล่าวขอบคุณเจา้หนา้ท่ีท่ีช่วยกนัท างาน 

ถึงแมว้า่จะสามารถแบ่งประเด็นต่างๆท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไดพู้ดในรายการ คืนความสุข
ให้คนในชาติออกมาเป็นหัวขอ้ได ้ แต่เน้ือหาทั้ง 7 ขอ้ท่ีแยกออกมานั้นก็มกัจะปะปนกนัไปตาม
รูปแบบเฉพาะตวัของผูพ้ดูอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก่อนการรัฐประหาร 
มกัจะถูกยกมาเป็นสาเหตุของปัญหาหลักอยู่เสมอ เน่ืองจากพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา มองว่า 
ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีผา่นมาคือสาเหตุหลกัท่ีท าให้รัฐบาลก่อนนั้นไม่สามารถท าอะไร
มากนัก จนน าไปสู่ปัญหาต่างๆท่ีรอคอยการแก้ปัญหา เม่ือมีปัญหาท่ีสั่งสม ประชาชนก็ไม่มี
ความสุข  การคืนความสุขใหก้บัประชาชนของ คสช. ก็คือการเขา้มาแกปั้ญหาท่ีคา้งคาอยูน่ัน่คือการ
ปฏิรูป 
 ถึงแมว้า่จะสามารถแบ่งประเด็นต่างๆท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดพู้ดในรายการ คืน
ความสุขใหค้นในชาติออกมาเป็นหวัขอ้ได ้ แต่เน้ือหาทั้ง 7 ขอ้ท่ีแยกออกมานั้นก็มกัจะปะปนกนัไป
ตามรูปแบบเฉพาะตวัของผูพู้ดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก่อนการ
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รัฐประหาร มกัจะถูกยกมาเป็นสาเหตุของปัญหาหลกัอยูเ่สมอ เน่ืองจากพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
มองวา่ ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีผ่านมาคือสาเหตุหลกัท่ีท าให้รัฐบาลก่อนนั้นไม่สามารถ
ท าอะไรมากนกั จนน าไปสู่ปัญหาต่างๆท่ีรอคอยการแกปั้ญหา เม่ือมีปัญหาท่ีสั่งสม ประชาชนก็ไม่มี
ความสุข  การคืนความสุขใหก้บัประชาชนของ คสช. ก็คือการเขา้มาแกปั้ญหาท่ีคา้งคาอยูน่ัน่คือการ
ปฏิรูป 
 “จะปฏิรูปไดต้อ้งปรองดองก่อน”  นัน่คือส่ิงท่ีพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชาไดพู้ดถึงการ
ปรองดองเพื่อการปฏิรูป จะมีเนน้ย  ้าถึงการสร้างบรรยากาศของการปรองดอง ลดความขดัแยง้เพื่อ
น าไปสู่การปฏิรูปอยู่ตลอดเวลาของการด าเนินรายการตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน  ด้วยเหตุ
ดงักล่าวทาง คสช. จึงไดมี้การสร้างบรรยากาศของการปรองดองดว้ยวิธีการต่างๆจ านวนมาก โดย
อาศยักลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยใหทุ้กส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมการสนบัสนุนงานสร้าง
ความสามคัคีปรองดองตามแนวทางท่ีรัฐบาลก าหนด (กรุงเทพธุรกิจ 2560) และในเวลาต่อมาก็มี
การจดัตั้งศูนยป์รองดองสมานฉนัทเ์พื่อการปฏิรูป อนัเป็นการด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของ คสช. ซ่ึง 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ย  ้าอยูเ่สมอในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าตอ้งสร้างบรรยากาศ
ความปรองดองสามคัคีเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภายในระยะเวลา 3 เดือนตามแผนงาน   
 งานวิจยัช้ินน้ีได้เลือกถ้อยค าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พูดในรายการ คืน
ความสุขให้คนในชาติมาเป็นกรณีตวัอย่าง 2 เดือน โดนเน้นไปท่ีประเด็นการสร้างความสามคัคี 
ปรองดอง การลดความขดัแยง้ทางการเมือง อนัเป็นส่ิงท่ีค าถามของงานวิจยัน้ีตอ้งการหาค าตอบ 
เน่ืองจากในช่วงสองเดือนหลังการรัฐประหารนั้นเป็นช่วงท่ี คสช. ได้เน้นเร่ืองการสร้างความ
ปรองดอง สลายสีเส้ือ ลดความขดัแยง้ เพื่อสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชาติอนัเป็นแผนงานแรก
ท่ี คสช. ได้วางไว ้และได้กระท าอย่างเข้มข้นผ่านกลไกต่างๆของรัฐ ซ่ึงในงานช้ินน้ีได้เน้น
การศึกษาไปท่ีส่ือของ คสช. ท่ีถูกผลิตข้ึนมาเพื่อถ่ายทอดให้กบัคนทัว่ประเทศรับชมพร้อมกนัทุก
ประเทศพร้อมกนัทุกช่องทาง  

อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะมีการกล่าวถึงค าว่าสามคัคีหรือมีกิจกรรมของความสามคัคีอยู่
จ  านวนมากก็ตาม แต่ก็ไม่มีเคร่ืองยืนยนัไดว้า่สังคมมีความสามคัคีเกิดข้ึนมาจริงๆ เพราะถา้หากการ
ชุมนุมบนทอ้งถนนเป็นหน่ึงในมาตรวดัวา่เกิดความสามคัคี แต่ก็มกัจะถูกก าจดัหรือจ ากดัโดยเร็ว
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โดยเจา้หนา้ท่ีรัฐ  แต่ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ความสามคัคีในโลกแห่งความจริงเป็นเพียงภาพลวงตา
เท่านั้นเม่ือดูการโตเ้ถียงอยา่งดุเดือด ความขดัแยง้อยา่งหนกั การแสดงความเห็นท่ีแต่ละฝ่ายพร้อม
ปะทะกนัไดต้ลอดเวลาในโลกอินเตอร์เน็ต   
 

บทสรุป 
ค าวา่สามคัคีถูกใชเ้พื่อปกปิดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ซ่ึงในการรัฐประหารปี 

2557 จะเห็นไดว้่าเกิดความขดัแยง้ข้ึนจนน าไปสู่วิกฤติ โดยศาสตราจารย ์ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ตั้ง
ขอ้สังเกตว่า “วิกฤตท่ีเกิดข้ึนในการเมืองไทย เป็นวิกฤตท่ีสร้างข้ึนมา ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติ 
ไม่มีวิกฤติ ก็สร้างวิกฤต เพื่อให้มีวิกฤต” (ประชาไท 2558) จนท าให้คณะรัฐประหารมีขอ้อา้งใน
การเข้ามาเพื่อยุติความขดัแยง้และสร้างความสามคัคี  แต่อย่างไรก็ตามขอ้อ้างเพื่อสร้างความ
สามคัคีท่ีคณะรัฐประหารอา้งกลบัเต็มไปดว้ยการท าลายฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการรัฐประหาร  ใช้
อ  านาจยุติบทบาททางการเมืองของกลุ่มการเมือง ใชก้ าลงัและอ านาจทางกฎหมายให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของคณะรัฐประหาร การกระท าน้ีไดส้ร้างความไม่พอใจใหก้บัประชาชนเป็นจ านวน
มาก  และมีแนวโนม้ท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงกวา่เดิม ในช่วงเวลาท่ีคณะรัฐประหารอยูใ่น
อ านาจนั้นไม่สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะรัฐประหารได ้ 
ดงันั้นแลว้ขอ้อา้งในการยุติความขดัแยง้ รักษาความสามคัคีของคณะรัฐประหารจึงมีลกัษณะของ
ขอ้อา้งหรืออุดมการณ์ท่ีถูกใชเ้พื่อปกปิดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้นเอง 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ัง

ทะเลตะวนัออกในมุมมองของภาคเอกชน ก่อนการเปล่ียนผ่าน (transition) เข้าสู่การพฒันา
อุตสาหกรรมภายใตโ้ครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ผลการศึกษา พบว่า นบัตั้งแต่การเกิดข้ึนของโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
(Eastern Seaboard Development Program: ESB) ในช่วงพุทธทศวรรษท่ี 2530 ภาคเอกชนถือเป็น
ตวัแสดง (actor) ท่ีมีบทบาทส าคญัทั้งในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และในฐานะผูมี้ส่วนร่วมส าคญั
กบัภาครัฐในการก าหนดแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม โดยเป้าหมายร่วมกนัของภาครัฐและ
ภาคเอกชน คือ การพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นจกัรกลในการขบัเคล่ือน ( engine of 
growth) สังคมเมืองและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใหเ้ติบโตมากข้ึน 

 ส าหรับขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในมุมมองของ
ภาคเอกชน ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรม (มิติ
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ค าส าคญั: การพฒันาอุตสาหกรรม, พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก, ภาคเอกชน 
 

Abstract 
 This article aim to study the suggestions for industrial development in Eastern 

Seaboard area from the private sector’s perspective. Before the transition into industrial 
development under the Eastern Economic Corridor Program (EEC). The study found that the 
private sector was considered an important role both a stakeholder and important participant with 
the government to be decision-maker for industrial development since Eastern Seaboard 
Development Program (ESB). The government and the private sector purposed to develop 
industrialization into an engine of growth, urban society and capitalist economy. 

 The suggestions for industrial development in Eastern Seaboard area from the private 
sector’s perspective are divided into 3 parts: (1) Increasing efficiency and potential for industrial 
development (Economic dimension), (2) Development of environmentally friendly industries 
(Environmental dimension) and (3) Industrial development based on social responsibility and 
local community (social dimension). 
 

Keywords: Industrial Development, Eastern Seaboard Area, Private Sector 
 

บทน า 
การศึกษาถึงขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในมุมมองของ

ภาคเอกชน ถือเป็นประเด็นหน่ึงท่ีไม่อาจมองข้ามต่อการพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นท่ี เน่ืองจาก ภาคเอกชนถือเป็นตวัแสดงท่ีส าคญัภายใตก้ระบวนการการพฒันา
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ทั้งในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder) จากการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน และในฐานะผูมี้
ส่วนร่วมส าคญัในการก าหนดแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ียุทธศาสตร์ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกทั้งสามจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัภาครัฐ  

งานศึกษาท่ีผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคเอกชนในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ไม่วา่จะเป็น งานของสวสัด์ิ  (2529) 
ผลการศึกษาท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของภาคเอกชนและผูล้งทุนภาคเอกชนในการเขา้มามีส่วน
ร่วมต่อการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมในช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันาอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง 
งานของชัยณรงค์ (2550) กับการศึกษาบทบาทของกลุ่มทุนข้ามชาติและกลุ่มทุนชาติในฐานะ
พนัธมิตรสามเส้า (triple alliance) ร่วมกบัรัฐในการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีมาบตาพุด หรืองาน
ของธีรพงศ ์(2551) กบัการศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
รวมถึงงานของ อิศรา (2547) และกมลศักด์ิ (2549) ท่ีได้ศึกษาถึงภาคเอกชนในฐานะกลุ่ม
ผลประโยชน์ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก 

 แต่อย่างไรก็ตามงานศึกษาท่ีผ่านมายงัขาดถึงการพิจารณาถึงข้อเสนอต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออกของภาคเอกชน โดยเฉพาะในการเปล่ียนผ่าน
กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกจากโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) ท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่พุทธ
ทศวรรษท่ี 2530 สู่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ท่ี
จะถูกน ามาด าเนินการในช่วงพุทธทศวรรษท่ี 2560 เป็นตน้ไป โดยท่ีผ่านมามีเพียงงานศึกษาของ      
จิรายทุธ์ (2560) ท่ีท าการศึกษาขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของ
ภาครัฐ และงานของชัยณรงค์ (2561) ข้อเสนอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของภาคประชาชนเพียงเท่านั้น 

 ดงันั้น วตัถุประสงค์ของบทความ คือ เพื่อศึกษาถึงขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออกของภาคเอกชน ในช่วงก่อนการเปล่ียนผ่านเข้า สู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใตโ้ครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) อนัเป็นประเด็นท่ียงัมีช่องวา่ง
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ของความรู้ (gap of knowledge) ท่ีควรได้รับการศึกษา การศึกษาน้ีแบ่งประเด็นในการศึกษา
ออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เป้าหมายของการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
ของภาคเอกชน เพื่ อ เข้าใจถึง เ ป้าหมายและความต้องการของภาคเอกชนท่ีได้รับจาก
กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี (2) ขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของภาคเอกชน เพื่อพิจารณาถึงทางเลือกในการพฒันาอุตสาหกรรมตามมุมมองของ
ภาคเอกชน และ (3) บทวิพากษ์ขอ้เสนอการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของ
ภาคเอกชน: ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ เพื่อตั้งค  าถามและเสนอแนะต่อทางเลือกในการพฒันา
อุตสาหกรรมตามมุมมองของภาคเอกชนท่ีเกิดข้ึน 
 

1. เป้าหมายของการพฒันาอตุสาหกรรมพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคเอกชน 
การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) เขา้มาสู่สังคมไทยอยา่งเขม้ขน้

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 ไดท้  าให้วิถีการผลิตของสังคมไทยค่อย ๆ เปล่ียนแปลงจากวิถีการผลิต
แบบเพื่อการยงัชีพสู่วิถีการผลิตแบบเพื่อการค้า ท าให้เป้าหมายในการผลิตของประชาชนหรือ
ภาคเอกชน (private sector) เปล่ียนจากการท าการผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อการยงัชีพสู่การท าการ
ผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อการค้าขายแสวงหาก าไรสูงสุด (maximizing profit) และการสะสมทุน 
(capital accumulation) 

โดยในช่วงแรกของการพฒันาตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐมีบทบาทน าในการ
เปล่ียนแปลง (state-led) ก่อนท่ีในช่วงพุทธทศวรรษท่ี 2470 หลังช่วงการเปล่ียนแปลงระบอบ
การเมืองการปกครอง เป็นตน้มา ระบอบรัฐราชการ (bureaucratic polity) ไดถู้กสถาปนาข้ึนและได้
กา้วข้ึนมามีบทบาทน าในการพฒันาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่วิถีการผลิตแบบเพื่อ
การคา้อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงต้นศตวรรษท่ี 26 กบัการเกิดข้ึนของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัชาติข้ึนมา ซ่ึงรัฐราชการได้รับเอาแนวความคิดการพฒันาแบบตะวนัตก 
(western civilization) ทั้ งแนวทางการพฒันาสู่ความทนัสมยั (modernization) และการพฒันา
อุตสาหกรรม (industrialization) เขา้มาใช ้อนัเป็นแนวคิดในการพฒันาท่ีมีฐานอยูท่ี่การเติบโตของ
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เมือง (urbanization) และเศรษฐกิจ (economic growth) เป็นส าคญั (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549; 
Hewison, 1989, pp. 1-2; Rigg, 1966; Asian Development Bank, 2015)  

ซ่ึงท าให้ฐานความคิดและเป้าหมายในการพฒันาของภาครัฐ จึงมีทิศทางเช่นเดียวกนักบั
ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นเป้าหมายเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ การกระจายรายได ้(income distribution) 
และการลดความยากจน (poverty reduction) โดยหน่ึงในภาคการผลิตท่ีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
ความส าคญัมาก คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) ในฐานะภาคการผลิตขนาดใหญ่ท่ี
จะกลายเป็นจกัรกลในการขบัเคล่ือน (engine of growth) การเติบโตของเศรษฐกิจภายใตร้ะบอบ 
ทุนนิยมท่ีเกิดข้ึน (ชยัยนต ์ประดิษฐศิลป์ และชยัณรงค์ เครือนวน, 2555; Hewison, 1989, p. 134; 
Economic Commission for Africa, 2016, p. 31) โดยเคร่ืองมือและกลไกหน่ึงของรัฐในการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีส าคญั คือ “นโยบายอุตสาหกรรม” ซ่ึง Pack & Saggi (2006 cited in DCED, n.d.) 
ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของนโยบายอุตสาหกรรมไวว้า่ 

 “นโยบายอุตสาหกรรม คือ ความพยายามเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐในการส่งเสริม
การพัฒนาและการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นทางเลือกในการแทรกแซงหรือ
ความพยายามท่ีจะปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่โอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ดีกว่า” (Pack & Saggi, 2006 cited in DCED, n.d.) 
ภายใตก้ระบวนการของนโยบายพฒันาอุตสาหกรรม ภาคเอกชนได้ค่อย ๆ เร่ิมเขา้มามี

บทบาทในฐานะกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดนัภายใตก้ระบวนการนโยบายพฒันาอุตสาหกรรม 
(ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์,  2557) บทบาทของภาคเอกชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
สังคมไทย  จึ งไม่ ได้ มีฐานะเ ป็นตัวแสดง ท่ีรอคอย  (passive)  ผลได้ห รือผล เ สียภายใต้
กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีฐานะตวัแสดงท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ
ในการก าหนดและขบัเคล่ือนแนวทางของกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะ
บทบาทในฐานะ “คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน” หรือ “กรอ.” (Joint Public-Private 
Sector Consultative Commission: JPPCC) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงพุทธทศวรรษท่ี 2530 โดยเป็น
คณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการก าหนดยทุธศาสตร์การคา้และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในประเทศไทยและเป็นคณะกรรมการท่ีมีบทบาทและพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมเป็น
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อยา่งมาก1  (Laothammatas, 1988; 1992) หน่ึงในโครงการท่ีถูกผลกัดนัโดย กรอ. ก็คือ โครงการ
พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในฐานะพื้นท่ียทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีส าคญั  

ส าหรับเหตุผลส าคญัทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐในการก าหนดให้พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกทั้งสามจงัหวดั เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม ในช่วงโครงการพฒันา
พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) พุทธทศวรรษ
ท่ี 2530 อนัเน่ืองมาจาก สถานการณ์ของการพฒันาท่ีกระจุกตวัอยู่ในเมือง อนัเป็นผลจากการท่ีรัฐ
ส่งเสริมการเติบโตในเขตเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมืองอย่างรวดเร็ว (rapid) 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา จึงท าให้ปัญหาความแออดัของเมืองและปัญหาอ่ืนตามมา 
(Hussey, 1993; Pansuwan, 2010; อ าพิกา สวสัดิวงศ,์ 2545) ภาครัฐจึงร่วมกบัภาคเอกชนในการ
พิจารณาก าหนดใหพ้ื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใกลเ้คียงติดกบักรุงเทพมหานคร และมี
ปัจจยัต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งทรัพยากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มีสามารถ
เก้ือหนุนต่อการพฒันาอุตสาหกรรมได ้และจะกลายเป็นพื้นท่ีในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ (โอฬาร ถ่ินบางเตียว, 2557, หนา้ 47; ชยัณรงค ์เครือนวน, 2558, หนา้ 136-137; สวสัด์ิ ใจ
เยน็, 2529, หนา้ 274-275) 

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกตลอดระยะเวลา 30 ปี
ท่ีผ่านมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยงัเช่ือว่าศกัยภาพของพื้นท่ีทั้งสามจงัหวดัยงัคงสามารถขยาย
และพฒันาอุตสาหกรรมไดอี้ก ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 1 สัดส่วนของตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมราย
จงัหวดั (Gross Provincial Product: GPP) ในสามดา้นส าคญั ก็จะพบวา่ สัดส่วนของผลิตภณัฑ์มวล
รวมรายจงัหวดัได้แสดงให้เห็นถึงจ านวนของอุตสาหกรรมภาคการผลิตท่ีมีจ านวนมากในสาม
จงัหวดั 

 

                                                           
1 Laothammatas (1988; 1992) มองวา่ การเกิดข้ึนของ กรอ. นบัว่าเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัต่อกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ในไทย เน่ืองจาก ในช่วงเวลาก่อนหนา้ รัฐและราชการอยูใ่นฐานะเป็นผูมี้บทบาทน า (state-led) ในการก าหนดนโยบายการพฒันามา
โดยตลอด ซ่ึงการเขา้มามีบทบาทของภาคเอกชนผ่าน กรอ. จึงถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัในกระบวนการก าหนดนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจของไทย 
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ตารางที่ 1 ผลิตภณัฑ์มวลรวมรายจงัหวดั (Gross Provincial Product: GPP) ดา้นการก่อสร้าง ดา้น
อสังหาริมทรัพย ์และดา้นการผลิตของจงัหวดัในภาคตะวนัออก เปรียบเทียบตั้งปี พ.ศ. 2538-2559 
 

จงัหวดั/ด้าน ปี 2538 ปี 2543 ปี 2548 ปี 2553 ปี 2559 

ระยอง      
       - ดา้นการผลิต 68,510 102,392 192,313 311,129 414,082 
       - ดา้นการก่อสร้าง 3,260 1,341 3,626 6,294 7,660 
       - ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 1,037 1,813 2,299 3,110 5,393 
ชลบุรี      
       - ดา้นการผลิต 119,473 126,331 235,771 352,150 462,242 
       - ดา้นการก่อสร้าง 7,872 7,870 11,032 14,053 22,917 
       - ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 2,494 4,613 6,308 8,687 13,293 
ฉะเชิงเทรา      
       - ดา้นการผลิต 42,695 49,993 99,122 165,473 231,100 
       - ดา้นการก่อสร้าง 1,080 1,370 3,658 5,345 5,593 
       - ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 1,431 2,850 3,448 3,286 3,603 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560. 
 

เหตุผลดงักล่าวได้กลายเป็นท่ีมาของการเปล่ียนผ่านการพฒันาอุตสาหกรรมสู่โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดบั
การพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกให้มากข้ึน ดว้ยการส่งเสริมจกัรกลในการ
ขบัเคล่ือน (new engine of growth) อย่างการพฒันา 10 ประเภทอุตสาหกรรมใหม่2 (Ono, 2018) 

                                                           
2 ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้และการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559, หนา้ 3) 
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โดยท่ีภาคเอกชนไดมี้แนวโนม้ในการตอบรับต่อโครงการท่ีดีและมีบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วม
ต่อการก าหนดแนวทางของการพฒันาต่าง ๆ ภายในโครงการ 
 อย่างไรก็ตาม การพฒันาอุตสาหกรรมกบัการเป็นทางเลือกเดียวในการพฒันาสังคม ยงั
เป็นขอ้ถกเถียง (argument) ท่ีส าคญัท่ีถูกหยิบหยกข้ึนมาถกเถียงทั้งในระดบัโลกและในสังคมไทย        
อนัเน่ืองมาจาก ผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือปัญหาต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัเขตพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม (เดชรัต สุขก าเนิด, ศุภกิจ นนัทะวรการ 
และวิภวา ช่ืนชิตก, 2550) โดยท่ี The Donor Committee for Enterprise Development (DCED, n.d.) 
ไดต้ั้งขอ้สังเกตต่อกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีผา่นมาวา่ การพฒันาอุตสาหกรรมมีประโยชน์
ส าหรับการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนัจริงหรือไม่ ผลของการพฒันาอาจท าให้เกิดการจา้งงานจ านวน
มาก แต่การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีผ่านมาได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีเพียง
เล็กนอ้ย ดงันั้น นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีดี จึงควรเป็นแนวทางท่ีตอ้งเขม้งวด ค านึงถึงทั้ง
ความสามารถของรัฐบาลและเจตจ านงทางการเมืองท่ีภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม  
 ดงันั้น การศึกษาในส่วนท่ีสอง จึงเป็นความพยายามในการศึกษาต่อยอดท าความเขา้ใจ
เป้าหมายของภาคเอกชนและการปรับเปล่ียนขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของภาคเอกชนเพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 

2. ข้อเสนอต่อการพฒันาอตุสาหกรรมพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคเอกชน 
 ผลของการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีผ่านมา ด้านหน่ึง แมจ้ะ
ส่งผลดีต่อการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ แต่ในอีกดา้นหน่ึง การพฒันากลบัส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและสังคม แนวทางการพฒันาท่ีมุ่งเป้าหมายเพียงแต่ดา้นเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียวของภาคเอกชนจึงมกัถูกต่อตา้นและถูกโจมตีจากภาคประชาชนในพื้นท่ี ท าให้ภาพรวมของ
ขอ้เสนอต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคเอกชนในช่วงปัจจุบนัก่อน
การเปล่ียนผ่านสู่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) มีการปรับเปล่ียนเพื่อความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีสามขอ้เสนอโดยภาคเอกชนท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  
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 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม ถือเป็นมิติส าคญัใน
การพฒันาของภาคเอกชน เน่ืองจาก ปัญหาการซบเซาทางเศรษฐกิจหลังช่วงแผนพฒันาพื้นท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ท าใหภ้าคเอกชนตอ้งการเคร่ืองมือเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคทั้งดา้น
การลงทุน ดา้นตน้ทุนการผลิต ดา้นเทคโนโลยี และดา้นวตัถุดิบ ซ่ึงเคร่ืองมือการพฒันาดงักล่าวจะ
กลายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ภาคเอกชนจึงเสนอ
แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพและศกัยภาพของอุตสาหกรรม 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 
  2.1.1 การพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกสู่ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวนัออก” เป็นขอ้เสนอการพฒันาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและรักษาการเติบโตท่ีต่อเน่ืองของสภาพเศรษฐกิจและการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงักล่าว โดยเสนอให้รัฐและเอกชนร่วมกนัวางแผนและ
ลงทุนพฒันาใน 2 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
   2.1.1.1 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะการพฒันาและปรับปรุงการ
คมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรม ทั้งการพฒันาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสู่การเป็นท่า
อากาศเชิงพาณิชย์ การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุดและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ของ
กองทพัเรือ) การพฒันาระบบขนส่งทางบก ผ่านการบูรณาการเช่ือมโยงระบบขนส่งทางบกกับ
โครงข่ายระบบขนส่งอ่ืน ๆ และมีการพฒันาระบบราง (เส้นทางรถไฟทางคู่) รวมถึงถนนบน
เส้นทางขนส่งสายหลกั 
   2.1.1.2 การลงทุนด้านอุตสาหกรรม โดยให้รัฐสนบัสนุนพื้นท่ีและสถานท่ีให้แก่
ภาคเอกชนในการลงทุน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ส าหรับการลงทุนของ
ภาคเอกชน บนหลกัการส่งเสริมกลุ่ม “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย” คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมท่ีมี
ศกัยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการ
จูงใจต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
  2.1.2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบภาษี  เพื่อแก้ไขปัญหาการจดัเก็บภาษีของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีจ  านวนมากท่ีตกไปอยู่กบัหน่วยงานส่วนกลางของประเทศ ภาคเอกชนจึง
เสนอให้ให้มีการยา้ยการจดัเก็บของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีโรงงาน
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อุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงงานอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่สามารถน า
เมด็เงินภาษีดงักล่าวน าไปพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นพื้นฐานสนบัสนุนโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีนั้นต่อไป 
  2.1.3 การจัดท าผังเมือง เน่ืองจากปัญหาความไม่ชัดเจนและล่าช้าของกระบวนการ
จดัท าผงัเมืองท าให้การจัดท าผงัเมืองเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและการพฒันาอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชนจึงเสนอต่อการจดัท าผงัเมืองใน 3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
   2.1.3.1 เสนอให้ พระราชบัญญัติผังเมืองฉบับแก้ไขล่าสุดไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาหมดอายุ เน่ืองจากการก าหนดระยะเวลาของผงัเมืองในแต่ละฉบบั ท าให้เม่ือผงัเมืองเกิด
หมดอายุจึงก่อให้เกิดความสับสนของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ดังนั้นเพื่อให้การพฒันาเกิดความ
ต่อเน่ืองและลดปัญหาความสับสนท่ีจะเกิดข้ึน ภาคเอกชนจึงเสนอให้ผงัเมืองท่ีจะเกิดข้ึนก าหนดให้
ไม่มีระยะเวลาหมดอาย ุ
   2.1.3.2 เสนอให้มีการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาจัดท า/แก้ไขผังเมือง เพื่อให้การ
พฒันาอุตสาหกรรมสามารถเติบโตได ้และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัได้
อยา่งทนัสถานการณ์ 
   2.1.3.3 เสนอให้ การจัดท าผังท่ีจะเกิดขึ้นเพ่ิมเติมรายละเอียดของการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท่ีก าลังเกิดขึน้ เพื่อให้ผงั
เมืองท่ีจะถูกประกาศข้ึนสามารถบูรณาการเช่ือมโยงกบัการพฒันาในดา้นอ่ืน ๆ อนัจะน าไปสู่การ
เติบโตท่ีรอบดา้นและรวดเร็วมากกวา่การพฒันาท่ีแยกส่วนออกจากกนั 
 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยน าแนวทางการพฒันา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในการประกอบการอุตสาหกรรม ผ่านการน าตัวแบบการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมซ่ึงประสบความส าเร็จในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมของไทยใน 3 มิติ คือ  
  2.2.1 การให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมระดับ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ “การพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) 
กล่าวคือ เป็นแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบัผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
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เพื่อให้ผูป้ระกอบการแต่ละรายปฏิบติัตามคุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวภายใน
ขอบเขตโรงงานของตนเอง เช่น การปล่อยของเสียเป็นศูนย ์(Zero Emission) การใช้วตัถุดิบและ
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพหรือการมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและไดม้าตรฐาน นอกจากน้ี
ยงัมีส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ด้วยการให้รางวลัแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินตามมาตรฐานการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีถูกก าหนดไว ้เช่น การ
ใหร้างวลัธงขาวดาวเขียว หรือรางวลัตน้แบบโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
  2.2.2 การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  หรือท่ี
รู้จกักนัในนามของ“การพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-Industry) ซ่ึงเป็นแนวทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัระหวา่งโรงงานอุตสาหกรรมในลกัษณะของ
การสร้างเครือข่าย (Network) ระหวา่งผูป้ระกอบการกลุ่มต่าง ๆ ตวัอยา่งของขอ้เสนอภาคเอกชนท่ี
เกิดข้ึน เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ และโครงการพัฒนาของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครพื้นท่ีแห่งการใช้ทรัพยากรแบบพึ่ งพา ทั้งสองโครงการเป็นการสร้าง
เครือข่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อส่งเสริมการพึ่ งพา
ทรัพยากรระหวา่งกนั 
  2.2.3 การสร้างหุ้นส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกว่า “การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-Town) กล่าวคือ เป็นแนวทางการพฒันาท่ีค านึงถึงการเช่ือมโยงพื้นท่ี
อุตสาหกรรม เขา้กบัพื้นท่ีขององคก์รหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนโดยรอบเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้
เกิดความสมดุลของการพฒันาภายในพื้นท่ีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งส าคญั
ของการสร้างหุ้นส่วนในการพฒันาอุตสาหกรรม ได้แก่ การก าหนดแนวทางการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกนัทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ดา้น 
 2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ท้องถิ่น ทางเลือกในมิติน้ีเปรียบเสมือนแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีท าให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั ผ่านขอ้เสนอให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินในสาม
ประเด็น 
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  2.3.1 การด าเนินงานในระดับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ทอ้งถ่ินในมิติน้ี ผูป้ระกอบการนอกจากจะให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพฒันาสังคมและชุมชนแล้ว (ดังท่ี
ด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั) ตอ้งค านึงถึงการด าเนินการพฒันาท่ีให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียให้
มากข้ึน ทั้งกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียภายในองค์กรและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินการท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตก้าร
พฒันาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
  2.3.2 การยกระดับการด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ระดับเครือข่าย
ผู้ประกอบการ เน่ืองจากการการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในระดบัผูป้ระกอบการไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได้ เพื่อพฒันาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของเงินทุนและการจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคเอกชนจึงเสนอให้มีการ
รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการข้ึน ส าหรับการยกระดบัการจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีทนัต่อสถานการณ์และความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ตวัอย่างการรวมกลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ีท่ี
เกิดข้ึน เช่น ชมรมประชาสัมพนัธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสมาคมเพื่อนชุมชน 
เป็นตน้ 
  2.3.3 การจัดตั้งกองทุนส าหรับการพัฒนาท่ีให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยให้ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกบริจาคเงิน
จ านวนหน่ึงเพื่อสนบัสนุนการพฒันาสังคมและชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม 
 ทั้ งน้ีจุดร่วมท่ีส าคัญของข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีอยู่บนฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินทั้ง 3 ระดบัน้ีก็คือการมีเป้าหมายให้การพฒันาอุตสาหกรรม
สามารถอยูร่่วมกบัสังคมและชุมชนไดอ้ยา่งปลอดภยั และมีการค านึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายใตก้ระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของข้อเสนอการพฒันาอุตสาหกรรมในมุมมองของ
ภาคเอกชน จึงมีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ “การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีท าให้เศรษฐกิจเติบโตได้ และ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

260 
 
 

สามารถอยู่ ร่วมกับชุมชนส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ภายใตก้ารส่งเสริมการพฒันาในสามมิติ ไดแ้ก่ 
มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดลอ้ม และมิติสังคม 
 

3. บทวิพากษ์ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกของ
ภาคเอกชน: ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 การตั้งขอ้สังเกตและการเสนอแนะต่อขอ้เสนอการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของภาคเอกชนในบทความช้ินน้ี จะพิจารณาจากการตั้งขอ้สังเกตและการเสนอแนะ
ภายใตก้รอบแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีจดัท าข้ึนโดยองคก์รระหวา่งประเทศจ านวนสามช้ิน 
ไดแ้ก่ หน่ึง การตั้งขอ้สังเกตต่อบทเรียนในอดีตเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21 ของ 
O’Connor3 (2007, pp. 417-419) ท่ีองค์กรระหว่างประเทศอย่าง United Nations (UN) ไดน้ ามา
เผยแพร่ สอง การตั้งขอ้สังเกตต่อกระแสการลดการพฒันาอุตสาหกรรม (deindustrialization) ใน
ปัจจุบันในงานศึกษาของ Rowthorn & Ramaswamy4 (1997) ท่ีได้รับการสนับสนุนโดย 
International Monetary Fund (IMF) และสุดทา้ย คือ แนวคิดในการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีถูกเสนอ
โดย The United Nations Industrial Development Organization5 (UNIDO, 2018) 
                                                           
3 O’Connor (2007) ไดน้ าเสนอถึงบทเรียนการพฒันาอุตสาหกรรมในอดีตท่ีสมควรไดรั้บความส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย (1) ประเด็นท่ีหน่ึง การเปิดโอกาสให้ผูมี้ความเช่ียวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมเพ่ือคน้พบแนวทางท่ีเหมาะสม (self-discovery)  (2) ประเด็นท่ีสอง ส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ียงัคงมีการพฒันา
อุตสาหกรรมอยูใ่นขั้นแรกหรือมีการใช้เทคโนโลยีน้อย ถือเป็นงานท่ีน่าวิตกกงัวล (3) ประเด็นท่ีสาม ความรู้และเทคโนโลยีจะถูก
น ามาใชม้ากข้ึนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่การใชเ้ฉพาะแต่เพียงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (4) ประเด็นสุดทา้ย ธุรกิจทั้ง
ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเป็นแหล่งท่ีมาของนวตักรรมท่ีส าคญัท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ได ้
4 Rowthorn & Ramaswamy (1997) ไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบักระแสของการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศพฒันาท่ีลดลง นบัตั้งแต่
ปลายศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น หรือกลุ่มประเทศในยโุรป โดยปัจจยัส าคญัของการลดลง 
อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีรวดเร็วและการขยายตวัของการจา้งงานท่ีรวดเร็ว แต่การขยายตวัภายใตก้ารพฒันา
กลบัเป็นการขยายตวัอยา่งไม่เป็นระบบและไม่เท่าเทียมกนัในทุกพ้ืนท่ี จึงท าให้เกิดกระแสลดการพฒันาอุตสาหกรรมภาคการผลิต 
(manufacturing) และส่งเสริมการพฒันาภาคบริการ (service sector) ข้ึนมาทดแทน 
5 UNIDO (2018) ไดก้ล่าวถึงส่ีกลไกในการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (1) กลไกความร่วมมือทางเทคนิค (2) กลไก
การวิเคราะห์ วิจยัและการบริการให้ค  าปรึกษาดา้นนโยบาย (3) กลไกเชิงกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบับรรทดัฐาน มาตรฐาน และ
คุณภาพ และ (4) กลไกในการส่งเสริมการมีเครือข่ายดา้นอุตสาหกรรมและถ่ายโอนขอ้มูล 
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 สาระส าคญัจากงานทั้งสามช้ินขา้งตน้ เม่ือน ามาพิจารณาจะพบว่า สามารถน ามาเป็น
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะต่อขอ้เสนอการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของ
ภาคเอกชน ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 การเปิดโอกาสของทุกฝ่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพฒันาอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (participatory) โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาจากแต่ละภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงการพฒันาท่ีผา่นมาและขอ้เสนอท่ีเกิดข้ึนของภาคเอกชนยงัมีการ
จ ากดัโอกาสในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนภายใตก้ระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม ซ่ึงการ
เขา้มามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยให้เกิดกลไกการตรวจสอบและติดตามการพฒันา โดย
สุดทา้ยจะกลายเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีถูกน ามาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีดีและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 3.2 การพฒันาเทคโนโลยีและความรู้ หรือ Research and Development (R&D) เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม ยงัถือเป็นประเด็นการพฒันาท่ีถูกให้ความส าคญัน้อย 
เน่ืองจาก การพึ่งพาเทคโนโลยีและความรู้จากต่างชาติของอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยยงัมีอยู่
สูง โดยท่ีจากขอ้เสนอการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคเอกชนขา้งตน้ 
ไดก้ล่างถึงเทคโนโลยีใหม่ เพียงการน าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อน ามาพฒันาอุตสาหกรรมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย O’Connor (2007) เช่ือวา่การพฒันาเทคโนโลยีและความรู้อยา่งชา้ ๆ 
และมีอัตราการพึ่ งพาจากต่างประเทศระดับสูง จะกลายเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมและการแข่งขนัระหวา่งประเทศในอนาคต 
 3.3 กระแสการลดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยท่ี Rowthorn & Ramaswamy 
(1997) ถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีสมควรพิจารณาภายใตก้ระบวนการก าหนดนโยบาย เน่ืองจาก การ
มุ่งพฒันาท่ีเนน้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีรวดเร็วและไม่เป็นระบบ อาจส่งในแง่ลบ
ต่อภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจได ้ยงัจะเห็นถึงกระแสท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ีพฒันา
แลว้ โดยทางเลือกของการพฒันาควรมีการมุ่งเนน้ส่งเสริมการพฒันาภาคบริการ (service sector) ซ่ึง
จะเป็นภาคธุรกิจท่ีจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวติ (growth of living standard) ไดอี้กทางหน่ึง 
 จากข้อสังเกตทั้งสามประเด็น จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายของการพฒันา
อุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคเอกชน ควรได้รับการทบทวนและปรับเปล่ียน
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แนวทางการพฒันาใหม่ การพฒันาอุตสาหกรรมจึงไม่เป็นเพียงจกัรกลในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
เพื่อการคา้ขายแสวงหาก าไรสูงสุดและการสะสมทุนเท่านั้น แต่ควรเป็นส่วนหน่ึงเพื่อช่วยในการ
พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติไดด้ว้ย ดงันั้น การทบทวนการพฒันาและการเติบโตอุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชนใหม่จะเป็นการช่วยลดความเส่ียงและวิกฤตทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเกิดข้ึนได ้
ตามการตั้งขอ้สังเกตและการเสนอแนะท่ีจดัท าข้ึนโดยองค์กรระหว่างประเทศทั้งสามช้ินขา้งตน้ 
เพื่อท่ีจะท าใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมมีความย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน 
 

บทสรุป 
 ขอ้เสนอการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในมุมมองของภาคเอกชน 
อยู่ภายใตเ้ป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคญั 
ประกอบด้วย ข้อเสนอในสามมิติส าคัญ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรม (มิติเศรษฐกิจ) การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (มิติส่ิงแวดลอ้ม) 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีอยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถ่ิน            
(มิติสังคม) อยา่งไรก็ตาม ขอ้เสนอท่ีเกิดข้ึนจากภาคเอกชน ยงัควรมีการส่งเสริมให้เกิดกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลไกการเรียนรู้และการพฒันา รวมถึงส่งเสริมการพฒันาในภาค
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบาย

การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบาย
การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะและแนวทางทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติั ใน
การจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ โดยศึกษากับบุคลากรใน
โรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 จ านวน 201 คนโดยใช้
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัซ่ึงเป็นตวัแทนผูบ้ริหารโรงพยาบาลของรัฐสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5  จ  านวน 3 คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหา   

จากผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สังกดักระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้านโดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
วางแผนตดัสินใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือการติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน และ
การรับผลประโยชน์ ตามล าดับ  ปัญหาและอุปสรรคจะพบว่า การจัดการมูลฝอยติดเช้ือใช้
งบประมาณท่ีสูง ในการบริหารจดัการจะตอ้งเฝ้าระวงัให้มีการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งตามแนวทาง 
และเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนก็มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในงานประจ า จึงท าให้ขาดความตระหนกัในการปฏิบติั
ตามขั้นตอนและกระบวนการ ในดา้นผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัการมูลฝอยติดเช้ือนั้นนอกจากจะ
ส่งผลต่อโรงพยาบาลแล้ว การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและบุคลากรในโรงพยาบาลดว้ย นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัตอ้งมีการติดตามผลและการ
ประเมินผลการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงาน และประเมินความรู้และทกัษะ
บุคลากรในทุกระดบัและให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง และมีการเฝ้าระวงัติดตามให้มีการด าเนินงานท่ี
ถูกตอ้งตามแนวทางและนโยบายท่ีก าหนด 

 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม / การปฏิบติัตามนโยบาย / การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this mix method research has to study the levels of policy compliance 
participation including problems and obstacles in infectious waste management in order to 
propose the guidelines for developing effectiveness of the infectious waste management. Both the 
questionnaire and the interview were the instruments employed for the study. The target 
population of quantitative analysis was 201 staff from the public hospitals. For qualitative 
analysis, there were 3 key persons selected who are the administrators of public hospitals. 
Statistical methods used for the data analysis were percentages, average, and standard deviations.  

The research results showed that the level of policy compliance participation in 
every sector was at a high level and the highest level of participation was decision making sector 
(0.948) followed by monitoring and evaluation sector (0.931), implementation sector (0.878), and 
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benefit sector (0.769), respectively. The problems and obstacles of the infectious waste 
management was the high budget in management, thus strict monitoring of the operation 
according to the guidelines. However, each of the staff has he/she own routine task so that he/she 
should not strictly follow the guideline. An appropriate infectious management and constant staff 
training not only benefit to the hospital, but also benefit the environment and the hospital staff. 
Moreover, the hospital should monitor and evaluate the infectious waste management, as well as 
assess its staff skills. Organizing a workshop regularly for the personnel, and monitoring the 
operation to adhere to the guideline and policy are also necessary. 

 

KEY WORDS: PARTICIPATION / POLICY COMPLIANCE / INFECTIOUS WASTE 
MANAGEMENT 
 

บทน า 
โรงพยาบาลเป็นสถานบริการทางการแพทย์ท่ีมีบทบาทในการให้บริการ

ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การป้องกนั การควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ และการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มนั้นถือวา่มีความส าคญัไม่นอ้ย 
เพราะหากมีการจดัการท่ีไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อ ผูป่้วย ประชาชนท่ีมารับบริการ บุคลากรภายใน
โรงพยาบาล และประชากรท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร 
และยงัก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มเช่น มลพิษทางน ้า มลพิษทางอากาศ เป็นตน้  ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีสถานพยาบาลท่ีเป็นโรงพยาบาล ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สถานีอนามยั คลินิก ทั้งท่ี
เป็นของสถานประกอบการของรัฐและเอกชน มากกว่า 37,000 แห่ง ซ่ึงมีจ านวนเตียงให้บริการ
ประมาณ 140,000 เตียง  สถานพยาบาลดงักล่าว มีการผลิตขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการให้บริการ ทั้งท่ี
เป็น ขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเช้ือ ในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก ขยะมูลฝอยจาก
สถานพยาบาลเหล่าน้ีมีทั้งมูลฝอยติดเช้ือท่ีสามารถแพร่เช้ือโรคได ้รวมทั้งมูลฝอยท่ีปนเป้ือนดว้ย
สารกมัมนัตรังสี ยาเส่ือมสภาพ สารเคมีอนัตราย ของมีคม ซากสัตวท์ดลอง ฯลฯ  มูลฝอยติดเช้ือ
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เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ คน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้มได ้เน่ืองจากมูลฝอยติดเช้ือ จดัเป็นขยะท่ี
มีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณมากหรือมีความเขม้ขน้ ซ่ึงถา้มีการสัมผสัใกลชิ้ดกบัขยะมูลฝอยนั้น
แลว้สามารถท าให้เกิดโรคได ้ ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัเห็นวา่ในการน านโยบายวา่ดว้ยการจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือของสถานพยาบาลไปปฏิบติัในปัจจุบนั  บุคลากรยงัคงปฏิบติังานไปตามหน้าท่ีประจ าท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยอาจมี ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบติัท่ีไม่ชัดเจนในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากอาจไม่ไดมี้ส่วนร่วม หากบุคคลเหล่าน้ีขาดความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วน
ร่วม ซ่ึงจะท าใหมี้การปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลให้เกิดอนัตรายในหลายดา้นดงัท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้   

ผูว้จิยัจะไดท้  าการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในส่วนของผูบ้ริหารและ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อวิเคราะห์ระดบัการมีส่วน
ร่วม ซ่ึงแบ่งออกเป็นการมีส่วนร่วม 4 ส่วนคือ การร่วมวางแผน การร่วมด าเนินกิจกรรม การรับ
ผลประโยชน์และการร่วมประเมินผล ในกระบวนการจดัการมูลฝอยติดเช้ือทั้ง 4 ขั้นตอน  และเพื่อ
คน้หาปัญหาและอุปสรรค แนวทางและขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปพฒันาการจัดการมูลฝอยติดเช้ือใน
โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายการ

จดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะและแนวทางทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติั ในการจะ

น าไปสู่การพฒันารูปแบบการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
การศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัวา่ดว้ยการจดัการมูล

ฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 ในดา้นของ การร่วมริเร่ิม
วางแผน การร่วมด าเนินกิจกรรม การร่วมรับผลประโยชน์ การร่วมประเมินผล เพื่อหาปัญหา 
ขอ้เสนอแนะและแนวทาง ทั้งในเชิงของนโยบาย และในเชิงของการปฏิบติั เพื่อน าไปพฒันาระบบ
การจดัการมูลฝอยติดเช้ือต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม. 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  1. แนวคิดเก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ ดา้นความหมายของมูลฝอยติดเช้ือ 
  2. แนวทางการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
  2.1 ขั้นตอนหลกัในทางปฏิบติัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
 3. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบบัท่ี 4  
 4. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  4.1 รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4.2 ความหมายการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
มูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมวางแผนตดัสินใจ (decision-making) 
- การมีส่วนร่วมด าเนินงาน (implementation) 
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) 
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ด าเนินงานการจัดการ 

มูลฝอยติดเช้ือ 

- เชิงนโยบาย 

- เชิงปฏิบติั ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการ      
มูลฝอยติดเช้ือ 
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  4.3 กระบวนการมีส่วนร่วม 
  4.4 ประเภทการมีส่วนร่วม 
  4.5 ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
 5. แนวคิดในการน านโยบายไปปฏิบติั 
  5.1 ความหมายในการน านโยบายไปปฏิบติั 
  5.2 ตวัแบบในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติั 

 
ระเบียบวธิีวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างมาจากการศึกษาเอกสาร 
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  แลว้จึงน ามา
กลบัมา ปรับปรุงให้เหมาะสมกบัลกัษณะของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยผูต้อบแบบสอบถาม 
คือ บุคลากรโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยใช้ค  าถามแบบเลือกตอบ (Check lists) และค าถามแบบปลายปิด (close-ended 
question) ใหผู้ต้อบเลือกค าตอบท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของผูต้อบเก่ียวกบั สถานท่ีท างาน เพศ 
อาย ุการศึกษา ต าแหน่ง รายได ้และประสบการณ์ในการท างาน  
  ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงมี 4 ดา้น 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
  ตอนท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานการจดัการมูลฝอยติด
เช้ือ โดยใชค้  าถามแบบปลายเปิด (open-ended question) 
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2. การเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ตวัแทน
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพท่ี 5 จ  านวน 3 คน 
ก าหนดลกัษณะแนวแบบสัมภาษณ์เป็นแนวค าถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ตวัแทนผูบ้ริหารโรงพยาบาลของรัฐสังกดักระทรวงสาธารณสุข เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 จ  านวน 3 คน ก าหนดลกัษณะแนวแบบสัมภาษณ์เป็นแนวค าถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง
ประกอบดว้ยค าถาม ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การมีส่วนร่วมวางแผนตดัสินใจ การมีส่วนร่วมด าเนินงาน การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  ตอนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติด
เช้ือ    
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ และแนวคิดในการพฒันา ทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติั 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม ประมวลผลส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ หรือ SPSS for 
windows ในการประมวลผลและจดัตารางวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ดว้ยการแจงแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) การหาอตัราส่วนร้อย
ละ (Percentage Distribution) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเน้ือหา (Content 
Analysis) ท่ีไดจ้ากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) โดยจ าแนกเป็น
ประเด็น (Typologles) ตามกรอบแนวคิดการวิจยั แลว้น าขอ้มูลในแต่ละประเด็นมาเช่ือมโยง เพื่อ
สร้างเป็นขอ้สรุป อภิปรายถึงขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบตามสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพนัธ์ และ
ประเด็นส าคญั ตามแนวค าถามเพื่อตอบค าถามการศึกษา การวิเคราะห์เน้ือหาท่ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
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ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วม รวมถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบติัวา่ดว้ยการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

ผลการศึกษาวจิัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  ดา้น

การมีส่วนร่วมในการท างานในภาพรวม 
(n = 201) 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย 
การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ   S.D. แปลความ 

1. การวางแผนตดัสินใจ 4.09 0.948 มีส่วนร่วมมาก 
2. การด าเนินงาน 4.06 0.878 มีส่วนร่วมมาก 
3. การรับผลประโยชน์ 3.86 0.769 มีส่วนร่วมมาก 
4. การติดตามและประเมินผล 3.95 0.931 มีส่วนร่วมมาก 
รวม 3.99 .881 มีส่วนร่วมมาก 

 
จากตารางท่ี  พบวา่ บุคลากรมีการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูล

ฝอยติดเช้ือ  ในภาพรวมมีส่วนร่วมมาก ( x =3.99) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่บุคลากรมีส่วนร่วมมาก
ในการวางแผนตดัสินใจ ( x =4.09) รองลงมา มีส่วนร่วมมากในการด าเนินงาน ( x =4.06) มีส่วน
ร่วมมากในการการติดตามและประเมินผล ( x =3.95) และมีส่วนร่วมมากในการรับผลประโยชน์    
( x =3.86) ตามล าดบั   

1. ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
จากผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 ในแต่ละดา้นโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้การมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากร ทั้ง 4 ดา้น โดยเรียงจากล าดบัค่า
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คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การวางแผนตดัสินใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาการติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงาน และการรับผลประโยชน์ ตามล าดบั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1.1 การวางแผนตัดสินใจ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบ
ปัญหาและนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนบุคลากรมีส่วนร่วม
โดยการเสนอความตอ้งการ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงาน 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ อภินันท์ สุขบท (2547) ศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของ
บุคลากรในการจดัการขยะติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่
ขิง) จงัหวดันครปฐม พบวา่ บุคลากรไดรั้บการอบรม/สัมมนา ครบทั้ง 4 แบบ คือ ประชุมประจ าเดือน
ของฝ่ายงาน การรับฟังการบรรยาย การเขา้ร่วมประชุม/สัมมนาและการเขา้รับการอบรมบทบาทใน
การจดัการขยะติดเช้ือในโรงพยาบาลมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  

1.2 การด าเนินงาน  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในภาพรรม และเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล/เคล่ือนยา้ย มูลฝอยติดเช้ือไปยงัจุด
รวบรวมเพื่อรอการขนส่งไปท าลาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนบุคลากรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล/
ติดตามการท าลายเช้ือและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียต ่าสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมา พวง
ขุนทด (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบติังานด้านการ
จดัการขยะติดเช้ือของพนกังานโรงพยาบาลศิริราช พบวา่ ระดบัการปฏิบติังานดา้นการจดัการขยะติด
เช้ือ ดา้นการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัตนเอง ดา้นการคดัแยกขยะติดเช้ือ ดา้นการเก็บรวบรวมขยะติดเช้ือ 
และดา้นการเคล่ือนยา้ย/ขนส่งขยะติดเช้ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น  

1.3 การรับผลประโยชน์  บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในภาพรวม และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า บุคลากรไดรั้บประโยชน์จากการน านโยบายและแผนงานไป
ปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จ และไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงาน
มากยิง่ข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนบุคลากรไดรั้บรางวลั/ค ายกยอ่ง/ชมเชย วา่หน่วยงานของท่านมีระบบ
การจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีดี มีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พูนพนิต โอ่เอ่ียม 
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(2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะติดเช้ือของบุคลากรและเจา้หน้าท่ี ในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร พบว่า บุคคลของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในการจัดการขยะติดเช้ือในโรงพยาบาล
สมุทรสาครส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการจดัการขยะติดเช้ือในระดบัสูง ในการสร้างพฤติกรรม
ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีนั้นจ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างความรู้โดยอาศยัพื้นฐานของความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะติดเช้ืออยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

1.4 การติดตามและประเมินผล  บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความสะอาดของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภินนัท ์สุขบท (2547) ศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของบุคลากรในการจดัการ
ขยะติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) จงัหวดันครปฐม 
พบว่า การติดตามและประเมินการจดัการขยะติดเช้ือในโรงพยาบาลยงัไม่มีความชดัเจน บางคร้ังไม่
แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือ 

2.1 การวางแผนตัดสินใจ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบัความส าคญั โดย
จดัการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงานตามแนว
ทางการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการเสนอปัญหาหรือแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งแนวทางการจดัท าแผนและก าหนดรูปแบบการจดัการ ในการจดัการมูลฝอยติด
เช้ือใชง้บประมาณสูงในการบริการจดัการ หากใชง้บประมาณมากตอ้งมีการบริการจดัการภายในเอง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เจริญชัย  ศิริคุณ (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการมูลฝอยติดเช้ือใน
โรงพยาบาลในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธรและศรีสะเกษ พบว่า งบประมาณใน
การด าเนินการเร่ืองมูลฝอยติดเช้ือแต่ละปีไม่มากพอในการจดัซ้ืออุปกรณ์พฒันาระบบการจดัการมูล
ฝอยติดเช้ือ พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ได้ให้ความส าคญัในการด าเนินการเร่ืองการ
จดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
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2.2 การด าเนินงาน การด าเนินงานเป็นน าแนวทางการจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีไดจ้ากการ
อบรมมาปรับโครงสร้างเร่ืองอาคารสถานท่ีท่ีจ าเป็นเพื่อให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานปรับระบบงาน
ภายในให้ถูกตอ้งเพื่อควบคุมการติดเช้ือ โดยมีเจา้หนา้ท่ีในการรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนไม่วา่จะ
เป็นการคดัแยก จ าแนกมูลฝอยติดเช้ือในลกัษณะท่ีเหมาะสม และการก ากบัดูแล/เคล่ือนยา้ย ตาม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่เจา้หนา้ท่ีแต่ละคน
มีความรับชอบในหน้าท่ีประจ า จึงท าให้ขาดการปฏิบติัตามข้ึนตอนและกระบวนการท่ีก าหนด 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เจริญชัย  ศิริคุณ (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการมูลฝอยติดเช้ือใน
โรงพยาบาลในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธรและศรีสะเกษ พบว่า โรงพยาบาลมี
มาตรการในการด าเนินการดา้นการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ แต่เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานไม่ให้ความส าคญั
ไม่ปฏิบติัตาม และเจา้หนา้ท่ีใหม่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 

2.3 การรับผลประโยชน์ การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ซ่ึงผลประโยชน์ของ
โครงการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีทางโรงพยาบาลน านโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือไปปฏิบัติ 
ผลประโยชน์ทางบวก  ต่อบุคคลและสังคม แต่ยงัไม่มีผลประโยชน์ไปสู่รายบุคคล อยา่งไรก็ตามทาง
โรงพยาบาลไดมี้การฝึกอบรมเพื่อน าความรู้และทกัษะมาใชใ้นการพฒันา นอกจากน้ีประโยชน์จาก
การปฏิบติัการจดัการมูลฝอยติดเช้ือจะส่งผลต่อโรงพยาบาลแลว้ยงัส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและบุคลากร
ในโรงพยาบาลดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมา พวงขุนทด (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะติดเช้ือของพนักงาน
โรงพยาบาลศิริราช พบวา่ บุคลาการเกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขยะติดเช้ืออยา่ง
ถูกวธีิ เป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากขยะติดเช้ือได ้ 

2.4 การติดตามและประเมินผล การติดตามผลและการประเมินผลการด าเนินการก าจดั
มูลฝอยติดเช้ือของหน่วยงาน ทางโรงพยาบาลไดมี้ประเมินทกัษะโดยการสุ่มบุคลากรในทุกระดบัทุก
เดือน และจดักิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือ แต่การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือมีงบประมาณสูง และมีการจ้าง
บริษทัเอกชนในการก าจดั ซ่ึงโรงพยาบาลต้องมีการเฝ้าระวงัให้มีการด าเนินการท่ีถูกต้องตาม
แนวทางท่ีก าหนด ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ งามตา สุขประเสริฐ (2543) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การมี
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ส่วนร่วมของประชาชนดา้นการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์ารบริการ
ส่วนต าบลเสมด็ อ าเภอเมืองชลบุรี พบวา่ ประชาชนยงัขาดการเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานในระดบัต่างๆ  

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ในการจะน าไปสู่การ
พฒันารูปแบบการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

3.1 โรงพยาบาลตอ้งสะทอ้นขอ้มูลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือให้เห็นอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
กระตุน้ให้หน่วยงานพฒันาตวัเอง เน่ืองจากเม่ือประกาศใชน้โยบายเร่ืองการควบคุมการติดเช้ือและ
การก าจดัขยะไปแลว้ เจา้หน้าท่ีทุกระดบัมีความร่วมมือเป็นอยา่งดี แต่เม่ือผา่นไปสักระยะเกิดความ
เคยชินและปัญหาพฤติกรรมเส่ียงเดิมๆ กลับมาอีก สอดคล้องกับงานวิจยัของ พูนพนิต โอ่เอ่ียม 
(2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะติดเช้ือของบุคลากรและเจา้หน้าท่ี ในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร พบว่า โรงพยาบาลหรือคณะ กรรมการท่ีรับผิดชอบในส่วนของการจดัการขยะติดเช้ือ
ควรจะด าเนินการประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารและเสริมสร้างความรู้ให้กบับุคลากรและเจา้หนา้ท่ี
อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในดา้นของแหล่งก าเนิดขยะติดเช้ือ ผลกระทบท่ีไดรั้บจากขยะติดเช้ือ การป้องกนั
ปัญหาท่ีเกิดจากขยะติดเช้ือ และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากขยะติดเช้ือ เพื่อให้บุคลากรและเจา้หนา้ท่ี
ทุกคนไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองของขยะติดเช้ือไปในทางท่ีถูกตอ้ง 

3.2 โรงพยาบาลควรเน้นการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ในจดักิจกรรมหรือเวทีถ่ายทอด
นวตักรรม หรือองค์ความรู้หรือวิธีการท างานใหม่ๆ ท่ีค้นพบในหน่วยงานเพื่อพฒันาระบบงาน
ควบคุมมูลฝอยติดเช้ือ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พูนพนิต โอ่เอ่ียม (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
การจดัการขยะติดเช้ือของบุคลากรและเจา้หน้าท่ี ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร พบว่า ควรมีการจดั
อบรมเก่ียวกับการจัดการขยะติดเช้ือเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและ เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล
สมุทรสาครทุกระดับและทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลเป็นประจ า ซ่ึงจะท าให้ เพิ่มความรู้แก่
บุคลากรและเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ควรมีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ จดัการขยะ
ติดเช้ือทางส่ือทุกประเภท โดยเฉพาะใบปลิวและส่ิงตีพิมพต่์างๆ เช่น วารสารท่ีให้ความรู้ เก่ียวกบั
ขยะติดเช้ือ เป็นต้น งามตา สุขประเสริฐ (2542: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดา้นการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมด็ อ าเภอเมืองชลบุรี โดยศึกษาในดา้นการมี
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ส่วนร่วมดา้นบริหารว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจในอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ
เปรียบเทียบกลุ่มผูมี้การศึกษาจะมีส่วนร่วมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีมีต่อการบริหารส่วนต าบลใหม้ากข้ึน 

3.3 ภาครัฐควรมีร่างกฎหมายเพื่อบงัคบัใช้ทุกภาคส่วนให้เขา้มามีส่วนร่วม เน่ืองจาก
ขยะติดเช้ือไม่ไดมี้เฉพาะท่ีโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการดา้นสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในคลินิกเอกชน 
โรงพยาบาลสัตว์ ตามชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีมีผูป่้วยติดเตียงล้วนแต่สร้างมูลฝอยติดเช้ือทั้ งนั้ น  
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เจริญชัย  ศิริคุณ (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการมูลฝอยติดเช้ือใน
โรงพยาบาลในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธรและศรีสะเกษ พบวา่ ขอ้เสนอแนะใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการในการด าเนินการด้านการจดัการมูลฝอยติดเช้ือระดับกลุ่ม
จงัหวดัอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธรและศรีสะเกษ โดยมีผูอ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค
ท่ี 12 อุบลราชธานี เป็นประธาน ร่วมกบั ผูอ้  านวยการศูนยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี โดยมีประธาน
และเลขานุการของคณะท างานร่วมฯ ทั้ง 4 จงัหวดั ตวัแทน แต่ประเภทโรงพยาบาล และหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินเป็นคณะกรรมการอ านวยการร่วมในการด าเนินการ ดา้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือในระดบั
กลุ่มจงัหวดั   

3.4 โรงพยาบาลควรมีระบบการควบคุมด้วยกระบวนการคุณภาพไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการตามหลกั IC หรือเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ซ่ึงขั้นตอนอาจจะ
แตกต่างไปตามบริบทและขนาดของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลควรมีการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเป็นประจ าและต่อเน่ือง เพื่อสร้างความตระหนกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีและอาจมีการสร้างขวญั
ก าลงัใจและสวสัดิการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนูพนิต โอ่เอ่ียม (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
การจดัการขยะติดเช้ือของบุคลากรและเจา้หน้าท่ี ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร พบว่า ควรมีการจดั
อบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะติดเช้ือเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและการจดัการขยะติดเช้ืออยา่งถูกวิธี
ให้มีประจ าทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือจัดกิจกรรมจูงใจให้บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลและวจิยัของ เจริญชยั ศิริคุณ (2554 :บทคดัยอ่) ศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธรและศรีสะเกษ ผูศึ้กษาได้เสนอ
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แนวทางในการจดัการมูลฝอยไวด้งัน้ี คือ  ดา้นการบริหารจดัการมูลฝอยติดเช้ือ จากปัญหาท่ีพบการ
จดัการมูลฝอยติดเช้ือ ตั้งแต่การคดัแยก การเก็บรวบรวม การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง และการก าจดั 
โดยทุกโรงพยาบาลควรมีมาตรการในการด าเนินการดา้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ แต่พบปัญหา
เจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1 กระทรวงสาธารณสุขควรท าขอ้ตกลงร่วมมือกบัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพื่อออกนโยบายในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามนโยบาย
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ โดยจัดตั้ ง เป็นศูนย์เพื่อจัดการมูลฝอยติดเ ช้ือ (Cluster)   จัดตั้ ง
คณะกรรมการท างานร่วมในแต่ละจงัหวดั โดยให้มีตวัแทนแต่ละโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินเป็นคณะท างานร่วมปรับปรุงระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั ของระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือใหค้รอบคลุมถึงแหล่งก าเนิด    

1.2 กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายภาครัฐ ควรก าหนดกลไกในการจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือในชุมชนให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยอาจก าหนดให้มีจุดพกัมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอส่งไป
ก าจัด จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ พร้อมใช้  สร้างมาตรการในการควบคุมดูแล มีการ
ตรวจสอบ สร้างแรงจูงใจ สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ตระหนกัถึงอนัตรายและผลกระทบจากมูลฝอยติดเช้ือ การป้องกนัและเฝ้าระวงัการน ามูลฝอยติด
เช้ือทิ้งปะปนไปกับขยะประเภทอ่ืนในชุมชน รวมทั้งการจดัการมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกต้องทุก
ขั้นตอน 

1.3 กระทรวงสาธารณสุขควรหาตน้แบบในการบูรณาการระบบการจดัการมูลฝอยติด
เช้ือท่ีดี ท่ีมีการจดัการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการมูล
ฝอยติดเช้ือ เพื่อใช้เป็นตวัอย่างและแนวทางให้กบัโรงพยาบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันามาตรฐานการจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามกฏกระทรวง 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายและการจดัการมูลฝอยติด
เช้ือ โดยอาจจดัให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งชุมชน มีการน าเสนอผลงาน นวตักรรม หรือ
เทคนิคใหม่ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาและเห็นถึงความส าคญัในการแกไ้ขปัญหามูลฝอยติดเช้ือ  
รวบรวมขอ้คิดเห็นน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการต่อไป 

2.2 ในส่วนของการจดัการมูลฝอยติดเช้ือภายในโรงพยาบาลนั้นควรมีการศึกษาและ
จดัล าดบัความส าคญัของการแกไ้ขปัญหามูลฝอยติดเช้ือในดา้นต่างๆดงัน้ี 

- ด้านโครงสร้าง ควรมีการเผยแพร่นโยบายลงสู่ผูป้ฏิบัติและผู ้ท่ีเ ก่ียวข้อง โดย
ด าเนินการตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด และจริงจงั มีการมอบหมายงานในแต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
ท าใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและตระหนกัถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

- ด้านบุคลากร ควรมีการจดัเจา้หน้าท่ีอย่างเพียงพอท่ีจะรองรับกระบวนการท างาน 
และเหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้สามารถท างานได้ภายใต้มาตรฐานของวิชาชีพ หรือฝ่าย
สนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถท่ีจะปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสมซ่ึงจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

- ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับการด าเนินงานตาม
นโยบายจดัการมูลฝอยติดเช้ือ อาจจดัให้มีค่าตอบแทนพิเศษ หรือสวสัดิการต่างๆ โดยเฉพาะจุดท่ีมี
ความเส่ียงสูงต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคลากร 

- ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ควรดูแล อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการจดัการมูลฝอยติดเช้ือให้อยู่
ในสภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค  พร้อมใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  

3.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรน าขอ้มูลปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ  ในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพท่ี 5 มาศึกษาเพิ่มเติม 
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3.2 ควรศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของบุคลากรโรงพยาบาลใน
เชิงคุณภาพ และศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ท่ีมีผลต่อการจดัการ
มูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล  และน าผลสรุปมาใช้เป็นแนวทางพฒันาการบริหารจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือในโรงพยาบาลใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานต่อไป  

3.3 ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมเครือข่ายผูมี้ส่วนร่วม เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลตนเองท่ีบา้น บริษทัและพนกังานบริษทัท่ีรับเก็บ ขน และท าลาย
มูลฝอยติดเช้ือ เพื่อสร้างความเขา้ใจและใหรั้บรู้บทบาทของตนเองให้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อชุมชน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบจากการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงาน  ต่าง

ด้าวของโรงพยาบาลรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราดเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย     การ
จดัระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมและป้องกนัผลกระทบจากการใช้บริการสุขภาพของแรงงาน   
ต่างดา้วใหแ้ก่โรงพยาบาลของรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในจงัหวดัตราดเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพได้
ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่มยอ่ยกบั 
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหลกัในการจดับริการของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจงัหวดัตราดและ 
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(สถานีอนามยั)จ านวน 38 ราย  

ผลการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมี 3 ดา้นคือดา้นบริการพบวา่ภาระงานมีมากทั้งผูป่้วยนอก 
และผูป่้วยใน โดยเฉพาะห้องคลอดไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดดา้นการเงินพบวา่แรงงานต่างดา้ว ท่ี
ไม่มีบตัรประกนัสุขภาพและไม่มีเงินค่ารักษาท าให้โรงพยาบาลตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก 
ดา้นบุคลากรพบวา่จ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์ใหบ้ริการไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้มา
ใช้บริการจึงไดมี้การให้ขอ้เสนอแนะในการจดับริการคลินิกนอกเวลา การปรับปรุงอตัราค่าธรรม 
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เนียมในการข้ึนทะเบียนบตัรประกนัสุขภาพให้เหมาะสม การจดัระบบประกนัตนแบบประกนัสังคม 
รวมทั้งจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดักรอบอตัราก าลงัผูใ้หบ้ริการภายใตบ้ริบทพื้นท่ีดว้ย 

 

ค าส าคญั : ผลกระทบ / การใชบ้ริการสุขภาพ / แรงงานต่างดา้ว / เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research is to study the impact in health care services 

utilization by foreign labors of government hospitals in special economic zone, Trat province and 
to propose the policy for appropriate health care service in order to relief the impact on 
government hospitals in special economic zone, Trat province. This study is a qualitative research 
using document review, non-participant observation, in-depth interview and small group 
discussion. There were 38 subjects including the staffs who are involved with health care services 
management from all of the government hospitals in special economic zone, Trat province and 
the administrators of the Tambon Health Promoting Hospitals (THPHs). 

The research results showed that the impact from a number of foreign labors in of      
government hospitals in special economic zone, Trat province are 3 impact sector’s 1. Service       
Sector found that the hospital will have to provide the service for both inpatients and outpatients,  
especially labor room, this made the hospital faced with over workload. 2. Financial Sector found  
that Foreign labors, who are not registered and do not have medical rights in both the social           
security system and health insurance system, could not afford their medical fee so that this 
amount of expenses becomes a burden of the hospital. 3. Personal Sector found that the hospital 
faced with high workload and insufficient medical personnel. This study proposes to build up 
cooperation in an efficient health promoting system, disease control strategies, the development 
of transfer system and a part time clinic. Revision of the registration fee for health insurance is 
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needed to improve coverage and fairness. Effective management of the staff workload should also 
be prioritized based on the context of the area. 
 

KEYWORDS: IMPACT / HEALTH CARE SERVICES / FOREIGN LABORS / SPECIAL 
ECONOMIC ZONE 
 

บทน า 
ประเทศไทยมีการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจการลงทุนและการจา้งงานเป็นจ านวน

มาก ท าให้มีความตอ้งการแรงงานในปริมาณสูง โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งแรงงานระดบัล่าง สังคมไทยมีโครงสร้างประชากรวยัท างานลดลงอีกทั้งยงัอยูใ่นช่วงเปล่ียน
ผ่านไปสู่สังคมผูสู้งอายุ อตัราการเกิดลดลง วยัพึ่งพิงเพิ่มข้ึนท าให้ขาดแคลนแรงงาน จึงมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งใชแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเพื่อเป็นแรงงานทดแทน โดยท่ีแรงงานต่างดา้วมีส่วน
ส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตข้ึน ตลอดระยะเวลาดงักล่าวประเทศไทยมีความ
ตอ้งการแรงงานต่างดา้วในปริมาณสูงอยา่งต่อเน่ือง เช่น พนกังานท าความสะอาด กรรมกร แม่บา้น 
พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ โดยเป็นทั้งแรงงานท่ีเขา้มาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและผิด
กฎหมาย ท าให้ประเทศไทยเผชิญกบัปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองมาโดยตลอด โดยมี
ปัจจยัส าคญัคือ ประเทศตน้ทางมีปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง  ในขณะท่ีประเทศไทยมี
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจสูงกวา่  

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีท่ีรัฐบาลจะให้การสนบัสนุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานสิทธิประโยชน์การลงทุน 
การบริหารแรงงานต่างด้าว แบบไป-กลบั การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นโดยรัฐบาลมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการคา้การลงทุนของประเทศโดยอาศยัประโยชน์จาก
ความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตามขอ้ตกลงการคา้เสรีภายใตก้รอบ
อาเซียน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีจุดเร่ิมตน้มาจากรัฐบาลท่ีน าโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัรและไดมี้การประกาศพื้นท่ีๆจะไดรั้บการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในสมยัรัฐบาล
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ภายใตก้ารน าของนายประยทุธ์ จนัทร์โอชา จ านวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก มุกดาหาร สระแกว้ 
ตราด และสงขลาและมีการประกาศเพิ่มเติมในระยะท่ีสองอีกจ านวน 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส รวมทั้งหมดเป็น 10 จงัหวดั โดยรัฐบาลได้
มีการก าหนดหลกัการของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการด าเนินงานในหลายส่วนประเด็นปัญหาท่ีส าคญั
คือ แรงงาน เพราะท่ีผ่านมาแรงงานขาดแคลนหนักมาก โดยคนไทยท่ีเป็นแรงงานส่วนใหญ่
ยกระดบัไปเป็นแรงงานฝีมือ มีตน้ทุนค่าแรงท่ีสูงข้ึน และท างานเป็นผูค้วบคุมงาน ดงันั้น หอการคา้
ไทยจึงเสนอต่อรัฐบาลให้ผอ่นปรนการใช้แรงงานต่างดา้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ผูป้ระกอบการ
จา้งไดร้้อยละ 100 เพราะสามารถท างานเชา้ไปเยน็กลบัได ้

คณะรัฐมนตรีประกาศการผอ่นผนัและวางแนวทางการปฏิบติัการอนุญาตจดทะเบียน
แรงงานต่างดา้วเป็นรายปีตั้งแต่ปี 2539 โดยใชม้ติคณะรัฐมนตรีประกาศการผ่อนผนัเป็นคร้ังๆไป 
โดยเม่ือเร่ิมผอ่นผนันั้น กระทรวงสาธารณสุขก็ยงัไม่มีนโยบายเฉพาะในการให้บริการแรงงานต่าง
ดา้วกลุ่มดงักล่าว การด าเนินงานในเร่ืองน้ีของกระทรวงสาธารณสุขท าตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแต่ละปี โดยมีภารกิจหลกั
คือ การตรวจร่างกายแรงงานต่างดา้วก่อนออกใบอนุญาตท างาน โดยปี 2541 เร่ิมบงัคบัให้แรงงาน
ต่างดา้ว ทุกคนซ้ือบตัรประกนัสุขภาพ ในราคา 500 บาท และปรับราคาข้ึนเร่ือยๆ จนเป็น 1,300 
บาท ในปี 2547 และยืนราคาน้ีจนถึงปี พ.ศ. 2555 จนในปัจจุบนัมีการปรับปรุงราคาเป็นหลาย
ลกัษณะแตกต่างกนัส าหรับ ตวัแรงงานเอง ผูติ้ดตาม ตามใบอนุญาต และส าหรับผูถื้อพาสปอร์ต 
อยา่งไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขไดว้างมาตรการส าหรับแรงงานต่างดา้ว 2 ดา้นคือ จดัระบบเฝ้า
ระวงัโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานและจดับริการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
ส่งเสริมดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัชายแดน และจงัหวดัชั้นในท่ีมีแรงงานต่างดา้วอาศยัอยู่
ชดัเจน การให้บริการต่างๆน้ีให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของแรงงานต่างดา้ว โดยครอบคลุมทั้ง
แรงงานท่ีมีและไม่มีใบอนุญาตท างาน โดยโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได ้อีกทั้ง
จ  านวนบุคลากรทางการแพทย์ก็มีจ  านวนจ ากัดและการจดักรอบอตัราก าลังในการปฏิบติังาน
ก าหนดให้สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ซ่ึงเป็นคนไทยเท่านั้น หากแรงงาน
ต่างดา้วท่ีเขา้มารักษาพยาบาลในประเทศไทยไม่สามารถช าระค่ารักษาพยาบาลไดก้็จะส่งผลกระทบ 
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ให้โรงพยาบาลประสบปัญหาทางการเงินอีกด้วย ดงันั้นจะเห็นได้ว่าหากไม่มีการ
บริหารจดัการท่ีเหมาะสม ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผลกระทบการใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้ว
ของโรงพยาบาลของรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2560 
เพื่อท่ีจะทราบผลกระทบในด้านต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มท่ีอาจมีในอนาคต เพื่อน าผลท่ีได้จาก
การศึกษามาเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานให้แก่โรงพยาบาลของรัฐในจงัหวดั
ตราดต่อไป 
 
 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย  
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้วของโรงพยาบาลรัฐพื้นท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด 
2. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการจดัระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมและป้องกนัผลกระทบ 

จากการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้ว ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จงัหวดัตราด 
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กรอบแนวคดิการวจิัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการศึกษาผลกระทบการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้ว 
                ของโรงพยาบาลรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ในศึกษาผลกระทบจากการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้วของโรงพยาบาลรัฐ

พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด ผูว้จิยัไดท้บทวน แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
หวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี   

1. แนวคิดเก่ียวกบัระบบบริการสุขภาพ  
2. แนวคิดเก่ียวกบัระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัระบบก าลงัคนดา้นสุขภาพ 

ผลกระทบการใช้บริการสุขภาพ 

ของแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลรัฐ 

พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัตราด 

ดา้นการบริการ 

- การจดับริการ 

ดา้นการเงิน 

- ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

- ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บได ้

- ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บไม่ได ้
ดา้นบุคลากร 

- สัดส่วนระหวา่งบุคลากร 

  ทางการแพทยก์บัจ านวน 

  ผูรั้บบริการ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

การจดัระบบบริการสุขภาพ 

ท่ีเหมาะสมและป้องกนั 

ผลกระทบจากการ 

ใชบ้ริการสุขภาพ 

ของแรงงานต่างดา้ว 
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4. แนวคิดเก่ียวกบัการบริการดา้นสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 
5. แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
6. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงพยาบาลของรัฐในจงัหวดัตราด 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด 
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบัระบบบริการสุขภาพ  

ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข ระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ มีการใช้ค่อนข้างมาก และเป็นการใช้ค  าภายใต้ความหมายท่ี
หลากหลายแตกต่างกนั  ส่วนหน่ึงเกิดจากการมองระบบในระดบัท่ีแตกต่างกนั ความหมายของค า
วา่ ระบบ (system) วา่ หมายถึง a set of interrelated and interdependent parts, designed to achieve a 
set of goals (Milton, 1991 : 3)  ซ่ึงระบบสามารถมองไดห้ลายระดบั โดยแต่ละระดบัของระบบท่ี
ก าลงัพิจารณาสามารถเป็นระบบใหญ่หรือระบบย่อย (subsystem) ของอีกระบบหน่ึงได้ ระบบ
บริการสุขภาพจึงครอบคลุมการจดับริการท่ีสุขภาพท่ีเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ ครอบคลุมทั้งบริการท่ีจดัโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพ 
(professional care) และบริการท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน (non-professional care) 
แนวคิดเก่ียวกบัระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัระบบบริการสุขภาพ  
การคลงัระบบสาธารณสุข (Health care financing) หมายถึง กลไกและกระบวนการ

สนับสนุน ด้านการเงินแก่ระบบสาธารณสุข ซ่ึงประกอบด้วยภารกิจและขั้นตอนหลกัๆ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ การจดัเก็บเงิน (Revenue collection) การรวมเงินและจดัสรรเงิน (Pooling and 
allocation of funds) และการซ้ือบริการและจ่ายเงิน (Purchasing and payment methods) (WHO, 
2000; Kutzin, 2001; Mossialos et al., 2002;Gottret and Schieber, 2006) ทั้งน้ีการคลงัระบบ
สาธารณสุขเป็นองค์ประกอบและพนัธกิจหน่ึงของระบบสาธารณสุข นอกเหนือจากระบบบริการ
สาธารณสุข (Health service delivery) 
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3. แนวคิดเก่ียวกบัระบบก าลงัคนดา้นสุขภาพ  
 ก าลงัคนดา้นสุขภาพ (Human Resource for Health) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
รวมตวักนัท่ีมีบทบาทดา้นการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ซ่ึงรวมทั้งบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรการแพทย์แผนไทย          
ภูมิปัญหาหมอพื้นบ้านและการแพทยท์างเลือก รวมทั้งอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) แกนน า
เครือข่ายสุขภาพ ซ่ึงอยูใ่นภาครัฐ เอกชนและชุมชน (อ าพล จินดาวฒันะ, 2550: 12) 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการบริการดา้นสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 
 แรงงานจากประเทศเมียนม่า ลาว และกมัพูชา ท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยถูกเรียก
อย่างเป็นทางการวา่แรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ ดงันั้นนโยบายและช่ือของโครงการหรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งจะมีค าว่าแรงงานต่างด้าวอยู่ด้วย เช่น ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าวของกระทรวง
แรงงาน ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัแรงงานกลุ่มน้ี การใชค้  าวา่ แรงงานต่างดา้วจึงเป็นท่ี
รับรู้ว่าหมายถึงแรงงานท่ีใช้แรงกายเป็นหลกั  อยู่ในสถานภาพ เศรษฐกิจและสังคมท่ีค่อนขา้งต ่า
และมีสถานภาพของการเขา้เมืองท่ีผดิกฎหมาย 

5. แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
 ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอนัเกิดข้ึนจากการกระท าเร่ืองใด 
เร่ืองหน่ึงโดยตรง (เสถียร  เหลืองอร่าม, 2527, หนา้ 1 อา้งถึงใน อุษา  เพช็รยิม้, 2542) ผลกระทบ 
หมายถึง ผลในชั้นมธัยมและผลในขั้นต่อ ๆไปของการเปล่ียนแปลง (บนัลือ สุทธารมณ์, 2527,       
หนา้ 2 อา้งถึงใน อุษา เพช็รยิม้, 2542) 
 ผลกระทบ หมายถึง ผลทั้งหมดของนโยบายท่ีมีข้ึนในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลกอนั
ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีมีต่อสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีใช้ส าหรับทรัพยากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายในทางออ้มต่างๆรวมทั้งค่าเสีย
โอกาสดว้ย (Dye, 1982, p. 345)  

6. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงพยาบาลของรัฐในจงัหวดัตราด 

 โรงพยาบาลของรัฐ หมายถึง สถานพยาบาลท่ีอยูใ่นการควบคุมก ากบัของรัฐบาล         มี
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ เป็นสถานพยาบาลซ่ึงได้รับ
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อนุญาตให้ตั้ งและด าเนินการตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื่อประกอบการ
รักษาพยาบาลคนไข้หรือผูป่้วย ซ่ึงมีเตียงรับคนไข้ไวค้้างคืนและจัดให้มีการวินิจฉัยโรค การ
ศลัยกรรม การผ่าตดัและให้บริการด้านการพยาบาลเต็มเวลา เช่น โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตราดเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีวางแผน ควบคุม ก ากบั 
ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดัซ่ึงประกอบดว้ย 1) โรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 318 
เตียง 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลตราด 2) โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10-30 เตียง 6 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงพยาบาลบ่อไร่ โรงพยาบาลเขาสมิง โรงพยาบาลแหลมงอบ โรงพยาบาล
เกาะชา้ง โรงพยาบาลเกาะกูด 3) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 7 แห่ง ซ่ึงควบคุมการปฏิบติังานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีก 66 แห่ง เพื่อใหบ้ริการผูป่้วยครอบคลุมทั้งจงัหวดั 

7. ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีท่ีรัฐบาลจะให้การสนบัสนุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานสิทธิประโยชน์การลงทุน 
การบริหารแรงงานต่างด้าว แบบไป-กลบั การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นโดยรัฐบาลมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการคา้การลงทุนของประเทศโดยอาศยัประโยชน์จาก
ความเช่ือมโยงดา้นการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน(ASAEN) ตามขอ้ตกลงการคา้เสรีภายใต้
กรอบอาเซียนและขอ้ตกลงภายใตก้รอบเศรษฐกิจการคา้อ่ืนๆ นอกจากน้ีเขตเศรษฐกิจพิเศษยงัมุ่งท่ี
จะดึงดูดเมด็เงินจากการลงทุนต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค พื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการประกาศเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเน้น
บริเวณชายแดนโดยใชป้ระโยชน์จากประเทศเพื่อนบา้น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีจุดเร่ิมตน้มา
จากรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และไดมี้การประกาศพื้นท่ีๆจะไดรั้บการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกในสมยัรัฐบาลประยุทธ์ จนัทร์โอชา จ านวน  5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก มุกดาหาร 
สระแกว้ ตราด และสงขลาและมีการประกาศเพิ่มเติมในระยะท่ีสองอีกจ านวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดักาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส รวมทั้งหมดเป็น 10 จงัหวดั 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(2559) 
ท าการศึกษาสถานการณ์ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของประชากรต่างดา้วทัว่ประเทศ ผลการศึกษาพบวา่ 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเรียกเก็บไม่ได้ของ  
ประชากรต่างดา้วมีดงัน้ี 

1) ภาระทางดา้นการเงิน คือการขาดทุนของโรงพยาบาลทัว่ประเทศ โดยโรงพยาบาล
สังกดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 867 แห่ง ใน 76 จงัหวดั มีปัญหาวิกฤตทางการเงินจ านวน 119 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

2) ภาระการใหบ้ริการสุขภาพของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพิ่มข้ึน 
3) การแบ่งทรัพยากรสาธารณสุขของคนไทยทั้งบุคลากรทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์

ไปดูแลประชากรต่างดา้ว ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพคนไทย 
4) หากไม่มีการดูแลสุขภาพประชากรต่างดา้ว อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เช่น วณัโรคและอ่ืนๆ 
 ธานินทร์ ลีวราภรณ์สกุล (2556) ศึกษาการเคล่ือนยา้ยแรงงานอาเซียนเขา้มาในประเทศ

ไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า กมัพูชา และลาว เขา้มาประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ทั้งภาค
เกษตร/ประมง การก่อสร้าง การผลิตใน โรงงานอุตสาหกรรม การค้าปลีก/ค้าส่ง ภาคธุรกิจ
ให้บริการ การขนส่ง ภาคครัวเรือนและบริการ ชุมชน ด้านสุขภาพของแรงงานกลุ่มน้ีพบว่าส่วน
ใหญ่เจบ็ป่วยดว้ยโรคอุจจาระร่วงร้ายแรงมากท่ีสุด ถดั มาคือมาลาเรีย ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม                     
และ ไขเ้ลือดออก อุปสรรคดา้นการมารับบริการสุขภาพ คือ การลกัลอบเขา้มาอย่างผิดกฎหมาย           
การไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียน ในดา้นการให้บริการ ควรจะมีการแยกหน่วยการให้บริการแรงงาน       
ต่างดา้วอยา่งชดัเจนเพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการบริหารจดัการทั้งในดา้นการเงิน และการ
ใหบ้ริการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในมุมมองของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ผลของการศึกษา ผูว้ิจยัจึง
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) จดับริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ใหส้ามารถเขา้ถึงได ้ 
 2) จดัระบบบริหารการเงิน การคลงั ทรัพยากรดา้นสุขภาพ ใหมี้ประสิทธิภาพ  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

294 
 
 

 3) จดัระบบการบริการเชิงรุกดา้นระบาดวทิยา การคดักรอง และการป้องกนัโรค  
 4) สนบัสนุนการสร้างความเท่าเทียมดา้นสิทธิประโยชน์  
 5) จดัให้โรงพยาบาลมีหน่วยการใหบ้ริการเฉพาะส าหรับแรงงานต่างดา้ว  

 
วธิีการวจิัย 

การศึกษาผลกระทบการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้วของโรงพยาบาลรัฐพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้ารคน้ควา้จาก
เอกสารรายงาน (Documentary Study) และการศึกษาขอ้มูลฑุติยภูมิ (Secondary Data Study) ไดแ้ก่ 
รายงานผูรั้บบริการผูป่้วยประจ าวนั รายงานสถิติผูรั้บบริการรายปี สรุปผลการด าเนินงานรายปีจาก
โปรแกรม Hos-XP ของโรงพยาบาล ระบบขอ้มูลจาก Health Datacenter ของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการบญัชีรับ-จ่ายและรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั รายงานสถานการณ์การเงินการคลงั ราย
เดือน-รายปีจากโปรแกรมบญัชี GL ของโรงพยาบาล รายงานกรอบอตัราก าลงับุคคลกร (FTE) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยอาศัยการพรรณา (Descriptive 
Approach) และการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group discussion) เพื่อศึกษาผลกระทบการใชบ้ริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด รวมทั้งใช้
แนวคิดผลกระทบมาวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบทางดา้นการบริการ 
ในส่วนของการส่ือสาร การจดัคลีนิคบริการ 2) ผลกระทบทางดา้นการเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนทั้งท่ีเรียกเก็บได้และเรียกเก็บไม่ได้ 3) ผลกระทบทางด้านบุคลากรในส่วนของสัดส่วน
ระหว่างบุคลากรทางการแพทยก์บัจ านวนผูรั้บบริการ เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะนโยบายและการ
ป้องกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยใช้แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลและการเก็บรายงานมา
วเิคราะห์ 
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ผลการวจิัย 
1. ผลกระทบจากการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้วของโรงพยาบาลรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจงัหวดัตราด 
              1.1 ผลกระทบดา้นการบริการ  

แรงงานต่างดา้วเขา้มารับบริการในแผนกผูป่้วยในเพิ่มข้ึนตามปริมาณแรงงานท่ีเขา้มาข้ึน
ทะเบียนหลกัประกนัสุขภาพในระบบ ซ่ึงเป็นการสร้างภาระงานทางดา้นการบริการให้แก่แพทย ์
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยเ์พิ่มมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10-30 
เตียงยงัไม่พบปัญหาชดัเจนมากนกั เน่ืองจากมีแผนกผูป่้วยในเพียงแผนกเดียว แต่จะมีปัญหาชดัเจน
ท่ีแผนกห้องคลอด เน่ืองจากผูรั้บบริการท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวมีความเช่ือมัน่ในระบบบริการ
สาธารณสุขของประเทศไทยและนิยมมาคลอดท่ีโรงพยาบาลของรัฐ เน่ืองจากมีค่าบริการไม่แพง
และสามารถใชสิ้ทธิบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วได ้โดยท่ีจ านวนเตียงผูป่้วยท่ีจดัไวร้องรับ
คนไขค้ลอดนั้นมีจ ากดัเพียงโรงพยาบาลละ 2-4 เตียงเท่านั้น เม่ือมีผูป่้วยรอคลอดเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน
มาก ท าให้เกิดผลกระทบตามมาคือ เตียงส ารองไม่เพียงพอ อีกทั้งผูรั้บบริการสัญชาติไทยส่วนมาก
ไม่นิยมท่ีจะใช้ห้องรอคลอดร่วมกันแรงงานต่างด้าวจึงต้องเดินทางไปใช้บริการห้องคลอดท่ี
โรงพยาบาลตราดหรือโรงพยาบาลเอกชนท าใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน โดยแรงงานต่างดา้วมารับบริการ
ประเภทผูป่้วยนอกเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ส่วนมากจะเป็นแผนกอายุรกรรมท่ีให้บริการรักษา
อาการป่วยทัว่ไป รวมทั้งโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน
เน่ืองจากอาการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจราจรและบาดเจ็บจากการท างาน สองแผนกน้ีจะได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดในเร่ืองการส่ือสารและความไม่สะดวกของผูรั้บบริการสัญชาติไทย สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุวารี เจริญมุขยนนัท และคณะ (2556) ไดท้  าการศึกษาสถานการณ์การให้บริการ
สุขภาพกบัชาวกมัพชูา ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา พบวา่ ผูรั้บบริการดา้นสุขภาพประเภทผูป่้วยใน โรค
ท่ีเป็นสาเหตุของการใชบ้ริการสุขภาพเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มการคลอดและการตั้งครรภ ์ส่วน
โรค อ่ืนๆ ท่ีตามมา ไดแ้ก่ โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร และการบาดเจ็บ โดย
เหตุผลหลกัของ การมาใชบ้ริการคือ ความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ ความมัน่ใจต่อการให้บริการ 
และความรุนแรงของอาการ 
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 1.2 ผลกระทบดา้นการเงิน  
   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนมากมาจากแรงงานท่ีไม่มีสิทธิการรักษา เม่ือเจ็บป่วยตอ้งเขา้รับ

บริการในโรงพยาบาลแลว้ไม่สามารถช าระเงินได ้ท าให้คา้งเป็นลูกหน้ีซ่ึงโรงพยาบาลตอ้งรับภาระ
ค่าใชจ่้ายในปริมาณมาก ลกัษณะการคา้งช าระค่ารักษาพยาบาลเกิดข้ึนไดใ้นหลายกรณี เช่น แรงงาน
ไม่มีสิทธิการรักษาหรือบตัรประกนัสุขภาพคุม้ครอง เน่ืองจากเป็นแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายและ
ยงัไม่ไดข้ออนุญาตเขา้มาท างานในประเทศไทย เม่ือเกิดการเจ็บป่วยและเขา้รับการรักษาพยาบาล              
ทางโรงพยาบาลก็ตอ้งให้การรักษาพยาบาลตามหลกัมนุษยธรรมไปก่อนโดยท่ียงัไม่สามารถทวง
ถามค่ารักษาพยาบาลได ้และตอ้งใหก้ารรักษาพยาบาลทั้งๆ ท่ีทราบวา่เป็นแรงงานผดิกฎหมายแต่ไม่
สามารถด าเนินการใดๆได ้เน่ืองจากเกรงกลวัผลกระทบท่ีจะตามมาในอนาคตทั้งจากตวัแรงงานเอง
และจากนายจา้ง และแรงงานต่างดา้วท่ีไม่มีสิทธ์ิประกนัสุขภาพเจบ็ป่วยดว้ยอุบติัเหตุและเขา้รับการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเพื่อให้บริการเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นและรับเขา้เป็นผูป่้วยใน 
ต่อมาอาการรุนแรงข้ึนเกินศกัยภาพโรงพยาบาลประจ าอ าเภอจะรักษาไดจึ้งตอ้งส่งตวัไปรักษาต่อท่ี
โรงพยาบาลประจ าจังหวดั เม่ืออาการดีข้ึนแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้โดยลงทะเบียน          
คา้งช าระไวเ้พื่อมาจ่ายเงินภายหลงั แต่แรงงานไม่กลบัมาช าระและต่อมาเม่ือเขา้รับบริการอีกก็แจง้
เปล่ียนช่ือ-สกุล ท าใหท้างโรงพยาบาลไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
 1.3 ผลกระทบดา้นบุคลากร 

   โรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลจะมีผูรั้บบริการท่ีเป็น
ประชากรแฝงจากแรงงานต่างชาติในพื้นท่ีเขา้มารับริการดว้ยในปริมาณมาก ท าให้จ  านวนบุคลากร
ท่ีไม่เพียงพออยูแ่ลว้ท่ีจะใหบ้ริการผูป่้วยสัญชาติไทย ยิง่มีภาระงานท่ีหนกัมากข้ึนเม่ือตอ้งให้บริการ
ผูป่้วยแรงงานต่างชาติดว้ย โดยการก าหนดกรอบอตัราก าลงัค านวนจากฐานประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์เป็นตวัก าหนดว่าแต่ละโรงพยาบาลตอ้งมีแพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทยส์าขาต่างๆ ซ่ึงตามกรอบแลว้มีจ านวนไม่มากนกั แต่สภาพความเป็นจริงในพื้นท่ีมีประชากรท่ี
เป็นแรงงานต่างดา้วและประชากรแฝงอีกเป็นจ านวนมากท่ีโรงพยาบาลตอ้งให้บริการโดยใชก้รอบ
อัตราก าลังเท่าเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย ศรีทองธรรมและคณะ (2555) ได้ศึกษา
ผลกระทบจากแรงงานขา้มชาติลาว กมัพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
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ตามแนวชายแดนของประเทศไทย พบว่า โรงพยาบาลแต่ละแห่งตอ้งแบกรับผูม้ารับบริการท่ีเป็น
ชาวต่างดา้วทั้งท่ีเป็นกลุ่มแรงงานทั้งถูกกฎหมายกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย ชาวต่างดา้วท่ีเขา้มาอยู่
อาศยัเพื่อทาการคา้ขายในพื้นท่ีถึงร้อยละ 50 ของคนไทยในพื้นท่ี ผลกระทบท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงนอกจากจ านวนผูใ้ห้บริการไม่เพียงพอแล้ว ผูรั้บบริการท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวก็ไม่สามารถ
ส่ือสารภาษาไทยหรือภาษาองักฤษได ้ซ่ึงเป็นปัญหาในการท าเวชระเบียนและการวางแผนการรักษา
ของแพทยเ์ป็นไปดว้ยความยากล าบาก อาจเกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุ
วารี เจริญมุขยนันท และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกบัชาว
กมัพชูา ท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา พบวา่ ปัญหาคือการไม่รู้ขนาดของประชากรท่ีแทจ้ริงและอุปสรรค
คือการส่ือสารในการรักษา โดยการจ าแนกบุคคลโดยใชภ้าพถ่ายและช่ือ-สกุล ท าให้มีการซ ้ าซ้อน
ของบุคคลไดโ้ดยง่าย เน่ืองมาจากการไม่สามารถจ าแนกบุคคลของคนต่างชาติไดอ้ยา่งชดัเจนและ
ถูกตอ้ง รวมทั้งระบบการจดัเก็บขอ้มูลผูป่้วยต่างชาติในโรงพยาบาลบางแห่งท่ียงัขาดความถูกตอ้ง
และการน าไปใชง้านอยา่งเหมาะสม  
2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการจดัระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมและป้องกนัผลกระทบจากการใช้
บริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้ว ใหแ้ก่โรงพยาบาลของรัฐพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในจงัหวดัตราด 
           2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการบริการ ภาครัฐควรจดัให้มีคลีนิคเฉพาะทางหรือศูนยบ์ริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติและบริการแรงงานในสถานพยาบาลโดยเฉพาะเน่ืองจากมีแรงงานต่างชาติเขา้มารับ
บริการเป็นจ านวนมาก และเร่งสร้างความร่วมมือทางดา้นสาธารณสุขกบัสถานพยาบาลในประเทศ
เพื่อนบา้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อใหส้ามารถดูแลประชาชนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          2.2 ขอ้เสนอแนะด้านการเงิน ภาครัฐควรมีปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียน
บตัรประกนัสุขภาพทั้งเร่ืองราคาและความครอบคลุมในการรักษาให้สอดคล้องกบัความเป็นความ
เป็นจริงในพื้นท่ีและปรับปรุงหลกัเกณฑ์เง่ือนไขบางประการของสิทธ์ิประกนัสังคมให้เป็นธรรม 
คลอบคลุมและเสมอภาค  
         2.3 ขอ้เสนอแนะดา้นบุคคลกร ภาครัฐตอ้งจดักรอบอตัราก าลงัผูใ้หบ้ริการภายใตบ้ริบทพื้นท่ี
ตามประชากรจริง โดยตอ้งใชส้ัดส่วนการเขา้รับบริการของผูป่้วยและสภาพพื้นท่ีดว้ย เพื่อก าหนด
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อตัราก าลงัผูใ้หบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนผูรั้บบริการ รวมทั้งการพฒันาทกัษะดา้นภาษาของผู ้
ใหบ้ริการเพิ่มข้ึนดว้ย 
         2.4 ขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

- การก าหนดใหแ้รงงานต่างดา้วทุกประเทศเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพและผลกัดนัแรงงาน
ผดิกฎหมายออกจากประเทศ รวมทั้งจดัท าระบบตรวจสอบสิทธ์ิและยืนยนัตวับุคคลส าหรับแรงงาน
ต่างดา้วโดยเฉพาะเพื่อใหติ้ดตามการรักษาและตรวจสอบขอ้มูลบุคคลได ้ 

- สถานพยาบาลควรมีการเปิดคลินิกให้บริการแรงงานโดยเฉพาะทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลา เพื่อขยายพื้นท่ีการใหบ้ริการและลดความแออดัของผูป่้วยในเวลาปกติ  

- ควรมีระบบยืนยนัตวับุคคลของแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องและเป็นฐานข้อมูลกลางท่ี
สถานพยาบาลทุกระดบัของรัฐสามารถเขา้ถึงได ้เพื่อพิสูจน์ทราบตวับุคคลและการติดตามในเร่ือง
การรักษาและค่าใชจ่้าย 

- จดัให้มีการฝึกอบรมภาษาให้กบับุคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งจดัให้มีล่ามแปลภาษา
โดยเฉพาะ โดยจะเป็นล่ามประจ าหน่วยงานหรือระบบล่ามกลางท่ีประสานโดยการโทรศพัทเ์ขา้ไป
คุยในลกัษณะศูนยร์วมล่ามก็ได ้ 

- ควบคุมไม่ให้มีแรงงานนอกระบบและส่งคืนแรงงานหลบหนีเขา้เมืองท่ีตรวจพบ เพื่อลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาในดา้นอ่ืนๆดว้ย 

- จดัให้มีอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างดา้ว (อสต.)และจิตอาสา เพื่อเพิ่มช่องทางส่ือสารและ
การดูแลผูป่้วยทางดา้นสาธารณสุข 

 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 การศึกษาผลกระทบจากการใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจงัหวดัตราด พบวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมี 3 ดา้นคือดา้นบริการ โดยพบวา่ภาระงานมีมากข้ึนทั้ง
ผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน โดยเฉพาะหอ้งคลอดไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ดา้นการเงินพบวา่แรงงาน
ต่างดา้ว ท่ีไม่มีบตัรประกนัสุขภาพและไม่มีเงินค่ารักษา ท าให้โรงพยาบาลตอ้งรับภาระค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก ดา้นบุคลากรพบวา่จ านวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์ให้บริการไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบั
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จ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการแกปั้ญหาผลกระทบดงักล่าวไดแ้ก่ การจดัให้มี
บริการคลินิกนอกเวลา การปรับปรุงอตัราค่าธรรม เนียมในการข้ึนทะเบียนบตัรประกนัสุขภาพให้
เหมาะสม การจดัระบบประกนัตนแบบประกนัสังคม รวมทั้งจะตอ้งให้ความส าคญัในการจดักรอบ
อตัราก าลงัผูใ้หบ้ริการภายใตบ้ริบทพื้นท่ีดว้ย 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผูส้นใจท่ีจะท าการ
วจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. จากการท่ีแรงงานต่างด้าวมีความเช่ือมนัในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยและเข้ามารับ
บริการเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะการมาคลอดท่ีโรงยาบาลตามแนวชายแดน จึงควรมีการศึกษา
แนวทางความร่วมมือดา้นสาธารณสุขกบัประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มเติมดว้ย 
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบทางด้านอ่ืนเพิ่มเติมด้วย เช่น ผลกระทบทางระบาดวิทยา และการ
กระจายตวัของโรคติดต่อท่ีส าคญัต่างๆ 
3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีในจังหวดัอ่ืนๆด้วย เช่น จังหวัดสระแก้ว 
อุบลราชธานี สุรินทร์ กาญจนบุรี ตาก เป็นตน้ เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบและท าให้ทราบ
วิธีการแกไ้ขปัญหาจากการใชบ้ริการสุขภาพของแรงงานต่างดา้วของโรงพยาบาลรัฐในแต่ลพื้นท่ี
มากยิง่ข้ึน  
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ด้านการ
ย้ายถิน่จากชนบท 

สู่เมืองในเขตทราชิกงัประเทศภูฏาน 
Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on 

Rural-Urban Migration in Trashigang District, Bhutan 
 

Jamyang Phuntsho Rabten1, SuriyajarasTechatuninasakul2, BongkochmasEk-lem3, 
ChalermchaiPanyadee,4 and SomkidKaewtip5 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์เชิงบูรณาการของกระทรวงเกษตร

และป่าไมใ้นเร่ืองของการยา้ยถ่ินจากเมืองสู่ชนบทในเขตทราชิกงัประเทศภูฏานโดยใช้การวิจยั
เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน  30 คนซ่ึงประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญผูย้า้ยถ่ินและผูไ้ม่ยา้ยถ่ินท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดักลุ่มรูปแบบท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

ผลการศึกษาพบว่าการยา้ยถ่ินเป็นปรากฏการณ์ท่ีเด่นชดัในเขตชนบทประชากรผูย้า้ยถ่ิน
อายนุอ้ยและโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายจะยา้ยไปอยูใ่นเมืองอตัราการยา้ยถ่ินฐานเพิ่มข้ึนจาก 32.7%
ในปี พ.ศ.2549 เป็น 39.8% ในปี พ.ศ. 2561 ปัจจยัผลกัดนัท่ีส าคญัคือการศึกษา (46%) การขาดงาน
นอกภาคการเกษตรในพื้นท่ีชนบท (17%) และส่ิงอ านวยความสะดวกบริการไม่เพียงพอ (15%) 
                                                           
1Master Student in Public Administration (Public Policy and Public Management), School of Administrative Studies, Maejo 
University 
2 Assistant Professor, School of Administrative Studies, Maejo University 
3 Assistant Professor, School of Administrative Studies, Maejo University 
4 Associate Professor, School of Administrative Studies, Maejo University 
5 Lecturer, School of Administrative Studies, Maejo University 
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ในขณะท่ีปัจจยัดึงดูดไดแ้ก่การจา้งงาน (34%) ยา้ยเพราะครอบครัว (25%) และการแต่งงาน (24%) 
ผลของการยา้ยถ่ินอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดท่ีดินรกร้างการขาดแคลนแรงงานการพฒันาท่ีล่าช้าการ
สูญเสียคุณค่าทางวฒันธรรมการลดลงของการท างานร่วมกนัในครอบครัวและการสูญเสียแรงงานท่ี
มีทกัษะในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเขตทราชิกงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นทั้งหมด
แต่คุณภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการไม่ดีพอเม่ือเปรียบเทียบกบัใจกลางเมืองท่ีมีการ
ยา้ยถ่ินเขา้ผลการวิจยัพบวา่75%ของผูค้นมีส่วนร่วมในการเกษตรและการใช้ท่ีดินซ่ึงประกอบดว้ย
พื้นท่ีแห้งและพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีการปลูกข้าวโพด ถั่วเหลืองและถั่วเป็นพืชหลักมันฝร่ังเป็นพืช
เศรษฐกิจหลกัรองลงมาคือผกัและส้มประชากรส่วนใหญ่ (81%) มีอายุระหวา่ง15-64 ปีและชายมี
อ านาจทางเศรษฐกิจทั้งในชนบทและในเมืองการศึกษา 
มีขอ้เสนอแนะว่ากระทรวงเกษตรและป่าไมค้วรมุ่งเน้นนโยบายแบบบูรณาการท่ีเน้นการกระจาย
อ านาจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจผา่นแนวทางการพฒันาระดบัภูมิภาคและสมดุล 

 

ค าส าคัญ: การยา้ยถ่ินจากชนบทสู่เมือง, การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม, นโยบายบูรณาการ, 
กระทรวงเกษตรและป่าไม,้ การก าหนดกลยทุธ์เบ้ืองตน้ 
 

Abstract 
This study aimed to formulate integrated strategic planning of Ministry of Agriculture 

and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang district, Bhutan. Documentary research and 
in-depth interviews were employed to collect data from 30 informants which included experts, 
migrants and non-migrants. The data were analyzed and synthesized by grouping similar patterns 
and themes. The results of the study revealed that migration is predominantly a rural 
phenomenon. The younger population and particularly the male tend to migrate to the urban 
areas. The migration rate had increased from 32.7% in 2005 to 39.8% in 2017. The main push 
factors are education (46%), lack of off-farm jobs in rural areas (17%) and inadequate service 
facilities (15%). While, employment opportunities (34%), family move (25%) and marriage 
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(24%) are found to be pull factors. Fallow land, labour shortage, slow development, loss of 
cultural values, weakening of family cohesion, and loss of skilled labour are the consequences of 
rapid migration. On the socio-economic front, Trashigang District has all the required basic 
facilities but the quality of facilities and services are poor compared to urban centers which had 
resulted in migration. It was found that 75% of people are engaged in agriculture and land use 
comprises of dry and wetland where maize, soya beans and beans are grown as major crops 
beside others. Potato is the main cash crop followed by vegetables and citrus. Majority of the 
population (81%) are age between 15-64 years of age and the male dominates economically 
active population in both rural and urban areas. The study had recommend that the ministry of 
Agriculture and Forests should focus on integrated policy emphasizing decentralization of 
economic activities through regional and balanced development approach.  
Keyword: Rural-urban Migration, socio-economic development, Integrated Policy, Ministry of 
Agriculture and Forests, Strategy Formulation Introduction 
 

Introduction 
Bhutan is a small landlocked country guarded by the mighty Himalayan Mountains with 

a population of just little over 700,000 people.The country is predominantly an agrarian country 
and an agriculture is highly regarded as an important sector since 62.2% of the population is 
directly dependent on agriculture for livelihood (NSB, Population and Housing Census of Bhutan, 
2017). Besides, it also provides employment to about 59.4% of the work force, contributes up to 
nearly 16.8% of the GDP, accounts for 4.3% of exports and provides a large proportion of the raw 
materials for industries (PPD, RNR Sector Eleventh FYP 2013-2018, 2013). 

Bhutan is a unique country in every aspects. The country’s economic development is 
guided by the philosophy of Gross National Happiness where it aims to balance the material 
growth with preservation and promotion of culture without damaging the environment and 
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placing good governance at the central of all developmental programs.  However, with the 
development process, rural-urban migration has become an issue.  

With the globalizationand rapid socio-economic development, increasing numbers of 
people are choosing to leave their rural homes and migrate to urban centers. Further, with the 
development process, even the uneducated people have started moving to the urban areas in 
search of jobs. Rural-to-urban migration has left rural areas almost empty while urban areas has 
become congested with an increasing population (RGoB, 1999). 

In general, rural-urban migration has led to several social and economic problems in the 
country. For instance the rural-to-urban migration has created the problem of labour shortage, 
fallow land, human-wildlife conflict, weakening of family cohesion, old age destitution, socio-
cultural break-up, loss of traditional values, decrease in agricultural production and productivity, 
slow development in the rural areas among others (PPD, Rural-Urban Migration Survey, 2014). 

Currently, Bhutan does not have an immediate or specific policies and strategies on rural-
urban migration. Although, there are few policies and strategies thatindirectly addresses the issue 
of rural-to-urban migration, yet the incidence of people moving from rural areas to urban centers 
and its associated problems are still on rise. The rural-urban migration is a cross sectoral issues, 
no individual or one agency can solve it. It need to have collaborative effort, harmonization and 
synchronization of all the policies and strategies of different agencies. 
 Thus, considering the absence of specific migration policies and strategies this study 
will try to build integrated strategic planning for Trashigang district,an approach for 
inclusiveness, harmonization of all the strategies of different agencies within the ministry in an 
integrated approach to solve the problem of rural-urban migration which is one of the factors that 
affects food production in the country. 
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Objective 
This studyhad four objectives however for the purpose of this paper the study had 

focused on first two objectives-1) To studythe rural-to-urban migration phenomenain Bhutan and 
2) To study the socio-economic situation of Trashigang District and build an integrated strategic 
planning for reducing migration in Trashigang District. 
 

Conceptual Framework 
The study in general looked intodemographic characteristics of the country, migration 

and its trend, the migrants, education level of migrants, occupation of migrants, the causes of 
migration and the impacts of migration to apprehend the overall migration phenomena in the 
country.Besides,to understand the specific migration aspects, the   socio-economic status of 
Trashigang District was also reviewed. Push and pull theory, rural-urban migration theory, 
strategic planning and the processes along with best practices and case studies were reviewed and 
identified to suggest integrated policy for the Ministry of Agriculture and Forests in curbing rural-
urban migrationin Trashigang, Bhutan to enhance food production and achieve food self-
sufficiency in the country. 
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Figure 1: Conceptual Framework 
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The study reviewed push and pull theory of migration (Lee, 1966), rural-urban migration 
model (Todaro, 1969), strategic planning (Wheelen & Hunger, 2012) and strategic management 
(Wells, 1998). According to Lee (1966) ‚migration is defined broadly as a permanent or 
semipermanent change of residence‛. Food and Agriculture Organization (2018)defines migration 
as the ‚movement of people, either within a country or across international borders. It includes all 
kinds of movements, irrespective of the drivers, duration and voluntary/involuntary nature.  It 
encompasses economic migrants, distress migrants, internally displaced persons (IDPs,) refugees 
and asylum seekers, returnees and people moving for other purposes, including for education and 
family reunification‛. 

Lee’s migration model encompasses the push and pull factors, intervening obstacles, in 
order to project the migratory pattern. In his journal ‚A theory of migration‛ argues that 
irrespective of how short or long, easy or difficult, every act of migration involves an origin, a 
destination, and an intervening set of obstacles(Lee, 1966). According to Lee (1966) there are 
four factors that influence the migrants to migrate. They are factors associated with the area of 
origin, factors associated with the area of destination, intervening obstacles and personal factors.  

Todaro’s rural-urban migration theory (1969) is basically an economic behavioral model. 
It is assumed that rural-urban migration is essentially driven by an economic phenomenon. The 
theory assumes that despite huge unemployment issues in the urban cities people constantly 
migrate from rural areas to urban centers. The movement of people to cities are induced by an 
economic factor albeit the reality of urban cities with huge unemployment issues are widely 
known. However, people migrate with an expectation of real income differences between rural 
and urban works coupled with the probability of getting a new urban job (Todaro, 1969) 

Todaro’s migration model principally focus on two economic behavioral models: (i) the 
urban rural real income differential and (ii) probability of obtaining an urban job. The theory 
assumes that the latter plays an essential role in making the decision of migrants. The decision to 
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migrate is an outcome of rational economic calculations of relative benefits and costs, of which 
most were financial in nature albeit beside some psychological factors (Todaro, 1969).  

A Strategic Planning is an essential process in preparing to carry out the organization’s 
mission. An effective strategic planning process provides a framework to make decisions on how 
to allocate organizational resources, address challenges and take advantage of opportunities that 
arise along the way (Yelder, Burns, Brody, & Weiser, 1999) 

A Strategic Planning is designed to help public and non-profit organizations (and 
communities) respond effectively to their new situations. It is a disciplined effort to produce 
fundamental decisions and actions shaping the nature and direction of an organization’s (or other 
entity’s) activities within legal bounds (Bryson, 1988) 

Strategic Planning helps an organization plan a course for the achievement of its goals. 
The process begins with reviewing the current operations of the organization and identifying what 
needs to be improved operationally in the forthcoming year. From there, planning involves 
envisioning the results the organization wants to achieve, and determining the steps necessary to 
arrive at the intended destination (Yelder, Burns, Brody, & Weiser, 1999) 
 

Research Methodology 
This study employed qualitative methodviz documentary research and in-depth 

interviews(Boyce & Neale, 2006). The datawere largelycollected through in-depth interviews 
from three key informant target groups which included 30 informants, 10 each from 1) group of 
experts/policy makers and local leader 2) Migrants and 3) Non-migrants. The experts/policy 
makers and local leaders were selected through snowball sampling technique by visiting their 
offices. The migrants were selected through accidental sampling technique visiting their work 
locations and residences whereas, the non-migrants were selected through purposive sampling 
technique by visiting the rural homes in Trashigang district.  
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 A semi-structured open-ended questionnaire and the strategic planning theme was used 
for in-depth interview with policy makers and experts while push and pull factor was employed 
for the migrants and non-migrants(Lee, 1966; Wheelen & Hunger, 2012).The data collected were 
analyzed and synthesized by grouping similar pattern and themes. Content analysis was also used 
for analyzing the data collected from the experts for policy and strategy formulation 
(Krippendorff, 2004). 
 

Results of the Study 
 This study had four objectives, however the results of this study are limited to only 
two objectives as stated above.  The detail findings of each objectives are presented below: 

1. Rural-urban Migration Phenomena in the last ten years 
 The study in attempting to study the migration phenomena in the last ten years in 
Bhutan had looked into several aspects of migration such as demographic characteristics, 
migration trend, the migrants, and education level of migrants, occupation of migrants after 
migrating to urban cities, the causes of migration and the impacts of migration. The findings of 
each aspects mentioned above are as follows; 

1.1 The study found that in terms of demographic characteristics, the total population of 
Bhutan had increased from 634,982 persons in 2005 to 735,553 persons in 2017 as seen from 
figure 2 below. Similarly, the urban population also increased from 196,111 in 2005 to 273,607 
persons in 2017. In terms of percentage, it was found that theurban population had increased from 
30.9% in 2005 to 37.8% in 2017. Over the last twelve years, the overall population had increased 
by 16% and the population density increased from 17 to 19 persons/km2(NSB, Population and 
Housing Census of Bhutan, 2017) 
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On the other hand, from the figure 3 below, the study found that Samtse, Trashigang and 

Mongar districts had the highest population residing in farm with 23,810, 21,747 and 21,436 
persons respectively. While Gasa (1,592) Thimphu (3780) and Haa (4,277) had the lowest.In 
terms of gender, the study found that female population residing in farm is slightly higher than the 
male wherein male population was found to be 109,155, while the female population is 111,156. 
  
  

Figure 2: Population growth structure (2005, 2014 and 2017) 0
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Majority of experts during the in-depth interview informed that the rural-urban migration 
is becoming a matter of concern for small country like Bhutan. Over the years people living in the 
villages has drastically reduced. Labour shortage in the villages has become an issue due to 
migration engrossed by the human wildlife conflict problems. It has become difficult to execute 
agricultural activities on large scale due to labour shortages and the country is now becoming 
more imports driven than exports. One of the experts from Policy and Planning Division stated 
that  

‚……..Urban centers are more attractive in terms of services and opportunities, it is 
obvious that people, especially youths and school drop outs migrate to urban centers seeking 

Figure 3: District wise population pyramid residing on farm by sex in 2017 (Source: Agriculture Statistics 
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Figure 4: District wise population pyramid residing on farm by sex in 2017 (Source: Agriculture Statistics 

2017) 
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better opportunities such as employment. There are more number of educated youths entering in 
the labour force and hence the extent of migration is even higher today as they prefer to settle in 
urban places for whatever reasons as opposed to living in rural areas practicing farming for 
livelihood….” 

1.2 The study found that the migrant households had increased from 1816 in the 4th Five 
Year Plan (1978-1983) to 7,422 in the 10thplan (figure 4). Similarly, the population of migrants 
increased from 13,250 persons in the 4th plan to 38,034 persons in the 10th Plan(PPD, Rural-Urban 
Migration Survey, 2014).Estimates suggests that if the current trends continue, the Bhutan’s 
urban population could increase more than four times over the next 20-25 years, and would mean 
that half of the population would live in urban areas by year 2020 (RGoB, 1999).It was found that 
83% of the respondents has reported increase in out-migration over the last decades, 16% have 
said it is constant while 3% has reported as decreased. This indicates that the rural-urban 
migration has been increasing over the last decade (PPD, Rural Urban Migration Survey, 
2004).The study also found that the migration rate had been increased from 32.7% in 2005 to 
39.8% in 2017. As of 2017, the migrants’ households as reached 23,070and the migrant 
population is recorded 273,607 persons (NSB, Population and Housing Census of Bhutan, 2017). 
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The increase in trend of migration is being accepted by the experts during the in-depth 
interview and majority of the experts, migrants and non-migrants felt that the trend of migration is 
increasing annually.  One of the planning officers from the Ministry of Agriculture and Forests on 
the increase of migration trend in Bhutan reflected his opinion that 

“…...the issue of gungtong (empty household in the rural areas), ageing farming 
community and decreasing labour force in rural areas while ever growing towns, increased 
population and unemployment in the urban areas are indication of increasing migration 
trend…..” 

1.3 The study found that in terms of the migrants, younger population and particularly 
the male population had moved out of their home in comparison to women. The migrant’s age 
constitutes from 0-64 years as per figure 5 given below. It is mostly the age group between 0-14 
years of age that had migrated to the urban areas with 25.4% followed by the age group 15-24 
with 22.7% and age group 25-34 with 22.6% respectively. The age group of migrants in the age 
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category of 35-44 is 14.2% while for 45-54 it is 8.5%. Whereas for 55-64 and 65 and above of 
age it is 4.1 and 2.5% respectively. The close analysis from the data found that the age group 
between 0-35 years are comparatively higher than that of 36 and above year of age group. 
Further, it was found that 59% of the migrants are male and 41% are female (PPD, Rural-Urban 
Migration Survey, 2014). It is further backed by findings of in-depth interview with experts and 
migrants that it is mostly the men and the youth who migrate to the urban places in search of jobs 
and other better opportunities. The expert from Policy and Planning Division shared his view that 

“…. it is evident from more than half of farming population that constitute female 
population.As a result, feminization of agriculture (gender imbalance) is increasingly becoming 
an issue and so is the ageing farming population with mobility of younger and/or productive 
population exceeding than the other age groups….” 

1.4 In general, from the figure 6 below, the study found that majority of the migrants 
(23.4%) had some level of education. Most of the migrants have qualification of higher secondary 
education (5.6%) and middle secondary (4.6%) followed by degree and above and primary 
education (3.8%) and Non-formal Education (1.8%) and the least with monastic education 
(0.4%). Only 3.9% of the migrants have no education or never attended the school (PPD, Rural-
Urban Migration Survey, 2014). The in-depth interview with the experts and migrants also found 
that mostly the educated people (class 10 and 12 dropouts) migrate to the urban cities.  

1.5 The study from figure 7 found that civil servant topped the occupation of migrants  
after their migration to urban areas as it accounted 31% followed by business 26%, housewives 
represented 21% and military services constituted 9%. Whereas, non-governmental organizations 
represented 5%, labour force 3%, student 2%and the remaining 3% are others (PPD, Rural Urban 
Migration Survey, 2004). 
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1.6 In general, the migration is primarily influenced by demographic, economic, 

environmental, political and social drivers, as well as by individual and household characteristics, 
and intervening obstacles and facilitators. As such, economic drivers will continue to be the most 
influential among the drivers. The aspirations of youthful populations, concentration of higher 
education opportunities in urban centers, ever widening transportation infrastructure and 
continuous improvement in digital communication will boost the influence of the economic driver 
(Liu, et al., 2019). The study from figure 8 below found that the main top three contributing factor 
(push factor) to rural-urban migration in Bhutan are education (46%), since it is less likely that 
educated youths no more wanted to live as farmers. The other factors are lack of off-farm jobs in 
rural areas (17%) and inadequate service facilities (15%). During the in-depth interview with one 
of the experts from Ministry of Agriculture and Forests informed that 

“….the role of geographical push-pull model and economic factors are very relevant in 
Bhutan. There is strong evidence of these factors influencing greater mobility both within and 
between the districts or rural and urban space….” 
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Figure 6: Occupation of Migrants after moving to urban cities (Source: Rural-Urban Migration 

Survey 2004) 
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On the other hand, from the figure 9 below, the top three pull factors for rural-urban 
migration are found to be employment (34%), family move or to stay with the parents (25%) and 
marriage (24%) (PPD, Rural-Urban Migration Survey, 2014). 
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Figure 7: Push factors of migration (Source: Rural-Urban Migration Survey 2004) 
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1.7 The study found that migration has both positiveand negative impact on rural as 

well as for the urban population. The positive aspects of migration on rural communities are 
enhancement of household income through remittances, lesser population inducing lesser pressure 
on the natural environment, migrants influence the households on better health and sanitation and 
non-migrants can inherit more of the family property shares whereas on the negative side, 
fallowing of land due to labour shortage, slows down development activities in the rural areas, 
loss of cultural values and weakening of family cohesion, administrative problem during the 
annual census and tax collection, old age destitution and loss of skilled labour from the rural areas 
(PPD, Rural Urban Migration Survey, 2004). Concurrently, the positive aspects on urban areas 
are increase in workforce, urban expansion and development, business opportunities etc. whereas 
contribution to unemployment rate, congestion, pressure on facilities, food in-security and 
dependence on food imports, unlawful population and increasing crime rates are some of the 
negative impact on the urban areas (PPD, Rural Urban Migration Survey, 2004). 
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2. Socio-economic Situation of Trashigang District and Build Integrated Strategic Planning 
for Reducing Rural-urban Migration in Trashigang District 
 As for the socio-economic status, the study reviewed the occupation of population 
residing in Trashigang, land use and practices, main cropsand local products grown in Trashigang 
district. The findings of each aspects mentioned above are presented below: 

2.1 The study found that the estimated total population residing on farm in 2017 was 
21,747 persons of which 10,873 are male while 10,874 are female. In terms of occupation, 75% 
of the total population residing in Trashigang district are found to be farmers, followed by 17% 
students, 4% lay monk and 4% as others. Majority of the population (71%) had never attended 
school, 17% had attended school from class PP to 6, and for class 7-10 and class 11-12 it was 
found to be 7% and 2% respectively. While 3% of the population had the qualification of 
monastic education (DoA, 2017). In terms of age interval of the farmers, majority are age 
between 15-64 years with 13,043 persons followed by above 65 years with 2,177 persons and 0-5 
years and 6-14 years with 547 and 301 persons respectively (DoA, 2017).  

2.2 In terms of agriculture land use, the study found that Trashigang district has 19,635 
acres as dry land (12,696.98 acres cultivated and 6,937.81 acres fallow) and 4,136 acres land 
under wetland category (3,478.44 acres cultivated and 675.54 acres fallow). The arable land is 
around 9% of the total geographic area out of which 13% are irrigated and more than 86% are 
under rain fed or dry land cultivation (Agriculture Sector, Trashigang, 2019). The main reasons 
for the fallow land are mainly because of the shortage of labour, human wildlife conflict, lack of 
irrigation etc. which in turn is the results of migration. 

2.3 The study found that maize, soya beans and beans are major crops grown in 
Trashigang district while important cash crops are potato, vegetables and citrus. If good 
agronomic practices and high yielding varieties are introduced these crops have the potential to be 
cultivated on a commercial scale. Maize are grown in huge quantities in the district and has huge 
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potential for setting up collection centers and product processing units(Agriculture Sector, 
Trashigang, 2019). Concurrently, the study found that there is also a key challenge, particularly 
on issue of migration as the district has experienced the highest migration loss of 16,697 
persons(NSB, Population and Housing Census of Bhutan, 2005) This has resulted in agricultural 
land being kept fallow and farm labour shortages leading to low agricultural productivity. Coping 
with crop damages by wild life, frequent droughts, pests and diseases outbreaks, etc. are some of 
the main challenges in enhancing agriculture productivity(Agriculture Sector, Trashigang, 2019) 

2.4 The study found that Trashigang districts is a home to several local products and it 
has high market potentials. For instance, Radhi geog (sub-district) is well known in the country 
for its fine raw silk buragho (national costumes), Kangpara geog for producing handicrafts such 
as mask, wooden bowl, wooden cups, bamboo baskets, bangchungs (bamboo product), patangs 
(knifes) and choesham (alter) (REDCL, 2017). Similarly, Merak and Sakteng geogs are found to 
be famous for their traditional based self-reliant textile which in the recent years had gained 
popularity among the tourists and has become a source of income for the people.However, there 
is a threat that this products may disappear as most of the youth are migrating to urban place in 
search of better opportunities while only aged and elderly people are left behind in the village.  

2.5 The study found that migration is mainly driven by push and pull factors of which 
largely are driven by the economic factors such as employment opportunities, and higher income 
in urban centers. Therefore, to reduce the incidence of rural-urban migration problem, the study 
suggests for employment creation in the rural areas through development of agricultural related 
enterprises and support integrated farming system by making farming cost effective, 
economically efficient and rewarding for the rural people. 
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Discussion and Suggestion 
As opposed to other regions of the world, migration in Bhutan is distinct in the sense that 

it has not taken place due to reasons that are humanitarian crisis in nature such as natural 
calamities and conflicts. However, climate change and natural disasters can be a cause of concern 
as it may force migration and displacement in future. Migration can be construed to have the 
major socio-economic impact given the fact that Bhutan is predominantly an agrarian 
country.Migration in Bhutan’s context is characterized as an individual decision for income 
maximization that is triggered by better income, amenities and employment conditions in the 
urban areas. The migrants believe that urban life are more secure and comfortable compared to 
rural life.This goes very well with the theory of rural-urban migration by Todaro and push and 
pull theory by Lee.  

In Bhutan, young people, particularly the semi-educated have migrated looking for cash 
based income with modern facilities in the urban areas. This affects agriculture sector in the rural 
areas. Migration has caused shortage of labour force, ageing and feminization of agriculture as 
young men tend to migrate out of the villages, broaden responsibilities of women and aging 
population in rural areas, decreased food productivity and production due to fallow land and 
human wildlife conflict, it has also increased household level food insecurity and increasing of 
gungtongs (abandoned households). Creating balanced development on modern facilities such as 
road connectivity, irrigation, healthcare, education, electricity, internet connection besides 
creating job opportunities, providing subsidies in agricultural inputs and supplies and low interest 
free start-up capital for agricultural works would reduce the trend of migration and achieve 
equitable socio-economic development and help achieve food self-sufficiency in the country.  
The study during the in-depth interview with experts found that one of the foremost reason for 
migration is due to imbalance socio-economic development in the country. Most of the economic 
developmental activities are concentrated in urban centers (western and south- central region) and 
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other regions such as east and central eastern are neglected. Inadequate infrastructures and poor 
facilities has resulted in migration of people to economically advanced centers. Therefore, in view 
of above, the Ministry of Agriculture and Forests in general should focus on community based 
integrated policy emphasizing on paradigm shift from concentrated development approach to 
decentralization of economic development activities through regional and balanced development 
approach. 

Finally, the study suggests to specifically emphasize on i) employment creation in the 
rural areas through development of agricultural related enterprises and ii) support integrated 
farming system by making farming cost effective, economically efficient and rewarding for the 
rural people. 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ระยะท่ี 1 กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้แนวคิด CIPP Model  2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ และ 3) เสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ
การด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซ่ึงมีการคดัเลือกจาก School Partner6 (SP) หรือ School 
Sponsor7 และกระจายการเก็บข้อมูลครอบคลุมทั้ ง 9 อ าเภอของจังหวดัสุพรรณบุรี8 ท าให้ได้
                                                           
6 School partner    ) SP ( คือตวัแทนของภาคเอกชนท่ีเขา้มาดูแลและสนบัสนุนโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ตามยทุธศาสตร์ขบัเคล่ือนของ
โครงการ 
7 School Sponsor ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนขององคก์รเอกชน 
8 จงัหวดัสุพรรณบุรี มีทั้งส้ิน 11 อ าเภอ โครงการโรงเรียนประชารัฐระยะท่ี 1 แต่ในอ าเภอสามชุม ยงัไม่มี School partner รับดูแล
โรงเรียน จึงเหลือเพียง 9 อ าเภอท่ีจะศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  
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โรงเรียนจ านวนทั้ งส้ิน 23 โรงเรียน การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณจะใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลกบัทางคณะครูจากโรงเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือก มี
กลุ่มตวัอยา่ง 184 คน และส าหรับการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้
การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี
แทน มีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 23 คน  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใชก้ารวิเคราะห์
เน้ือหาประกอบบริบท (Content analysis technique) 

ผลการวิจยัพบว่าระดบัของความส าเร็จโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1 กรณีศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี จากการประเมินโครงการโดยใช ้CIPP model นั้น ภาพรวมของโครงการอยูใ่น
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลผลิต (Product) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
กระบวนการ (Process) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) และดา้นบริบท (Context) ตามล าดบั ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคท่ีพบส่วนมากคือ  1) การติดต่อประสานงาน การติดตามผลโครงการไม่ต่อเน่ือง  2) 
School partner ไม่ค  านึงถึงสภาพปัญหาดั้งเดิมของโรงเรียนและไม่ถามความตอ้งการของโรงเรียน 
3) จุดเนน้ของ School partner มีความแตกต่างกนั ท าให้เกิดปัญหาในการเขียนโครงการไม่ตรงกบั
ความตอ้งการจริงของโรงเรียน  4) รูปแบบการเขียนโครงการแตกต่างจากท่ีครูผูส้อนเคยเขียน ท า
ใหรู้้สึกวา่เป็นภาระ และ 5) งบประมาณสนบัสนุนของแต่ละ School sponsor ไม่เท่ากนัและมีความ
แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  ส าหรับขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโรงเรียน
ประชารัฐมีดงัน้ี เร่ิมจากการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจของโครงการให้ครูผูส้อนทุกคนไดเ้ขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงการอยา่งถ่องแท ้ไม่ใช่เขา้ใจเพียงบางกลุ่มเท่านั้น รวมไปถึง School partner ควรมีการ
ประเมินบริบทโรงเรียนและชุมชนเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งช่วยช้ีแนะแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อ
ของบประมาณใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งสูงสุด 

 

ค าส าคญั : โรงเรียนประชารัฐ / School partner / CIPP 
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Abstract 
The objectives of this research have 3 sections including: 1) to evaluate the Pracharat 

project phase I which the case study in Suphanburi province by using CIPP concept. 2) to study 
about the problems and obstacles in Pracharat operating. 3) to advise the development guideline 
for higher efficiency in Pracharat project. School selection criteria are school partner or school 
sponsor and split of school in 9 districts of Suphanburi thoroughly, as a result getting 23 the 
chosen school in this research.  Research methodology are mixed methods include the mixing of 
qualitative and quantitative data. Consist of collect data from the 184 representative samples of 
teachers identified by the questionnaire and analyzed by descriptive statistics. For qualitative data 
collection uses in-depth interviewed together with the structure interview form to interview the 23 
headmaster key informants or representatives are analyzed by content analysis. 

The result of this research revealed that the level of successful Pracharat project phase I 
in Suphanburi evaluated by using CIPP model. In this project overview was a high level. When 
considered each aspect from high to low were as follows; process followed by product, input, and 
context respectively.   For the majority of problems and obstacles in Pracharat operating were; 
firstly, coordination and followed up aren’t continuously. Secondly, school partners didn’t 
consider the former problem and didn’t ask school desire. Thirdly, the main emphasis of school 
partner was different from each other caused written project problem hasn’t the point of school ‘s 
desire truly. And the next, written project pattern was different from the teachers experienced did 
and ended up on or in somebody’s lap. Finally, the budget support from each school sponsors 
were rather different.  the development guideline for higher efficiency in Pracharat project are as 
follows; the beginning should deploy the strategy of Pracharat project and details to every teacher 
not some groups. School partner should evaluate elementary context school and community 
accompanied with advising written project guideline for budget request fitting each context and 
maximum benefit to students. 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัของการด ารงชีวิต เป็นกระบวนการส าคญัในการช่วยให้

บุคคลสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดใ้นสภาวการณ์ท่ีเกิดการแข่งขนักนัและมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง 
การศึกษาท าใหม้นุษยเ์กิดการหล่อหลอมศกัยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตใจ เรียก
ได้ว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการพฒันาคนให้มีขีดความสามารถในการด ารงชีวิต 
ความสามารถในการแข่งขนั และอยู่รอดในสังคมไดอ้ย่างมัน่คง พร้อมทั้งเป็นหัวใจส าคญัในการ
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน (รสรินทร์ อรอมรรัตน์, 2545)  การไดรั้บการศึกษาท่ีถูกตอ้งและมีทกัษะ
ในการใชชี้วิต จะช่วยให้ประเทศกา้วสู่สังคมท่ีมีความรู้เป็นรากฐาน ท าให้จ  าเป็นตอ้งเตรียมความ
พร้อมใหป้ระชากรทั้งประเทศเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้วา่การศึกษานั้นเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ซ่ึงประชาชนทุกวยัควรให้ความส าคญัและปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมหรือตระหนกั
จนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ดุษณี ด ามี, 2557 : 1)  จึงมีความส าคญัมากในขั้นตอนของการเตรียม
ความพร้อมของประชากรเพื่อพฒันาประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพฒันาระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง มีการน ารูปแบบโครงการ
มากมายมาปรับใช้กบัโรงเรียน ส่วนหน่ึงก็เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน เสริมสร้าง
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสังคม นอกจากน้ียงัพบวา่ปัญหาหลกัของประเทศไทยไม่ได้
เพียงแค่รูปแบบโครงการท่ีน ามาใชแ้ลว้ไม่เกิดประสิทธิผลเท่านั้น ยงัมีความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่นั้นมีการจดัการเรียนการสอนท่ี
แตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก ทั้งอุปกรณ์และส่ือการสอนก็แตกต่างกนั รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรดา้นงบประมาณ ท าให้ระบบสนบัสนุนภายในโรงเรียนอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร
จะเป็น นอกจากน้ีปัญหาอีกประการหน่ึงคือโอกาสการเขา้ถึงของผูเ้รียนต่อระบบการศึกษาท่ีมี
คุณภาพก็ยงัมีความเหล่ือมล ้า 

 ทั้งน้ีการเพื่อแกปั้ญหาดา้นความเหล่ือมล ้าทางการเขา้ถึงการศึกษาของผูเ้รียน และปัจจยั
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ จึงไดเ้กิดโครงการโรงเรียนประชารัฐข้ึนในสมยัรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์
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โอชา ซ่ึงโครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสานพลงัประชารัฐ  เพื่อให้เกิดการ
แกไ้ขปัญหาอย่างตรงจุด จึงมีการใชก้ารร่วมมือกนัระหว่างหลายภาคส่วนในรูปแบบเครือข่ายใน
ลกัษณะภาคีของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงปัญหาของโรงเรียนประชารัฐนั้นเกิด
จากภาคเอกชน ซ่ึงการมีเอกชน (School partners) เข้าร่วมบริหารหลากหลายองค์กร ท าให้มี
ลกัษณะการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัตามจุดเน้นของแต่ละองค์กร และอาจท าให้เกิดปัญหาการ
เปรียบเทียบระหวา่งโรงเรียนหรือระหวา่ง School partner ได ้
 ด้วยเหตุน้ีท าให้ผู ้วิจ ัยสนใจศึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐโดยการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการตามแบบวงจรการประเมินผลโดยใช ้CIPP Model เป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1 (Phase I) ก าหนดกรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้เลือกท าการศึกษาในจงัหวดัสุพรรณบุรีเน่ืองจากมี
ภาคเอกชน (School partner) ท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะท่ี 1 หลากหลายมากถึง 8 
องคก์รไดแ้ก่ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM)  บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (TRUE)  บริษทั
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (ThaiBev)  บริษทั น ้ าตาลมิตรผล จ ากดั (Mitr Phol)  ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) (SCB)  บริษทั ซีพี ออลล์ จ  ากดั (มหาชน) (CPALL)  บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
(PTT)  และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BBL) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนโรงเรียนประชารัฐ 11 ด้านและตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของโครงการ เพื่อหาแนวทางการพฒันาโครงการโรงเรียนประชารัฐนระยะต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อประเมินผลโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะท่ี 1 ของจังหวดัสุพรรณบุรี ตาม

แนวคิด CIPP Model  
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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กรอบแนวคดิการวจิัยประเมนิผลโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที ่1 จงัหวดั
สุพรรณบุรี 
 

บริบทสภาพแวดล้อม (Context) 
- สภาพปัญหาดั้งเดิมของแต่ละโรงเรียน อตัราก าลังของโรงเรียน โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีโรงเรียนมีก่อนเขา้โครงการ สถานภาพดา้นงบประมาณ 
- การประสานงานเพื่อประเมินบริบทของโรงเรียนจาก School partner 

 

 

 

 

 

การประเมินผลผลติของโครงการ (Product) ตามตัวช้ีวดั 
ครู นักเรียน โรงเรียน และการด าเนินงานของ School partner 

- ความสามารถของครูผูส้อนในการใชเ้ทคโนโลย ีและเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
- ผลสมัฤทธ์ิในรายวิชาภาษาองักฤษ 
- การเขา้ใจถึงยทุธศาสตร์โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
- การอพัเดทขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน 
- การก ากบัดูแลและติดตามผลของภาครัฐ 

 

 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

- โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทลั วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ (การน าเสนอ
โครงการ) 

- การถ่ายทอดนโยบาย ความเขา้ใจของโครงการ 
- การพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสถานศึกษา (การฝึกอบรม) 
- การเนน้ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน (Process) 

- การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการพฒันาทกัษะภาวะผูน้ า 
- การสอนนกัเรียนตามแนวทาง STEM เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child centric) 
- การยกระดบัดา้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
- การใชส่ื้อการสอนมลัติมีเดียท่ีไดรั้บจากโครงการ 
- ขอ้มูลสารสนเทศตามหลกัธรรมาภิบาล 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

1. ระดบัความส าเร็จ
ของโครงการโรงเรียน

ประชารัฐ 

 

2. ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนิน

โครงการ 

 

3. แนวทางการพฒันา
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นหน่ึงในโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดร่้วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MoU) สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า เม่ือวนัท่ี 3 
มีนาคม 2559 เพื่อยกระดบัโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (ระดบัประถมศึกษา -ขยายโอกาส 
นกัเรียน 80 - 600 คน และระดบัมธัยมศึกษาทั้งมธัยมตน้และมธัยมปลาย นกัเรียน 120 - 600 คน) 
และยงัมีโครงการย่อยอยูใ่นโครงการพฒันาการศึกษาน้ีอีก 2 โครงการ คือ โครงการพฒันาผูน้ ารุ่น
ใหม่ CONNEXT ED (School Partner Leadership Program) และ โครงการมหาวิทยาลยัแห่งความ
เป็นเลิศดา้นงานวิจยั (Educational Hub)   ทั้งน้ีเพื่อการร่วมกนัขบัเคล่ือนและยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาไทย รวมถึงการพฒันาผูน้ าใหมี้ประสิทธิภาพ ไดมี้การก าหนดวสิัยทศัน์ 3 ขอ้หลกัดงัน้ี  

1. การลดความเหล่ือมล ้ า ยกระดบัให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงชุดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือ
มลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ใหเ้ท่าเทียมกบัโรงเรียนในเมืองใหญ่ 

2. สร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์สร้างเด็กดีและเด็กเก่งควบคู่กบัการป้ันคุณครูมืออาชีพ 
และส่งเสริมศกัยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. การสร้างศกัยภาพการแข่งขนั ด าเนินงานตามแผนพฒันาโรงเรียนอยา่งมีล าดบัขั้นตอน 
เป็นระบบ เสริมแกร่งทั้งทกัษะวชิาการและวชิาชีพ โดยภาคเอกชนไดร่้วมสนบัสนุน 

โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา มียุทธศาสตร์ขับเคลือ่นโรงเรียนประชารัฐ 10 ด้าน 
ได้แก่ 

1) ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency) เน้นความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบไดข้องขอ้มูลการด าเนินงานของโรงเรียนและสนับสนุนให้มีการตั้งกองทุน
โรงเรียน 
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2) กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism) การขบัเคล่ือน
กลไกตลาดโดยการท าให้ผูป้กครอง ชุมชน เอกชนในทอ้งท่ี และเอกชนระดบัประเทศ 
เขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษา 

3) การเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure) คือ การ
เช่ือมโยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีการสนบัสนุนการเช่ือมต่อ
ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และติดตั้ งอุปกรณ์ไอซีทีและส่ือมัลติมีเดียทุก
หอ้งเรียน 

4) หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Curriculum and 
Teaching Technique) การปรับหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียน
เป็นศูนยก์ลาง ให้เด็กรักการตั้งค  าถาม มีความคิดริเร่ิม การคิดวิเคราะห์ และการรู้จกั
แกปั้ญหา 

5) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principles) คือ การพฒันา
ผูน้ าโรงเรียนใหมี้ความมุ่งมัน่ รักท่ีจะพฒันาเด็ก สร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัประเทศ
ไทย 

6) การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language 
Capability) มีบางวชิาท่ีท าการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ มีหนงัสือหรือต าราเรียน
เป็นภาษาองักฤษ 

7) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน (Health, Heart and 
Ethics) การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และเสียสละเพื่อสังคม  

8) ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค (Educational Hub) การ
สร้างศูนยก์ลางการศึกษา ดว้ยการใช้เทคโนโลยีทั้ง 4 ดา้นของ Mega Trends ไดแ้ก่ 
Robotics, Nanotechnology, Biotechnology และ Digital Technology  

9) การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Tax Incentive for Local & International 
Professor) การผสมผสานความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือการพฒันาครูใน
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ประเทศ รวมทั้งดึงครูท่ีมีศกัยภาพหรือครูในสาขาท่ีขาดแคลนจากต่างประเทศ เขา้มาท า
การสอนในไทย 

10) การพัฒนาและส่งเสริมผู้น ารุ่นใหม่ (Young Leadership Development) การสร้างผูน้ า
รุ่นใหม่ดว้ยการคดัเลือกผูน้ ารุ่น ดว้ยการให้ทุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และพฒันา
ผูน้ ารุ่นใหม่เหล่าน้ีใหเ้ป็นผูน้ าท่ีเป็นก าลงัส าคญัของการเปล่ียนแปลงประเทศ 

ตัวช้ีวดัโครงการโรงเรียนประชารัฐ (Key Performance Indicator) 
 ตวัช้ีวดัในโครงการแบ่งเป็น 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดันกัเรียน ตวัช้ีวดัครู และตวัช้ีวดั
โรงเรียน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี (คู่มือการท าแบบเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดัโรงเรียนประชารัฐ) 
 

ตวัช้ีวดันกัเรียน (เด็กดี) ตวัช้ีวดันกัเรียน (เด็กเก่ง) 
คุณลกัษณะ และค่านิยม (คุณค่า) 

1. ค่านิยมหลกั 12 ประการ 
2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 

3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนกัเรียน 

สมรรถภาพการเรียนรู้ (ทกัษะ) 
6. ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
7. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 

หลกัสูตรร่วม ความเป็นอยูแ่ละสังคม 
4. จิตสาธารณะ 
5. สุขภาวะท่ีดี และสุนทรียภาพ 

วชิาการ (เน้ือหา) 
8. ความสามารถด้านความรู้เชิงบูรณการ 

(STEM) 
9. ความสามารถในการใช้ ICT และ

ภาษาองักฤษ 
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ตวัช้ีวดัครู จ  านวน 5 ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัโรงเรียน จ านวน 3 ตวัช้ีวดั 
1. การพฒันาตนเองของครู 
2. การจัดการเ รียนการสอนท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. ความสามารถในการสอนตาม

แนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM) 
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียน 
5. ความสามารถด้าน ICT และ

ภาษาองักฤษ 

1. เป็นศูนยก์ลางการเขา้ถึง ICT และ Digital 
2. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
3. ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ้

(Transparency & Accountability) 

 
แนวคิดการประเมินผลโครงการแบบ CIPP model  ของ  Daniel L. Stufflebeam (1971) 
 การประเมินโครงการวา่เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมาย 
การวางแผน การด าเนินการ และผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจเพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือและเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจในสถานการณ์ของโครงการ (สุวมิล ติรกานนัท.์ 2545) 
 Stufflebeam ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผลในสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า The Phi Kappa 
National Study Committee on Evaluation ในช่วงท่ีไดเ้ป็นประธานกรรมการการศึกษาระดบัชาติ 
ซ่ึงไดเ้สนอรูปแบบการประเมินผลเพื่อประเมินโครงการจดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนไดป้รับปรุง
การศึกษา โดยจะต้องประเมินโครงการและทางเลือกต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้เสนอรูปแบบการ
ประเมิน CIPP (Context – Input – Process – Product) เพื่อให้มีผลการประเมินโครงการท่ีเป็น
รูปธรรม  Stufflebeam ได้ให้ค  าจ  ากัดความของการประเมินผลไวว้่า เป็นกระบวนการของการ
วิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในทางเลือกท่ีมีอยู ่(Evaluation is process of 
delineating obtaining and using information for judging alternative decision) (Badmus and 
Omoifo. 1998 : 21) 
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การประเมินดา้นต่าง ๆ มีรายละเอียดตงัต่อไปน้ี (พลกฤต แสงอาวธุ. 2552 : 23-29) 
1. การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation)  การประเมินสภาพแวดลอ้ม เพื่อช่วยใน

การก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการโดยจะเนน้ในดา้นความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม 
ความต้องการ จะสามารถช่วยเร่ืองการวินิจฉัยปัญหา เป็นตวัก าหนดขอบเขตของการ
ประเมิน ยงัช่วยใหท้ราบถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัส าหรับการบรรลุเป้าหมาย 

2. การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation)  เป็นการจดัหาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสิน
ความเหมาะสม โดยวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าว่าจะมีส่วนช่วยในการบรรลุวตัถุประสงค์
โครงการหรือไม่ ควรตั้งวตัถุประสงค์เชิงปฏิบติัอย่างไร เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน
โครงการ 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เม่ือโครงการไดรั้บการอนุมติัและลงมือ
ปฏิบติัแล้ว การประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลยอ้นกลับแก่
ผูรั้บผดิชอบเพื่อหาขอ้บกพร่องของกระบวนการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัโครงการตามวฏัจกัรและ
ระหว่างการปฏิบติัตามโครงการ เช่นการดูว่าการก าหนดวตัถุประสงค์นั้นน าไปใช้ได้ดี
หรือไม่ เกณฑ์การวดัท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลท่ีวดั
มากบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวก่้อนหนา้เพื่อท าการแปลความหมายขอ้มูล โดยอาศยัขอ้มูลจากการ
ประเมินสภาพแวดลอ้ม ปัจจยั และกระบวนการท างานร่วมดว้ย 

 

วธิีการวจิัย 
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบดว้ยการใชแ้บบสอบถามเพื่อวดั

ระดบัการด าเนินงานของ School Partner ในแต่ละพื้นท่ีเพื่อศึกษาวา่การด าเนินงานเหล่าน้ีไดเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนโรงเรียนประชารัฐอยู่ในระดบัใด 
แบบสอบถามน้ีไดส้ังเคราะห์ออกมาจากการใชว้ิธีวดัผลจากแนวคิด CIPP model โดยขอ้ค าถามจะ
วดัผลตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนโครงการและตวัช้ีวดัของโครงการโรงเรียนประชารัฐ การเก็บ
ขอ้มูลเก็บจากครูผูส้อนจาก 23 โรงเรียน มีประชากร 341 คนและ เม่ือเฉล่ียหากลุ่มตวัอย่าง จะได้
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ทั้งส้ิน 184 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน น าไปสู่ระดบัความส าเร็จของโครงการ และประเมินในแต่ละดา้นตามแนวคิด 
CIPP ของ Stufflebeam 

 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะใช้วิธีสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
สมบูรณ์มากข้ึน มีการเน้นสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informant) ซ่ึงก็คือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนจาก 23 โรงเรียน จ านวน 23 คน ซ่ึงจะก าหนดข้อ
ค าถามไวก้วา้ง ๆ ท าให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัสามารถกล่าวถึงบริบทของโครงการท่ีประสบได้อย่าง
อิสระ และการสัมภาษณ์โครงการแบบเจาะลึก จะเน้นประเด็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละพื้นท่ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัจะท าให้
เห็นถึงสภาพปัญหาเชิงลึกของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีพบหลงัจากเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 
 

ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที ่1 (Phase I) โดยใช้ CIPP model  

 จากการน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผลปรากฏว่า ภาพรวมของโครงการอยู่ในระดบัดี 
(�̅� = 3.65, S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลผลิต (Product) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(�̅� = 3.72, S.D. = 0.45) รองลงมาคือดา้นกระบวนการ (Process) (�̅� = 3.71, S.D. = 0.45) ดา้นปัจจยั
น าเขา้ (Input) (�̅� = 3.68, S.D. = 0.51) และดา้นบริบท (Context) (�̅� = 3.48, S.D. = 0.51) ตามล าดบั 
ส่วนที ่2 ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั สามารถสรุปผลปัญหาและอุปสรรคระหว่างด าเนิน
โครงการดงัน้ี บางพื้นท่ีในช่วงเร่ิมเขา้โครงการ School partner ท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนไม่ได้
ศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน วา่โรงเรียนมีปัญหาอะไรท่ียงัตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในเบ้ืองตน้ 
และอาจไม่ได้เน้นถึงความตอ้งการของโรงเรียนว่าต้องการจะพฒันาไปในทิศทางใด เน่ืองจาก 
School partner รับนโยบายของโครงการมาจาก School sponsor ซ่ึงเป็น Top-down จึงตอ้ง
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ด าเนินการตามนั้นโดยไม่ค  านึงถึงสภาพปัญหาดั้งเดิมของโรงเรียน และเน่ืองจากจุดเนน้ในแต่ละ
องคก์รของ School partner/ School sponsor มีความแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดปัญหาในการเขียน
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณไม่ตรงกบัความตอ้งการจริงของโรงเรียน ตวัอย่างเช่น School 
partner แห่งหน่ึงท่ีเน้นการเขียนโครงการของบประมาณด้านการสร้างอาชีพให้นักเรียน และ
สามารถมีรายไดร้ะหวา่งเรียนอยา่งต่อเน่ือง ทางโรงเรียนเขียนโครงการดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ได้
งบประมาณ 31,000 บาท ต่อ 1 โครงการ แต่โรงเรียนไม่มีครูผูส้อนท่ีจบเอกดนตรีเลย ทางโรงเรียน
ตอ้งไปหาครูดนตรีหรือผูเ้ช่ียวชาญเองทั้งหมด และการจา้งนั้นท าให้จ  านวนเงินไม่เพียงพอตลอดทั้ง
โครงการ หรือเขียนโครงการฝึกอาชีพ เช่นการซ่อมรถจกัรยานยนต์และการตดัเย็บเส้ือผา้ ทาง
โรงเรียนตอ้งหาผูส้อนเอง ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญในชุมชนของโรงเรียนไม่ค่อยมี และเงินจา้งไม่เพียงพอ 
ทางโรงเรียนตอ้งหาเงินเพื่อจา้งเพิ่มเองเพื่อให้นกัเรียนไดมี้วิชาความรู้ติดตวัตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการท่ีของบประมาณไป 

 นอกจากน้ีงบประมาณสนบัสนุนของแต่ละ School partner/ School sponsor จากการ
เสนอโครงการ ไดง้บประมาณไม่เท่ากนัและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก เน่ืองจากจุดเน้นของ
แต่ละองคก์รแตกต่างกนั เช่น School partner แห่งหน่ึง จะเนน้ดา้นวิชาการ หลกัสูตรการสอน การ
พฒันาครูผูส้อนเป็นหลกั เงินทุนจะเน้นไปท่ีการฝึกอบรม ค่าใชจ่้ายการอบรม ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั 
จะไม่มีงบโครงการจากการเขียนโครงการเลย หรือ School partner อีกแห่งหน่ึง จะเนน้โครงการท่ี
ท าแลว้เกิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โรงเรียนท่ีได ้School sponsor แห่งหน่ึง จะไดง้บประมาณโครงการละ 
49,000 บาท เช่นโครงการท าอาหาร ท าเบเกอร่ี ซ่ึงวตัถุดิบการท าก็จะน ามาจากชุมชนเป็นหลัก 
รายไดจ้ากการขายจะน าเขา้กองทุนท่ีตั้งไวเ้พื่อแบ่งให้กบันกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนมีรายไดร้ะหว่าง
เรียนจริง และไม่มีงบประมาณหรือการพฒันาครูผูส้อนเพิ่มเติม หรือ School partner อีกแห่งหน่ึง 
จะเน้นท่ีนกัเรียนเป็นหลกั ไม่เนน้การพฒันาครูผูส้อน เช่นโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
ค่าย English camp การจดัสรรงบประมาณจะเสนอของบไดค้ร้ังละ 81,000 บาทต่อรอบปี และ
สอดคลอ้งกบั School partner อีกแห่งหน่ึง เช่นกนั ท่ีโครงการจะตอ้งลงมาท่ีตวัผูเ้รียน และมีการ
พฒันาครูผูส้อนดว้ย ในส่วนของ School partner อีกแห่งหน่ึง จะให้อิสระในการเขียนโครงการให้
สอดคลอ้งตามตวัช้ีวดัโรงเรียนประชารัฐ งบประมาณจะไดค้ร้ังละ 511,000 บาท และมีการพฒันา
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บุคลากร เนน้ดา้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ และ STEM  เน่ืองจากมี School partner ภาคเอกชน
หลายองค์กร รูปแบบการเขียนโครงการ รายละเอียด วิธีการเขียนจะแตกต่างกนักบัท่ีครูผูส้อนเคย
ท า ท าให้ผูรั้บผิดชอบรู้สึกวา่การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณเป็นภาระ และรู้สึกว่าตอ้งเขียน
งบประมาณเพื่อแลกเป้า หากไม่ตรงกบัทาง School sponsor ตอ้งการ โครงการก็จะไม่ผ่านการ
พิจารณา  และประเด็นการประสานงานระหว่างโรงเรียนและ School partner ไม่ค่อยลงพื้นท่ีมา
ติดตามผล เน่ืองจากปัญหาดา้นระยะทาง ท าให้การติดตามผล การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัโครงการ 
และความต่อเน่ืองไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงการติดตามจะใช้ Line ในการส่งรูปการด าเนินโครงการ ซ่ึง
โรงเรียนตอ้งการให้เขา้มาช่วยดูแล และให้ค  าแนะน าในการด าเนินโครงการท่ีโรงเรียนมากกว่า
ส่ือสารกนัใน Application 
ส่วนที ่3 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ  มีดงัน้ี เร่ิมจาก
การถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจของโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อให้ครูผูส้อนทุกคนไดเ้ขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงการอยา่งถ่องแท ้ไม่ใช่เขา้ใจเพียงแค่ผูรั้บผดิชอบโครงการเท่านั้น  

จากสภาพปัญหาหลกัท่ีพบ School partner ควรมีการประเมินโรงเรียนเบ้ืองตน้เพื่อเขา้ใจ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน ควรตระหนกัถึงความตอ้งการของโรงเรียนและสภาพปัญหาพร้อม
ทั้งช่วยช้ีแนะแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการพฒันาการศึกษาให้เขา้กบั
บริบทของโรงเรียนดว้ย หากทางโรงเรียนไม่มีดา้นเหล่านั้นอยูเ่ลย ท าให้การเขียนโครงการเพิ่มเติม
นั้นเป็นภาระมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากภาระงานของครูผูส้อนก็ค่อนขา้งหนกัอยูแ่ลว้ 

 

อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากการประเมินผลโครงการโรงเรียนประชารัฐระยะท่ี 1 กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 
พบวา่การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนโครงการของแต่ละพื้นท่ีไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ขบัเคล่ือน11 ขอ้ ท่ีตั้งไวท้ั้งหมด เน่ืองจาก School partner มีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ท าให้
ไม่ครอบคลุมการพฒันาตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนโครงการและตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
แมว้่าผลการประเมินโครงการจะอยู่ในระดบัมากก็ตาม แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
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เร่ืองของตวัช้ีวดัท่ีเป็นนามธรรม อาจยงัไม่สะทอ้นถึงความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัยา่ง
แทจ้ริง เช่นตวัช้ีวดันกัเรียน เด็กดี วดัจากค่านิยมหลกั 12 ประการ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนกัเรียน  จะเห็นไดว้่าวดัยากมาก รวมไปถึงตวัช้ีวดัครู เช่นการพฒันา
ตนเองของครู หาก School partner ไม่มีการจดักิจกรรมส่งครูผูส้อนไปอบรม หรือท ากิจกรรม
ร่วมกนัเลย จะวดัตามตวัช้ีวดัน้ีไดอ้ย่างไร แสดงให้เห็นว่า School partner ยงัไม่ไดใ้ส่ใจตวัช้ีวดั
ทั้งหมดของโครงการ หรืออาจเป็นปัญหาจากการคิดตวัช้ีวดัตอนเร่ิมตน้ท่ีไม่สามารถน ามาสะทอ้น
ผลของโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เน่ืองจาก School partner ท่ีมีจุดเน้นแตกต่างกนั อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของ
โรงเรียนต่อ School partner หรือเกิดการเปรียบเทียบกนัได ้ดงันั้น School partner ควรให้ความใส่
ใจและสนบัสนุนโรงเรียนอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกนัตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนและตวัช้ีวดัของ
โครงการ เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าในดา้นทรัพยากรและการพฒันาโรงเรียน อีกทั้ง School partner 
ควรประเมินบริบทของโรงเรียนและชุมชนเบ้ืองตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัเร่ืองการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์โครงการโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครของเพ็ญมนสั ระยบัพนัธ์ุ. (2561) ท่ีพบว่า School partner ควรเป็น
ส่ือกลาง พร้อมทั้งท าความเขา้ใจในบริบทของโรงเรียนท่ีมีพื้นฐานและความพร้อมไม่เหมือนกนั 
โดยส่งบุคลากรเขา้มาช้ีแนะ หรือเสนอช่องทางท่ีสามารถจดัโครงการท่ีเป็นรูปธรรมตามความ
ตอ้งการและสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. School partner ควรมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกองคก์รท่ีเขา้มาสนบัสนุนโรงเรียน และควรศึกษาบริบทของ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างตรงประเด็น และสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ
โรงเรียน 

2. การวดัผลของโครงการโรงเรียนประชารัฐควรจะมีการทบทวนตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการใหม่ เน่ืองจากบางตวัช้ีวดันั้นเป็นนามธรรม ควรใชต้วัช้ีวดัท่ีจ  าเป็นและสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ของโครงการเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะต่อไป 
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3. การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงส าคญัมาก เน่ืองจากการศึกษามุ่งเนน้ครูผูส้อน หากครูผูส้อนมี
ทกัษะหลากหลาย ท าให้สามารถบูรณาการการสอนกบันักเรียนได้อย่างเหมาะสมมาก
ยิง่ข้ึน เน่ืองจากศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากนั วธีิการสอนก็ยอ่มแตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัประเมินโครงการโรงเรียนประชารัฐในพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน เพื่อดูแนวโน้ม
ความส าเร็จของโครงการและปัญหาต่าง ๆ และช่วยสะทอ้นผลของโครงการในพื้นท่ีอ่ืน 
หรือควรมีการประเมินผลโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะท่ี 2 และสร้างโมเดลใน
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคและแนว
ทางการพฒันาการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนในพื้นท่ีแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมยัใหม่ (ขา้ว) ตาํบลเดิมบาง อาํเภอเดิมบางนางบวช 
จงัหวดัสุพรรณบุรี การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) จากการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกและการสนทนากลุ่ม มีผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั จาํนวน 17 ท่าน ได้แก่ ผูแ้ทนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ ผลการวิจยัพบว่า การมี

                                                           
1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 รองศาสตราจารย ์ดร., ประจาํคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

341 
 
 

ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เป็นลกัษณะของการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการขบัเคล่ือนนโยบายให้ประสบความสําเร็จซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต่างกนัในแต่ละหน่วยงาน อาทิ 
การเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของภาคีเครือข่าย คณะกรรมการในการแกไ้ขปัญหาและสมาชิก
ของโครงการ เร่ิมตน้ดว้ยการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของทุกภาคส่วนในการกาํหนดทิศทางและ
เป้าหมาย การพฒันาพื้นท่ี การกาํหนดแผนการผลิตและการตลาดและแนวทางการพฒันาพื้นท่ี
เพื่อให้เกษตรกรมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน เศรษฐกิจของชุมชนมีความเขม้แข็ง เกษตรกรสามารถพึ่งตนเอง
ได้ซ่ึงถือเป็นการสร้างความย ัง่ยืนในพฒันาพื้นท่ี สองคือการมีส่วนร่วมในการนาํไปปฏิบติัเป็น
รูปแบบในการรวมกลุ่มท่ีมีความเขม้แข็ง มีการบริหารจดัการในพื้นท่ีแบบร่วมมือทุกภาคส่วน มี
การสนับสนุนในด้านทรัพยากร ด้านการตลาดและการผลิตจากภาคเอกชนและภาครัฐ กา รให้
เกษตรกรเป็นตวักลางในการประสานงาน รวมไปถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งในด้าน
เทคโนโลย ีดา้นการลดการใชส้ารเคมีซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดี รวมไปถึงมีส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีภายในชุมชน ถดัมาคือการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทุกภาคส่วนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในพื้นท่ีต่าง
ฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร สุดทา้ยคือการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลมุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหา การติดตามความคืบหน้าและการพฒันาพื้นท่ี
ร่วมกนัในทุกภาคส่วน  
 

ค าส าคญั: ประชารัฐ, การมีส่วนร่วม, นโยบายเกษตรแปลงใหญ่, การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

Abstract 
 This research aims to study participation, problems and obstacles and the development 
guidelines for participation in the guidelines of the civil state project in large-scale farming model 
area of the civil state project common agricultural area (Rice), Doem Bang Nang Buat District, 
Suphanburi Province. This research uses qualitative methods from in-depth interviews and group 
discussions. There are 17 key informants, including representatives from government, private 
sector, and the public sector; which they are farmers who participate in the project. The results of 
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the study show that participation according to the civil state guidelines in large-scale farming 
policy is a characteristic of participation in driving policies successfully, with different contexts in 
each department, such as participation in the nature of network partners, the committee on 
problem resolution and members of the project. Begin by engaging in mutual decision making of 
all sectors in determining direction and goals, space development, determination of production 
and marketing plans and guidelines for area development in order to increase farmers' income. 
The community's economy is strong; farmers can be self-reliant, which is considered to create 
sustainability in the area development. The second is to participate in the implementation as a 
form of strong integration. There is a management in a cooperative area in all sectors, have 
support in resources, marketing, and production from the private and public sectors. Letting 
farmers be an intermediary to coordinate, including sharing knowledge in technology in reducing 
the use of chemicals which will help farmers to have good health including having a good 
environment within the community. Next is the participation in all sectors that are involved in the 
area, each party receives mutual benefits whether government, private sector, and farmers.              
The last part is the participation in the evaluation, focusing on solving problems, monitoring 
progress and mutual development of common areas in all sectors. 
 

Keywords: The civil state, Participation, the Large-Scale farming policy,  
        Sustainable Development 

บทน า 
 ภาคการเกษตรถือวา่มีความสําคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาประเทศอนัเน่ืองมาจากเป็นส่วน
หน่ึงของปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวิตตลอดจนมีความเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง (โสภณ ชมชาญ, 2558) ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานไวค้วามตอนหน่ึงว่า 
‚เศรษฐกิจของเราข้ึนอยู่กบัการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร รายได้ของประเทศท่ีได้มาใช้สร้างความ
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เจริญดา้นต่างๆ เป็นรายไดจ้ากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวไดว้่าความเจริญของประเทศ
ตอ้งอาศยัความเจริญของการเกษตรเป็นส่ิงสําคญัและงานทุกๆ ฝ่ายจะดาํเนินกา้วหนา้ไปไดก้็เพราะ
การเกษตรของเราเจริญ‛ (กรมวิชาการเกษตร, 2555) น่ียิ่งเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งภาคการเกษตรกบัการพฒันาประเทศมากยิง่ข้ึน ประกอบกบัปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติไม่
วา่จะเป็นปัญหานํ้ าท่วมหรือภยัแลง้ท่ีเกษตรกรตอ้งเผชิญ การทาํเกษตรแบบกระจดักระจาย ตน้ทุน
การผลิตท่ีสูง การขาดอาํนาจต่อรองในการผลิต การไม่สามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) ปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้‚นโยบายเกษตรแปลงใหญ่‛ จึงถูกกาํหนดข้ึนมา
เพื่อรองรับรูปแบบการทาํการเกษตรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม, การจดัหาปัจจยั
ดา้นการผลิตและการบริหารจดัการดา้นการตลาด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2561) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาในแง่ของขอบเขตนโยบายเกษตรแปลงใหญ่แลว้เปรียบเสมือนเป็นนโยบายเกษตรท่ีรัฐบาล
เข้ามาดูแลและเป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างอาํนาจในการต่อรองและความย ัง่ยืนให้กับ
เกษตรกรในการบริหารจดัการ, การผลิตและการจาํหน่ายร่วมกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้เกษตรกร
สามารถพฒันาวถีิชีวติและคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึนไดถ้า้หากในอนาคตรัฐบาลอาจมีการทบทวนหรือ
ยุตินโยบายน้ีลงไปแลว้แต่ความสามารถในการบริหารจดัการร่วมกนั การร่วมกนัผลิต การร่วมกนั
จาํหน่าย และการสร้างอาํนาจต่อรองน้ีก็ยงัคงอยู่ ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาประชารัฐกบั
บทบาทการมีส่วนร่วมในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในพื้นท่ีแปลงใหญ่
ประชารัฐเกษตรสมยัใหม่ (ขา้ว) ตาํบลเดิมบางนางบวช อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากเกษตรกรรม โครงสร้างทางเศรษฐกิจระดบัมห
ภาคของจงัหวดัสะทอ้นถึงการพึ่งพิงในภาคการเกษตรเป็นฐานรากท่ีสําคญัและ มีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและเกษตรกรเข้าร่วมดาํเนินงานท่ีสามารถเห็นได้เป็นรูปธรรม (สํานักงานจงัหวดั
สุพรรณบุรี, 2557) จึงทาํให้พื้นท่ีน้ีมีความโดดเด่นและเหมาะสมแก่การศึกษาวิจยัและพฒันาเพื่อ
เป็นตน้แบบแก่พื้นท่ีอ่ืนในอนาคตต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบาย
เกษตรแปลงใหญ่เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตร
แปลงใหญ่เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดในการจัดการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
 ในการบริหารจดัการการทาํเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มีแนวคิดท่ีเน้น 3 ภาคส่วนท่ี
สาํคญัมาเป็นหลกั คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ทั้งน้ีภาครัฐจะทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริมและ
การสนบัสนุนในรูปแบบการบูรณาการเป็นไปตามความตอ้งการของเกษตรกรและพื้นท่ีนั้นๆ โดย
การดาํเนินงานภายใตภ้ารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของภาคเอกชนจะรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการในด้านการตลาด การแปรรูปและการรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร ในขณะท่ีภาค
เกษตรกรจะมีการพฒันาไปสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group ตลอดจนมีการนาํ
เทคโนโลยีมาใช้ในการทาํการเกษตร มีการเช่ือมโยงตลาดในการผลิตสินคา้ มีการลดตน้ทุนและ
เพิ่มผลผลิต (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 
 แนวคิดประชารัฐ 
 ประชารัฐถือเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในช่วงการบริหารจดัการสาธารณะแนวใหม่หรือ
แนวคิดการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) (ธนัภทัร โคตรสังห์, 2560) 
โดยกลไกประชารัฐเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทยท่ีเนน้การพฒันาประเทศไปสู่ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และย ัง่ยืน หากมองในมุมมองของสากลแนวคิดประชารัฐถูกผลกัดนัโดยองคก์ารพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) ในการสร้างการยอมรับ
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ร่วมกนัของทุกคนในระดบัโลกวา่กลไกประชารัฐท่ีดีและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นไม่สามารถแยกออก
จากกนัไดก้ล่าวคือ เม่ือมีการสร้างกลไกประชารัฐท่ีดีแลว้นั้นยอ่มส่งผลใหส้ามารถสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาคนท่ีย ัง่ยืนในสังคมได ้โดยในท่ีน้ีองค์การพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme หรือ UNDP) ไดมี้การศึกษาและอธิบายถึงรายละเอียดไวใ้นเอกสาร
นโยบายเร่ือง Governance for Sustainable Human Development ท่ีไดมี้การนิยามวา่กลไกประชารัฐ
นั้นเป็นการเช่ือมโยงขององค์ประกอบทางสังคมเข้าด้วยกัน 3 ส่วน คือ ภาครัฐ (State/ Public 
Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคประชาสังคม (Civil Society) (อรพินท์ สพโชคชยั, 
2541) สําหรับประเทศไทยไดมี้การนาํแนวคิดประชารัฐมาใชต้ั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) โดยการพฒันาประชารัฐน้ีถือเป็นการพฒันารัฐและการพฒันา
ประชาชนในการดาํเนินงานไปในทิศทางท่ีสร้างสรรคท์ั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน (ธันภทัร โคตรสังห์, 2560) ในขณะเดียวกนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ไดมี้การวางยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีมีคาํวา่ กลไกประชารัฐ ปรากฏอยู่
อย่างชดัเจนในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนโดย
เสริมสร้างศกัยภาพของสถาบนัเกษตรกรและการรวมกลุ่มในการเป็นกลไกหลกัของการบริหาร
จดัการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัภาคเกษตรกรภายใตก้ารบูรณาการและการบริหารจดัการ
ร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ปนดัดา แพรสีดาํ (2559) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมถือเป็นแนวคิดท่ีสําคญัท่ีประเทศไทย
กาํลงัใหค้วามสนใจ ซ่ึงการมีส่วนร่วมน้ีถือวา่เป็นพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วม
เป็นการท่ีชุมชน คน หรือภาครัฐร่วมกนัในการดาํเนินงานท่ีมีขั้นตอนในการสร้างการเรียนรู้ มีการ
แกไ้ขปัญหา มีการร่วมกนักาํหนดแผนในการดาํเนินการเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของทุกฝ่ายท่ีเขา้ร่วม
ดาํเนินการนั้น ในขณะท่ี Cohen and Uphoff (1980) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมวา่สามารถ
จาํแนกออกเป็นดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in decision-making) เป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การกาํหนดแผน การตดัสินใจเลือกทางเลือก และ
การกาํหนดทางเลือก (2) การมีส่วนร่วมในการนาํไปปฏิบติั (Participation in implementation) เป็น
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กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร การบริหารจดัการ การประสานงาน หรือ
แมก้ระทัง่การเขา้ร่วมโครงการ (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in benefits) เป็น
กระบวนการในการในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอาจอยูใ่นรูปแบบของผลประโยชน์ทางสังคม 
(Social benefits) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal benefits) และผลประโยชน์ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
(Material benefits) นาํมาซ่ึงการเพิ่มข้ึนของรายได ้ทรัพยสิ์น ผลผลิตและมูลค่าของสินคา้ (4) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) เป็นกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการ
วดัผลการดาํเนินงานในการประเมินผลโครงการได ้หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าการมีส่วนร่วมทั้ง          
4 ชนิดน้ีมีความเก่ียวข้องกันอย่างเป็นวงจร กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision 
Making) และการมีส่วนร่วมในการนําไปปฏิบัติ (Implementation) เปรียบเสมือนปัจจัยนําเข้า 
(input) ของการดําเนินโครงการ อาทิ การจัดการองค์การ การจัดการ การออกแบบกิจกรรม 
ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ด้วย ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
เปรียบเสมือนผลผลิต (output) ในการดาํเนินการโครงการ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) เปรียบเสมือนการประเมินผล (Evaluation) การดาํเนินในโครงการนั่นเอง (ปนัดดา 
แพรสีดาํ, 2559)  
 แนวคิดการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยนืวา่เป็นการพฒันาท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาแบบบูรณาการทั้งในดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ คนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัไดโ้ดย
ไม่ทาํให้การตอบสนองต่อความจาํเป็นของคนรุ่นถัดไปลดลง (เอกราช มะลิวรรณ์, 2556) ซ่ึง
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (2549) 
ได้มีการศึกษาโครงการพฒันาดชันีช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทยโดยได้มีการกาํหนด
ตวัช้ีวดัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Indicators: SDI) ครอบคลุม 3 มิติ คือ มิติ
เศรษฐกิจเป็นการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหมี้ความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีเสถียรภาพและ
มีคุณภาพ โดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและความย ัง่ยืนในระยะยาว ตลอดจนมีการกระจายความมัง่คัง่
อยา่งทัว่ถึงและอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนใหญ่ มิติสังคมเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ให้คน
และสังคมไทยมีภาพโดยสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง การมี
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พฤติกรรม การมีจิตสาํนึกและมีวถีิชีวติท่ีไม่ทาํลายซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต การสามารถนาํทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมี
อยูม่าประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจภายใตร้ะบบการบริหาร
จดัการท่ีดีเพื่อมุ่งเน้นให้คนและสังคมไทยเกิดความเขม้แข็ง ความอยู่ดีมีสุขและการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน และมิติส่ิงแวดล้อมเป็นการบริหารจดัการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพอนัจะนาํไปสู่ความสมดุลระหวา่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกบัผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีตอ้งมีการรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในปัจจุบนัและสามารถสงวนรักษาไวใ้ห้แก่คนในรุ่น
อนาคตได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีทัว่ถึงและเป็นธรรม  

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัพฒันามาจากการเช่ือมโยงแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 
Cohen and Uphoff (1980) ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ประการ คือ การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการนาํไปปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลและนาํมาปรับให้สอดคลอ้งกบัขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสามารถออกมาเป็นกรอบแนวคิดในส่วนของการมีส่วนร่วม 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและ
เป้าหมาย, การกาํหนดแผนการผลิตและการตลาด, การกาํหนดแผนปฏิบติัการและการกาํหนดแนว
ทางการพฒันา 2) การมีส่วนร่วมในการนาํไปปฏิบติั ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม, 
การบริหารจดัการในด้านพื้นท่ี ทรัพยากร การตลาดและการผลิต, การประสานงานและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการ
ยอมรับและแบ่งปันผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประกอบดว้ย การมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลในการดาํเนินงาน ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมจะนาํมาซ่ึงการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนตามแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (2549) จาํนวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม
และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยสามารถสร้างเป็นแผนภาพแนวคิดไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

วธิีการวจิัย 
 วธีิวจัิย 
 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ไดแ้ก่ การใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงจะดาํเนินการสัมภาษณ์จากผูแ้ทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเอกชน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ซ่ึงจะดาํเนินการจดัการสนทนากลุ่มกบัประชาชนซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์สําหรับการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเพื่อใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จาํนวน 7 ท่าน และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จาํนวน 10 ท่าน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ินจาํนวน 17 ท่าน โดยมีเกณฑ์ใน
การคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ดงัน้ี 
 1) ภาครัฐ เป็นผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจากส่วนราชการให้รับผิดชอบในพื้นท่ี โดยมีระยะเวลา
ในการรับผิดชอบขั้นตํ่าอยา่งนอ้ย 2 ปี และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากเกษตรกรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในพื้นท่ีหรือมีลกัษณะตรงตามขอ้ใดขอ้หน่ึงตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 2) ภาคเอกชน เป็นผูรั้บผิดชอบในพื้นท่ีพื้นท่ีแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมยัใหม่ (ขา้ว) 
ตาํบลเดิมบาง อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบอย่าง

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ภาคเกษตรกร 

การมีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการตดัสินใจ 
2. ดา้นการนาํไปปฏิบติั 
3. ดา้นผลประโยชน์ 
4. ดา้นการประเมินผล 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3 มิติ ไดแ้ก่ 
1. มิติดา้นเศรษฐกิจ 
2.  มิติดา้นสงัคม 
3. มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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นอ้ย 2 ปี และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากเกษตรกรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีหรือมีลกัษณะตรงตาม
ขอ้ใดขอ้หน่ึงตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 3) ภาคเกษตรกร เป็นเกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีและเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการนา
แปลงใหญ่ โดยมีการเขา้ร่วมโครงการเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือมีลกัษณะตรงตามขอ้ใด
ขอ้หน่ึงตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured interview) ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อคน้หาคาํตอบการวจิยั  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อคน้หาคาํตอบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 

ผลการศึกษา 
 1) การมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อนาํไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในพื้นท่ีประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการ
ตดัสินใจของภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นท่ีวิจยัในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายใน
การดาํเนินงานโดยในระยะเร่ิมตน้จะกาํหนดเป้าหมายในการลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิตร่วมกนั หลงัจาก
นั้ นทางหน่วยงานภาครัฐจะให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการและพึ่ งพาตนเอง ในขณะท่ี
ภาคเอกชนจะร่วมในการวางแผนการผลิต, การตลาด, การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวร่วมกับ
เกษตรกรเพื่อเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดร่วมกัน ตลอดจนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการเองก็จะมีการเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้การตดัสินใจร่วมกนัวา่จะมีการทาํการเกษตรไปใน
ทิศทางใด ระยะเวลาใดโดยจะร่วมกนัในการตดัสินใจทั้งกระบวนการเพื่อให้เกษตรกรมีรายไดท่ี้
เพิ่มข้ึน เศรษฐกิจของชุมชนมีความเขม้แขง็ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดซ่ึ้งถือเป็นการสร้างความ
ย ัง่ยืนในพฒันาพื้นท่ี ในขณะท่ีดา้นการนาํไปปฏิบติัเป็นรูปแบบในการรวมกลุ่มท่ีมีความเขม้แข็ง
โดยใชก้ารบริหารจดัการแบบร่วมมือในพื้นท่ี และการสนบัสนุนในดา้นทรัพยากร, การตลาดและ
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การผลิตจากภาคเอกชนและภาครัฐทาํใหเ้กษตรกรมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน การให้เกษตรกรเป็นคน
กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ สร้างการปรับตวัให้กับเกษตรกรในการเข้ามามี
บทบาทในการเป็นแกนหลักในการพฒันาพื้นท่ีของตนเอง รวมไปถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัทั้งในดา้นเทคโนโลยี ดา้นการลดการใชส้ารเคมีซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีข้ึนและ
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายในชุมชนดว้ย ในขณะเดียวกนัดา้นผลประโยชน์ทุกภาคส่วนท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมในพื้นท่ีต่างไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร กล่าวคือ ภาครัฐ
จะไดรั้บคาํช่ืนชมเพราะพื้นท่ีน้ีประสบความสาํเร็จ ในขณะท่ีภาคเอกชนก็จะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพไป
จาํหน่าย ในขณะท่ีเกษตรกรจะไดรั้บองคค์วามรู้ใหม่ในการทาํเกษตร มีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน มีสุขภาพท่ี
ดีข้ึนไดป้รับตวัเขา้หากนัจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัอนัจะนาํมาซ่ึงความเขม้แขง็ของกลุ่มและชุมชน 
ตลอดจนดา้นการประเมินผลท่ีมุ่งเนน้ให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีบทบาทในการทบทวน ติดตามในการ
แกไ้ขปัญหาและความคืบหน้าในการดาํเนินงาน รวมไปถึงการพฒันาพื้นท่ีร่วมกนัซ่ึงจะเป็นการ
สร้างความเสมอภาคในการแสดงความคิดใหก้บัทุกกลุ่มในชุมชน 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบว่า ในพื้นท่ีมีปัญหา
และอุปสรรคในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบริหารจดัการร่วมกนั ดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการพื้นท่ีท่ียงัไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ดา้น
การสนับสนุนในด้านการตลาดในภาพรวมท่ียงัขาดการร่วมมือจากภาคเอกชน ด้านบุคลากรท่ี
รับผดิชอบของหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่เพียงพอ 
 3) แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มไดเ้สนอแนวทางการพฒันาไว้
ไดแ้ก่ ควรใหภ้าคเอกชนเป็นตวัตั้งในการเร่ิมดาํเนินการและให้หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขา้ไปมีบทบาทในการสนบัสนุนแทนเพื่อให้การดาํเนินงานประสบความสําเร็จ ควร
ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัสรรงบประมาณมาสนบัสนุนการดาํเนินงานเพิ่มมากข้ึนจากเดิม 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนให้สามารถพฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้และนวตักรรม
ไดม้ากยิง่ข้ึน  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ในประเด็นดา้นการมีส่วนร่วมในนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ตามแนวทางประชารัฐเพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจากผลการวิจยัในด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและเกษตรกรเป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายของการ
ดาํเนินงานในการลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิตร่วมกนั ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการนาํไปปฏิบติัเป็น
รูปแบบในการรวมกลุ่ม การบริหารจดัการ การสนบัสนุนในดา้นทรัพยากร ดา้นการตลาดและการ
ผลิตจากภาคเอกชนและภาครัฐ ในขณะเดียวกนัทุกภาคส่วนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในพื้นท่ีต่างไดรั้บ
ผลประโยชน์ร่วมกนัและร่วมกนัในการประเมินผลการดาํเนินงานในพื้นท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของCohen and Uphoff (1980) ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation 
in decision-making) ซ่ึงเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การกาํหนดแผน การ
ตดัสินใจเลือกทางเลือก และการกาํหนดทางเลือก ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการนําไปปฏิบติั 
(Participation in implementation) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร การ
บริหารจดัการ การประสานงาน หรือแม้กระทัง่การเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ (Participation in benefits) เป็นกระบวนการในการในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
อาจอยูใ่นรูปแบบของผลประโยชน์ทางสังคม (Social benefits) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal 
benefits) และผลประโยชน์ดา้นวสัดุอุปกรณ์ (Material benefits) นาํมาซ่ึงการเพิ่มข้ึนของรายได ้
ทรัพยสิ์น ผลผลิตและมูลค่าของสินคา้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in 
evaluation) เป็นกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการวดัผลการดําเนินงานในการประเมินผล
โครงการได ้
 ในการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้เกษตรกรสามารถบริหารจดัการและพึ่งตนเองได ้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนาํมาซ่ึงความเขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชน การเกิดความเขม้แข็งในการ
รวมกลุ่ม การบริหารจดัการพื้นท่ีแบบร่วมมือกนัทุกภาคส่วน การให้เกษตรกรเป็นคนกลางในการ
ประสานงานสร้างการปรับตวัให้กบัเกษตรกรในการเป็นแกนหลกัในการพฒันาพื้นท่ีของตนเอง 
รวมไปถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการลดการใชส้ารเคมีซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึนและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายในชุมชน ตลอดจนการสร้างความเสมอภาคในการแสดงความคิด
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ให้กบัทุกกลุ่มในชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรพินท์ สพโชคชยั (2541) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ กลไกประชา
รัฐท่ีดีและการพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้นไม่สามารถแยกออกจากกนัไดก้ล่าวคือ เม่ือมีการสร้างกลไกประชา
รัฐท่ีดีแล้วนั้นย่อมส่งผลให้สามารถสนับสนุนให้เกิดการพฒันาคนท่ีย ัง่ยืนในสังคม รวมไปถึง
ตวัช้ีวดัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (2549) ท่ีกาํหนดไว ้3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจเป็นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมี
เสถียรภาพและมีคุณภาพโดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและความย ัง่ยืนในระยะยาว มิติสังคมเป็นการ
พฒันาท่ีมุ่งเนน้ใหค้นสามารถปรับตวัใหรู้้เท่าทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจภายใตร้ะบบการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อมุ่งเน้นให้คนและสังคมไทยเกิดความ
เขม้แขง็ ความอยูดี่มีสุขและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และมิติส่ิงแวดลอ้มเป็นการบริหารจดัการในดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะนาํไปสู่ความสมดุลระหว่างความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
  
ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัภูมิภาคและระดบัพื้นท่ีเพื่อใหก้ารบริหารจดัการแปลงใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีและเกษตรกร
จาํนวนมากสามารถดูแลและบริหารจดัการไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
  1.2) ในการกําหนดขอบเขตของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ควรท่ีจะสร้างแปลงท่ีเป็นแปลงคุณภาพ ไม่ใช่เน้นการเพิ่มปริมาณแปลงในแต่ละจงัหวดั 
เพราะควรพิจารณาไปท่ีความสามารถในการทาํไดจ้ริงหรือเขา้ร่วมไดจ้ริงในทุกภาคส่วนมากกว่า 
เม่ือมีแปลงหน่ึงสําเร็จเกษตรกรก็อยากท่ีจะเขา้ร่วม ไม่ใช่ให้เขา้ร่วมจากการกาํหนดของนโยบาย
ของรัฐ 
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 2) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1) ควรมีการวิจยัในเชิงผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยจะได้
ขอ้มูลอา้งอิงจาํนวนประชากรท่ีมากยิ่งข้ึนเพื่อนาํมาวิเคราะห์ถึงความสอดคลอ้งกบัรายงานภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรท่ีประเมินในภาพรวมวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 
  2.2) ควรมีการวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับพื้นท่ีแปลงใหญ่ท่ีเป็นต้นแบบของประเทศท่ี
ประสบความสาํเร็จและพื้นท่ีแปลงใหญ่ท่ีไม่ประสบความสําเร็จเพื่อให้เห็นขอ้แตกต่างและช่องวา่ง
ในการพฒันาในดา้นการเกษตรเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางต่อต้านการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้างของ
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 

STUDY ON PROBLEMS AND ANTI-CORRUPTION 
GUIDELINES IN PROCUREMENT IN UNIVERSITY 

 
วรางคณา หิรัญวาทิต  

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ  

ภาควชิาสังคมสาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางต่อต้านการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้างของ

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง  มีว ัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างของ
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง 2) เพื่อศึกษาแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยั
แห่งหน่ึง 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางต่อตา้นการทุจริตใน
การจดัซ้ือจดัจา้ง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed 
Method) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการ
วจิยัคร้ังน้ีคือ พนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง จาํนวน 
302 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัได้เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (F-test) 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจ้างของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยวิธีการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีมีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัสูงสุดคือ วิธี
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เฉพาะเจาะจง ซ่ึงประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุดคือ ซ้ือหรือจา้งกบัผูป้ระกอบการรายเดิมเป็น
ประจาํ วธีิการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีสภาพปัญหารองลงมาคือ วธีิคดัเลือก ซ่ึงประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามาก
ท่ีสุดคือ การกาํหนดผูรั้บจา้งรายเดิมอยู่เป็นประจาํ และวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีสภาพปัญหาน้อย
ท่ีสุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ่ึงประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุดคือการ
กาํหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือ Specification ท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงได้รับ
ผลประโยชน์ เช่น มีหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขทัว่ไปยุง่ยากเกินความจาํเป็น แนวทางต่อตา้นการทุจริต
ในการจัดซ้ือจดัจ้างของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือทาํการ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้าง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าปัจจยัด้านเพศท่ี
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้ง ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นอาย ุ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร และการไดรั้บการฝึกอบรมพสัดุ/ปี     
ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 การเปรียบเทียบแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และการไดรั้บการฝึกอบรมพสัดุ/ปี ท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา และประเภทบุคลากร ท่ีแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นต่อแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ การ
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ และความรับผิดชอบทางการ
บริหาร ไม่แตกต่างกนั  

ขอ้เสนอแนะ มหาวิทยาลยัควรกาํหนดแนวทางและวิธีปฏิบติังานจดัซ้ือจดัจา้งให้
ชดัเจน ยดึถือปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน โดยไม่
ขดัต่อพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 
ค าส าคญั: การจดัซ้ือจดัจา้ง, การต่อตา้นการทุจริต (Procurement, Anti-Corruption) 
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บทน า 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยส่วนใหญ่การทุจริตคอร์รัปชนั มกัจะเกิดข้ึนกบัประเทศท่ี
ยงัดอ้ยพฒันา หรือประเทศท่ีมีรัฐบาลผูค้อยแต่จะเอาผลประโยชน์ให้ตนเอง ปัญหาท่ีตามมาของ
ประเทศเหล่านั้ นก็คือ เม่ือมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก เกิดข้ึนในประเทศก็จะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาวะความยากจน เร่ืองของการเกิดสงครามกลางเมือง หรือ
แม้แต่ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีควรได้ก็กลับเป็นไม่ได้ ซ่ึงแต่ละ
ประเทศท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนั ก็จะมีวธีิการแตกต่างกนัออกไป  

การทุจริตคอร์รัปชนัเกิดข้ึนในหลาย ๆ ประเทศหน่ึงในนั้นก็คือประเทศไทยท่ีติด
อนัดบัอยูต่น้ ๆ ของประเทศท่ีมีการทุจริตคอร์รัปชนัมากท่ีสุด การทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศไทย
นั้นถา้ดูภาพลกัษณ์หรือ Corruption perception index จากดชันีการรับรู้การทุจริตประจาํปี พ.ศ. 
2561 ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศ
ไทย ดชันีการรับรู้การทุจริตประจาํปี 2561 (Corruption Perceptions Index : CPI)    ซ่ึงจะเปิดเผยให้
เห็นภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนัในภาครัฐใน 180 ประเทศทัว่โลก ผลปรากฏวา่ ดชันีการรับรู้คอร์รัป
ชันของไทยอยู่ท่ีอนัดบั 99 หรือร่วงลง 3 อนัดบั จากปี 60 ท่ีอยู่ในอนัดับ 96 โดยมีคะแนนท่ี 36 
คะแนน ลดลง 1 คะแนน จากปีก่อนท่ีได้คะแนน 37 จากการศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พบวา่ การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นท่ีมาของการทุจริตคอร์รัปชนั
มากท่ีสุด ซ่ึงความเส่ียงน้ีเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การฮั้วประมูลและเรียกสินบน หรือเงินทอน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้อาํนาจและดุลยพินิจ เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการ
แทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง และท่ีส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดส่้วนหน่ึงเป็นเพราะกลไกการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจ้างจะเน้นการจัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนและกฎระเบียบ มากกว่าผลการ
ดาํเนินงานของการจดัซ้ือจดัจา้ง ดว้ยเหตุน้ี เพื่อยกระดบัธรรมาภิบาลในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐและ
สร้างความคุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบไดใ้ห้กบัการ
จดัซ้ือจดัจ้างของประเทศ จึงได้มีข้อเสนอให้มีการปฏิรูประบบการจัดซ้ือจดัจ้าง และหน่ึงใน
ข้อเสนอก็คือ จดัทาํกฎหมายการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐท่ีสอดคล้องกับแนวทางสากล ท่ีจะสร้าง
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ประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของประเทศ 
ปัจจุบนัจึงได้จดัทาํร่าง และการประกาศใช้พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงพระราชบญัญติัน้ี ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด 180 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป โดยมีแนวทางหลกัของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ คือหลกัความ
คุม้ค่าท่ีจะตอบสนองวตัถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงานรัฐให้มากท่ีสุด ในราคาท่ีเหมาะสม 
หลกัการความโปร่งใส ท่ีจะให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการจดัซ้ือจดัจา้ง มีหลกัฐานการ
ดาํเนินงานท่ีชดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุในทุกขั้นตอน 
หลกัประสิทธิภาพ ท่ีตอ้งการให้มีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง และบริหารพสัดุล่วงหน้า หลัก
ตรวจสอบได้ ท่ีต้องมีการเก็บข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ และหลกัความเท่าเทียม ท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการทุกรายอยา่งเท่า
เทียมกนั ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหา และแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อหาแนวทางขบัเคล่ือนการต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และวิเคราะห์ถึงความเส่ียงในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีจะเกิดข้ึน ในมหาวิทยาลยั 
และเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และย ัง่ยืน
ต่อไป 

 

1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 
1.2 เพื่อศึกษาแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 
1.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา และแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการ

จดัซ้ือจดัจา้งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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2. กรอบแผนการด าเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยันาํวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง และนาํแนวคิดของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ พ.ศ. 2555 ว่าดว้ย
เร่ืองหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
  พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เม่ือพ้น
กาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป (๒๔ กุมภาพนัธ์ุ 
๒๕๖๐) 
มีผลใชบ้งัคบั วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป หลกัการตามพระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปน้ี (๑) คุม้ค่า (๒) โปร่งใส (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๔) ตรวจสอบได ้

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ โดยประกอบดว้ย 4 หลกัการสําคญั และ 10 หลกัการยอ่ย ดงัน้ี 1) การบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และหลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic 
Value) ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลกันิติธรรม (Rule of Law) และหลกัความเสมอภาค (Equity) 3) 
ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) และ
หลกัการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 4) ความรับผิดชอบ
ทางการบริการ (Administrative Responsibility) ประกอบดว้ย หลกัคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ 
Ethics) 
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4. วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed Method) มีการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้วิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research Method) เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) รวมทั้งการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ควบคู่กนัไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 
โดยมีรายละเอียดในเร่ือง การกาํหนดประชากร การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
จดัทาํ และการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
 4.1 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Study)  

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาการวิจยัแบบสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัญหาและ
แนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ซ่ึงสถิติท่ี
ใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายสภาพปัญหาและแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง สํานกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกและทาํให้สามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยมีแนวทางการศึกษาและดาํเนินการ ดงัน้ี 

4.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ไดแ้ก่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบั
วิธีการจดัซ้ือจัดจ้าง และแนวทาต่อต้านการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้าง ตลอดจนศึกษาเอกสาร 
งานวจิยั และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั 

4.1.2 สร้างแบบสอบถาม จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนด
ตวับ่งช้ี เพื่อจดัทาํแบบสอบถาม และนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ใน
งานวจิยั โดยนาํส่งแบบสอบถามไปสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง
กับการจัดซ้ือจัดจ้าง ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง การเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามผูว้ิจยัจะรับคืนแบบสอบถามทนัทีหลงัจากผูเ้ขา้ร่วมวิจยักรอกแบบสอบถามเสร็จส้ิน 
เพื่อนาํแบบสอบถามไปทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
SPSS มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
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4.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)  
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนั้ น มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การ

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูว้ิจยัจะนาํผลจากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พร้อมด้วยผลการวิจยัเชิงปริมาณมาใช้ประกอบเป็นประเด็นคาํถามในการ
สัมภาษณ์ แลว้นาํผลการสัมภาษณ์ท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยศึกษาตามตวัแปรต่าง ๆ 
ในกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ซ่ึงการศึกษาอธิบายในเชิงคุณภาพจะแสดงให้
เห็นถึงทศันคติ ความคิดเห็น และแบบแผนพฤติกรรมท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั ท่ีผูว้จิยัไม่สามารถจะหาไดจ้าก
การสัมภาษณ์ดว้ยแบบสอบถาม ดงันั้นการสนทนากลุ่มจึงเป็นในลกัษณะเสริมงานวิจยัแบบสํารวจ
ให้สามารถคน้หาคาํตอบท่ียงัคลุมเครือ หรือไม่แน่ชัดของการวิจยัแบบสํารวจ เพื่อช่วยเสริมให้
งานวจิยัสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากร คือพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ของ

สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง จาํนวน 302 คน 
4.4 กลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ 
ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ จาํนวน 3 คน เพื่อทาํการสัมภาษณ์

ขอ้มูล โดยในการสัมภาษณ์นั้น ผูว้จิยัเลือกแบบวธีิสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ไดแ้ก่ 
1)รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั 2) ผูอ้าํนวยการกองคลงั และ3) หวัหนา้งานบริหารพสัดุ 

4.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mix Method) ทั้งเชิงปริมาณ 

(Quantitative Study) โดยในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณนั้ นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด 
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Study) ไดท้าํการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
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4.6 วจิยัเชิงปริมาณ 
ไดท้าํการศึกษางานวิจยั ตาํรา และเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม โดยในส่วนโครงสร้างของแบบสอบถามนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลทัว่ไปในเร่ืองของปัจจัยส่วน

บุคคลของพนกังานของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร และการไดรั้บการฝึกอบรมพสัดุ/ปี 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาในการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเอง ใชม้าตราส่วนประมาณค่า Likert ซ่ึงลกัษณะของขอ้คาํถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็น
เชิงลบ ให้ตอบในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของ
แบบสอบถามได้แก่ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย และระดบัน้อยท่ีสุด 
ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจ้าง ดังน้ี ประกอบด้วย วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วธีิการคดัเลือก และวธีิเฉพาะเจาะจง  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการต่อตา้นทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ใช้มาตราส่วนประมาณค่า Likert ซ่ึง
ลกัษณะของขอ้คาํถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวก ให้ตอบในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั 
โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามไดแ้ก่ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก 
ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวทางการต่อตา้นทุจริต
ในการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ดงัน้ี ประกอบดว้ย หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได ้(Accountability) หลกัความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลกันิติธรรม 
(Rule of Law) หลกัความเสมอภาค (Equity) หลกัการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
(Participation/Consensus Oriented) หลักการกระจายอาํนาจ (Decentralization) หลกัคุณธรรม/
จริยธรรม (Morality/Ethics) 
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ส่วนท่ี 4 คาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางต่อต้านการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 

4.7 ในการวิจยัเชิงคุณภาพใช้เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-Depth Interview) ใชส้ัมภาษณ์บุคคลท่ี
เป็นเป้าหมายในการใหข้อ้มูล (key informants) 

4.8 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง มีขั้นตอนในการเก็บ

ขอ้มูลดงัน้ี 
  4.8.1 ผูว้จิยัขอหนงัสืออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อขออนุเคราะห์เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ท่ีสํานกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  

4.8.2 นาํแบบสอบถามท่ีได้มาจดัเก็บ และตรวจสอบให้มีความถูกตอ้งครบถว้น 
จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัลาํดบั และลงรหัสขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีไดน้ั้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูล 

4.8.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดงัน้ี 

4.8.3.1 ขอหนังสืออนุญาตในการสัมภาษณ์จากคณบดีคณะสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง เพื่อขอเข้าทําการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) ผูว้ิจยัจะทาํการสัมภาษณ์โดยใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

4.8.3.2 นาํขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ เรียบเรียง แล้วนํา
ขอ้มูลไปวเิคราะห์ เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษเชิงปริมาณ 

4.8.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
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4.8.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ เม่ือทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ และแปลงขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดม้าเป็น
รหัสตวัเลข พร้อมกับบนัทึกข้อมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้นํามา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window (Statistical Package for the Social 
Sciences) 

4.8.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา (descriptive Statistics) ใช้
ค่าสถิติประเภท ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายความคิดเห็นของพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง สังกดั
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาในการจดัซ้ือจดัจ้าง 
ระดบัความคิดเห็นต่อแนวทางต่อตา้นทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง เปรียบเทียบปัญหาและแนวทาง
ต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สาํหรับการวเิคราะห์ใชส้ถิติ t-test 
และ F-Test โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.8.6 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอุปนยัหรือเชิงตรรก 
(Inductive analysis) ซ่ึงเป็นการตีความสร้างขอ้สรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) ประกอบกบัการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวจิยั และแนวทางการต่อตา้นการทุจริต
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยเน้ือหาจะเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางต่อตา้นการทุจริต
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ของพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยัแห่ง
หน่ึง 

 

5. ผลการศึกษา 
 5.1 ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

  5.1.2 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยั

แห่งหน่ึง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.2 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.4 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 5-10 ปี คิดเป็น
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ร้อยละ 46.4 รองลงมา ระหวา่ง 10-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 และนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาจบระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
7.3 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาเป็นลูกจา้งประจาํ คิดเป็นร้อย
ละ 4.3 และเป็นขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.6 ส่วนใหญ่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปี น้อยกว่า 3 
คร้ัง/ปี  คิดเป็นร้อยละ 86.1 รองลงมาไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปี จาํนวน 3-5 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อย
ละ 11.3 และจาํนวน 6-10 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 2.6 
   5.1.3 ระดบัของสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.50 โดยวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุ พ.ศ.2560 ท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง มีค่าเฉล่ีย 2.62 
ซ่ึงประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุดคือ ซ้ือหรือจา้งกบัผูป้ระกอบการรายเดิมเป็นประจาํ วิธีการ
จดัซ้ือจดัจา้งฯ ท่ีมีปัญหารองลงมาคือ วิธีคดัเลือก มีค่าเฉล่ีย 2.51 ซ่ึงประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามาก
ท่ีสุด คือ การกาํหนดผูรั้บจา้งรายเดิมอยูเ่ป็นประจาํ และวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งฯ ท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุดคือ 
วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีค่าเฉล่ีย 2.38 ซ่ึงประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุด คือ
การกาํหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือ Specification ท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงได้รับ
ผลประโยชน์ เช่น มีหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขทัว่ไปยุง่ยากเกินความจาํเป็น 
      5.1.4 ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางต่อต้านการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับของแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้าง ของ
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.33 โดยแนวทางต่อตา้นการ
ทุจริต ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ดา้นการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ดา้นความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) เป็น
แนวทางต่อตา้นการทุจริตในระดบัมากท่ีสุด และดา้นประชารัฐ (Participatory State) เป็นแนวทาง
ต่อตา้นการทุจริตในระดบัมาก 
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  5.1.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา และ
แนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพปัญหา และแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการ
จดัซ้ือจัดจ้างจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา ประเภทบุคคล และการเขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปี พบผลการวจิยั ดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างทางด้านเพศของกลุ่มตวัอย่างกับสภาพปัญหา 
และแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใช้การวิเคราะห์แบบ (Independent T-test) พบว่า 
ความคิดเห็นต่อสภาพในการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งเพศ
ชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างทางด้านอายุของกลุ่มตวัอย่างกับสภาพปัญหา 
และแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ (One-Way ANOVA)  พบวา่ 
ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็น แตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างทางด้านระยะเวลาในการปฏิบติังานของกลุ่ม
ตวัอย่างกบัสภาพปัญหา และแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใช้การวิเคราะห์แบบ 
(One-Way ANOVA)  พบวา่ ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทาง
ในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างกับ
สภาพปัญหา และแนวทางการต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ (One-
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Way ANOVA)  พบวา่ ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางในการต่อตา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างดา้นประเภทบุคลากรของกลุ่มตวัอย่างกบัสภาพ
ปัญหา และแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ (Independent T-test)  
พบวา่ ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานมหาวิทยาลยั และ
สถานะอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางการต่อตา้นการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ของกลุ่มตวัอย่างพนกังานมหาวิทยาลยั และสถานะอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนั  

ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างทางดา้นการเขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปีของกลุ่ม
ตวัอย่างกบัสภาพปัญหา และแนวทางในการต่อตา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยใช้การวิเคราะห์แบบ 
(Independent T-test) พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งดา้นการเขา้รับการ
ฝึกอบรมพสัดุ/ปี ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการเขา้รับการฝึกอบรมตํ่ากวา่ 3 คร้ัง/ ปี และตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึน
ไป/ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ดา้นการเขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปี ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเขา้รับการฝึกอบรมตํ่ากว่า 3 คร้ัง/ ปี 
และตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป/ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 

 

6.  อภิปรายผลการวจิัย 
 6.1 ภาพรวมของระดบัสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัของสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวิทยาลยัแห่ง
หน่ึง โดยภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า ระดบัของสภาพปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง ของมหาวิทยาลยั
แห่งหน่ึง ตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งในพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริการพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย อภิปรายไดว้่า พนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้งของมหาวทิยาลยั มีการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูล
การจัดซ้ือจัดจ้างชนะลงในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
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Government Procurement :e-GP) ในเว็บไซต์มหาวิทยาลยั และปิดประกาศ ณ สถานท่ีของ
หน่วยงาน ตามพระราชบญัญติั ระเบียบ กฎกระทรวง และหนงัสือเวียนท่ีกาํหนด ทาํให้เกิดความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนัของผูป้ระกอบการ และ
คณะกรรมการ นอกจากน้ีพนักงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 
ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง โดยรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
แนวทางแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรัพยแ์ละ
เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไวใ้ห้บริสุทธ์ิ”  และสอดคล้องกับ 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ท่ีระบุว่า การ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการดงัต่อไปน้ี (1) คุม้ค่า โดยพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งมีคุณภาพ
หรือคุณลกัษณะท่ีตอบสนองวตัถุประสงค ์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม 
และมีแผนการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสมและชดัเจน (2) โปร่งใส โดยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อ
ผูป้ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกนั มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นขอ้เสนอ มี
หลกัฐานการดาํเนินงานชดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุในทุก
ขั้นตอน (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตอ้งมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุ ล่วงหนา้เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีกาํหนดเวลาท่ี
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ (4) 
ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ และสอดคล้องกับ  ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) พ.ศ.2559 ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ ท่ีระบุว่า ขอ้ 4 เพื่อ
ความชดัเจนในการดาํเนินงานในเร่ืองท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ ให้บุคลากรปฏิบติัใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ีด้วยความระมดัระวงั 4.1 ห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ในการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั รวมทั้งการจดัซ้ือจดัจา้ง และการดาํเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ี
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ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน และบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างซ้ือสัตย ์โปร่งใส และเป็น
ธรรม 4.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนนั้นไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการ
ติดสินบน 4.3 การใหห้รือรับของขวญัและการเล้ียงรับรอง ควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยั มีมูลค่าท่ีเหมาะสมตามประเพณีนิยม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
บุคลากรอยา่งมีสาระสาํคญั  
  6.2 ภาพรวมของระดบัแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยั
แห่งหน่ึง 

แนวทางต่อต้านการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สามารถอภิปรายไดว้า่ มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการ
ทุจริต เพื่อไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตวัแปรสําคญัท่ีฉุดร้ังการพฒันาประเทศ  จากดชันีการรับรู้การ
ทุจริตประจาํปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) ประเทศไทย ดชันีการรับรู้การทุจริตประจาํปี 61 (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ซ่ึงจะเปิดเผยใหเ้ห็นภาพลกัษณ์การคอร์รัปชนัในภาครัฐใน 180 ประเทศทัว่โลก ผลปรากฏวา่ 
ดชันีการรับรู้คอร์รัปชนัของไทยอยู่ท่ีอนัดบั 99 หรือร่วงลง 3 อนัดบั จากปี 60 ท่ีอยู่ในอนัดบั 96 
โดยมีคะแนนท่ี 36 คะแนน ลดลง 1 คะแนน จากปีก่อนท่ีไดค้ะแนน 37 

มหาวิทยาลยัจึงตระหนกัถึงผลกระทบต่อการทุจริตคอรัปชัน่ และเล็งเห็นวา่หลกัธรร
มาภิบาลเป็นหลกัการท่ีสําคญั ควรยึดถือปฏิบติั และบุคลากรนาํมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน 
เพื่อเป็นแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยมหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํคู่มือธรรมาภิบาล 
และประกาศมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง เร่ืองนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) พ.ศ.
2559 ไวอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคล้องกบั งานวจิยัของพรศกัด์ิ โชติพินิจ (2558) ปัจจยัต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ค อ ร์ รั ป ชัน  ใ น อ ง ค์ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้อ ง ถ่ิ น ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ : ศึกษาในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผลการวิจยั พบวา่ 1. เร่ืองปัจจยัต่อตา้น
การคอร์รัปชนั ทั้งนกัการเมืองและขา้ราชการ (หรือนายกและ ปลดั อบต.) ปฏิบติัตามปัจจยัต่อตา้น
การคอร์รัปชนัในภาพรวมในระดบัสูง เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การยดึหลกัคุณธรรม การยึดหลกั
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ความโปร่งใส การยึดหลกัถูก ตรวจสอบได้ การยึดหลกันิติธรรม การยึดหลกัมีส่วนร่วม การยึด
หลกัความรับผิดชอบ การยึดหลกัความคุม้ค่า การยึดหลกัมีเหตุผล การยึดหลกัความรู้ การยึดหลกั
พึ่งพาตนเอง การลดการผกูขาดอาํนาจ การมีภูมิคุม้กนัในตวัเอง และการยดึหลกัความพอเพียง 
  6.3 ภาพรวมของการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางต่อตา้น
การทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  6.3.1 ภาพรวมของการเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งจาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดั
จา้งไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในสภาพการทาํงานของบุคลากรส่วนใหญ่จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยมีเพศหญิงถึง ร้อยละ 66.2 ทาํให้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณิชกุลธ์ิ โสภาสุวรรณ์ (2556) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานตามกรอบแนวคิด
ของ ไลเคิรธ์ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ ในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–
Government Procurement) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยั 
พบวา่ เพศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครสวรรค ์ 

ส่วนการเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งจาํแนกตามอายุ ระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร และการเขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปี ท่ีแตกต่างกนั
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัษฐนนท ทวีสิน และธรรศพงศ์ วงษ์สวสัด์ิ (2560) 
ศึกษาธรรมาภิบาลในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและพสัดุขององค์การ บริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิจยั พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทาํงาน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และธรรมาภิบาลในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง
และพสัดุ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก แตกต่างกนั และ
ผลการเปรียบเทียบ กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งมีอิทธิพลต่อธรรมาภิบาลในการจดัซ้ือจดัจา้งและพสัดุ
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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6.3.2 ภาพรวมของการเปรียบเทียบแนวทางต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร และ
การเขา้รับการฝึกอบรมพสัดุ/ปี ท่ีแตกต่างกนักลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อแนวทางการต่อตา้นการ
ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยม
ประชาธิปไตย ประชารัฐ ความรับผิดชอบทางการบริหาร แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุ
มาพรรณ ทรงวิวฒัน์ (2556) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง คุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการสํานกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เก่ียวกบัระดบัคุณธรรม และจริยธรรมจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ประเภทตาํแหน่ง แตกต่างกนัจะมีระดบัคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow เห็นว่า
ความเช่ือ (beliefs) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความ
คิดเห็น และทัศนคติ (attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์ และแนวโนม้การปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้น การท่ีจะทาํให้คนมีความเช่ือ 
และมีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง จะตอ้งใช้ระยะเวลาในการสร้างความ
เช่ือและทศันคติดงักล่าวใหเ้ป็นจริง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อาย ุและระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนักลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อแนว
ทางการต่อตา้นการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ การบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย ประชารัฐ ความรับผิดชอบทางการบริหาร ไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของเบญญาภา ยาโตปมา (2560) ทาํการวิจยัเร่ือง การบริหารพสัดุอย่างมี
ประสิทธิภาพของ สํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผลการวิจยัพบว่า 
การบริหารพสัดุจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีประสิทธิในการบริหารงานพสัดุ 
สํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั โดยระดบัการศึกษาของ
กลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อการบริหารงานดา้นพสัดุ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) จากผลการวิจยัวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือวิธี

เฉพาะเจาะจง โดยประเด็นท่ีมีสภาพปัญหามากท่ีสุดคือ ซ้ือหรือจา้งกบัผูป้ระกอบการรายเดิมเป็น
ประจาํ จึงขอเสนอแนะวา่ ผูบ้ริหารควรวางระบบขบัเคล่ือนการบงัคบัใชม้าตรการทางการบริหาร 
เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตอ้งมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติังานเป็นประกาศ
ของมหาวทิยาลยัเพิ่มเติม จากพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
โดยกาํหนดให้การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจงตอ้งมีการสืบราคาจากผูป้ระกอบการไม่น้อย
กว่า 3 ราย เพื่อทาํการเปรียบเทียบราคา ไม่ให้เกิดการซ้ือหรือจา้ง ท่ีมีมูลค่าสูงกว่าราคากลาง หรือ
ราคาทอ้งตลาด และจดัซ้ือจดัจา้งกบัผูป้ระกอบการรายเดิมเป็นประจาํ ทาํให้เกิดความโปร่งใสมาก
ข้ึน 

2) จากผลการวิจยัวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีคดัเลือก ประเด็นสภาพปัญหาท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การกาํหนดผูรั้บจา้งรายเดิมอยู่เป็นประจาํ จึงขอเสนอแนะว่าควรมีการจดัทาํ
ประกาศแนวทางปฏิบติังานเพิ่มเติม ในขั้นตอนจดัทาํบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีคณะกรรมการมี
หนงัสือเชิญชวน โดยตอ้งระบุความเช่ียวชาญ และผลงานท่ีผ่านมา พร้อมกบัช่ือหน่วยงานท่ีเป็น
คู่สัญญา ของผูป้ระกอบการท่ีเห็นสมควรเชิญ เพื่อให้มีท่ีมาของการกาํหนดรายช่ือผูท่ี้เห็นสมควร
เชิญใหม้าเสนอราคาท่ีมีความเหมาะสมกบังานนั้น ๆ  

3) ผูบ้ริหารควรเพิ่มอตัราบุคลากรใหมี้จาํนวนเพียงพอต่อการปฏิบติังานให้เป็นไป
ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมทั้ งควรมีการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ดาํเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานตํ่า เพื่อพฒันาเจา้หนา้ท่ีภายในมหาวิทยาลยั
ใหมี้ศกัยภาพ และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

4) ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต โดยผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสใน
สถาบนัอุดมศึกษาควรปฏิบติัตน เพื่อเป็นแบบอยา่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีรุ่นใหม่ให้ถือปฏิบติัตาม รวมถึง
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ควรมีการศึกษาวเิคราะห์ความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน
ในมหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาไปสู่การกาํหนดมาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1) จากผลการวิจยัวิธีการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) ประเด็นสภาพปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การกําหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือ 
Specification ท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงได้รับผลประโยชน์ จึงขอเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลยัควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการกาํหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือ 
Specification ใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  

2) จากผลการวิจยัวิธีการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเด็นท่ีมีสภาพ
ปัญหามากท่ีสุดคือ ซ้ือหรือจา้งกบัผูป้ระกอบการรายเดิมเป็นประจาํ จึงขอเสนอแนะว่า ควรจดัทาํ
คู่มือการคน้หาผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่สัญญากบัมหาวิทยาลยั ในระบบ MU - ERP ซ่ึงสามารถคน้หา
ผูป้ระกอบการไดห้ลากหลาย เพื่อเป็นขอ้มูลในการสืบราคาได ้

3) มหาวิทยาลัยควรเสนอให้ก่อตั้ งหน่วยงานท่ีทาํหน้าเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็น
หน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบายเชิงบวกดา้นการต่อตา้นการทุจริต และเป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัในการออกแบบการหาแนวทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในมหาวทิยาลยั  

4) มหาวิทยาลยัควรจดัอบรมหลกัสูตรสําหรับผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบั
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยัทุกระดบัมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาระบบงานภายในองคก์ร และยกระดบั
ธรรมภิบาลภายในมหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึนต่อไป  

5) มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกนัสอดส่องเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และต่อตา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
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บทคดัย่อ 
  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพการและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ
ขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทั้งเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้คิดเห็นของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ
เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพนาํไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการให้บริการ
รถโดยสารเอกชนร่วมบริการในเขตกรุงเทพฯ โดยศึกษากบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 323 คน 
โดยใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัซ่ึงเป็นฝ่ายการเดินรถขององคก์รหรือ/และฝ่าย
การเดินรถเอกชนร่วมบริการ หรือผูแ้ทนและตวัแทนประชาชนผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 12 คน สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยัหรือเชิงตรรกะ      
ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดับเงินเดือนต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท เป็น
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพื่อทาํงาน ใชบ้ริการช่วงวนัจนัทร์-
วนัศุกร์ ใช้บริการ 1-3 คร้ัง/สัปดาห์ และรอใช้บริการในช่วงเช้า (04.00-12.00 น.) ซ่ึงมีระดับ
ผลการวิจยัระดบัคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน)  ในภาพรวม อยู่
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ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการบริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก.  มีคุณภาพมากกวา่
การบริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) ในทุกปัจจยั โดยคุณภาพการให้บริการของรถ
โดยสารประจาํทางสาธารณะของขสมก. และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององค์การชนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ทั้ง 3 ปัจจยั มีความแตกต่างกนั พบปัญหาและขอ้คิดเห็นของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
ได้แก่ พนักงานขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารบางคนยงัคงใช้วาจาท่ีไม่สุภาพต่อผูโ้ดยสาร 
สภาพรถโดยสารไดดู้เลอะเทอะดว้ยคราบฝุ่ น เป็นตน้ 
 

ค าส าคญั: คุณภาพการใหบ้ริการ, รถโดยสารประจาํทางในกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 
 The purposes of the study were to examine the levels of service qualities and 
compare the differences of service qualities between the regular buses and the private 
joint buses of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA). It also examined the 
problems and the suggestions of passengers (people who used bus services) to 
contribute to the BMTA to develop and improve service qualities of the private joint 
buses in Bangkok. The participants in the study were 323 passengers. The research 
instruments were the questionnaire and the interview. Potential participants included 
the bus drivers from the BMTA or/and the private joint bus transportation or the agents 
and the representatives of 12 passengers.  Data were analyzed by means of percentage, 
standard deviation, and analytic induction. The findings revealed that the majority of 
the passengers were female and aged between 21-30 years old. They were single and 
held a bachelor’s degree or equivalent. Their amount of salary was ranged between 
10,001 – 20,000 baht per month. They were the government officials and the state 
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enterprise employees.  They took the bus to go working. They used the bus service 
from Monday – Friday and used 1-3 rounds per week. They took the bus in the 
morning (04.00 – 12.00 a.m.). They rated the service qualities of bus services provided 
by the BMTA in general at a medium level and rated the service qualities of the private 
joint buses in general at a medium level. When considering the bus services provided 
by the BMTA, its service qualities are better than the private joint buses . Every factor, 
the service qualities of bus services provided by the BMTA and the Bangkok private 
joint buses had three different factors. The problems and suggestions from the 
passengers included; for example, the bus drivers and conductors used inappropriate 
words to the passengers and the buses looked old and dirty from dust .  
 

Keywords: Service qualities, Regular buses in Bangkok  
 

บทน า 
  ดว้ยสภาวการณ์ในปัจจุบนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาหลงัจากการใชร้ถ
ใชถ้นน บนเส้นทางการจราจรติดขดั โดยพื้นท่ีท่ีประสบปัญหามากท่ีสุดในประเทศไทยและในโลก 
จากผลการสํารวจของบริษทัทอม ทอม (Tom Tom) ผูผ้ลิตอุปกรณ์จีพีเอสซ่ึงสํารวจการจราจรใน 
390 เมือง ใน 48 ประเทศ พบวา่ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีมีการจราจรแออดัในชัว่โมงเร่งด่วน
มากท่ีสุดในโลก 2 ปี ติดต่อกัน ปัญหาวิกฤตการจราจรติดขัดเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือวิธีการเดินทางของคนกรุงเทพมหานคร (Reallocation) ทาํให้เกิดการ
บิดเบือนค่าใช้จ่ายจากธุรกิจหน่ึงไปสู่ธุรกิจหน่ึง ทาํให้เกิดการบริโภคเช้ือเพลิงพลงังานท่ีเพิ่มข้ึน 
ประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งภาครัฐยงัต้องสูญเสียงบประมาณในการลงทุนเพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อแกปั้ญหาดา้นการจราจร จึงทาํใหปั้ญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร 
มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ประชนชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จึงหนัมาใชบ้ริการรถ
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โดยสารประจาํทางหรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขดั ทาํให้
ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงและเสียเวลาในการหาท่ีจอดรถยนตส่์วนตวั ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัท่ีตกตํ่า ภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ส่งผลทาํให้ประชาชนตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการ
ใช้จ่ายและหันมาใชร้ถโดยสารประจาํทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนตวัเพิ่มมากข้ึน (สํานกันโยบาย
และยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม, 2559)   
  จากปัญหาดงักล่าวรัฐบาลไดเ้ห็นถึงความสําคญัในการแกปั้ญหาอย่างเร่งด่วนโดยมี
การออกนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนดา้นการขนส่งบริการสาธารณะโดยสังเกตไดจ้ากมี
การกําหนดนโยบายรถเมล์ฟรีเพื่อประชาชนเป็นการแก้ไขปัญหาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ
ตอบสนองการเขา้ถึงการบริการท่ีประชาชนจะไดรั้บและลดปัญหาการจราจรท่ีหนาแน่น แต่ดว้ย
จาํนวนประชากรท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลทาํให้บริการรถขนส่งมวลชนท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ ผนวกกบัจาํนวนรถขนส่งมวลชนนั้นมีจาํนวนจาํกดัยงัไม่สนองตอบความตอ้งการไดอ้ยา่ง
ทั่วถึง อีกทั้ งระยะเวลาท่ีกําหนดเดินรถมีการให้บริการเว้นช่วงเวลาท่ีนาน และไม่สามารถ
กาํหนดเวลาประมาณการท่ีแน่นอนได ้ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าว ส่งผลให้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาท
ในการให้บริการร่วมดว้ย คือ รถตูร่้วมบริการในเส้นทางต่างๆ ซ่ึงมีความรวดเร็วในการเดินทาง มี
ความสะดวกสบายกวา่รถโดยสารประจาํทางขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ แมว้า่จะมีอตัราค่า
โดยสารในราคาท่ีแพงกวา่ และดา้นความปลอดภยัในการเดินทางมีความเส่ียงมากกวา่รถโดยสาร
ประจาํทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ตาม แต่ดว้ยในช่วงเวลาท่ีประชาชนมีความจาํเป็น
เร่งด่วน และปริมาณในการใชบ้ริการรถโดยสารขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมีไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการใช้บริการ ทาํให้ประชาชนตอ้งเลือกใช้การบริการรถตูร่้วมบริการและรถโดยสาร
เอกชนร่วมบริการประจาํทางขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ในการเดินทางแทน ประกอบกบั
การบริการของรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีคุณภาพและการให้บริการท่ียงัไม่
ตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามท่ีประชาชนคาดหวงั จากปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลกระทบไปใน
ดา้นอ่ืนๆ ในวงกวา้ง (วรียา อุทยารัตน์, 2556) 
  จากขอ้มูลท่ีกล่าวไปในขา้งตน้เป็นจุดเช่ือมโยงสําคญัท่ีก่อให้เกิดประเด็นท่ีน่าสนใจ
ในการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสาร
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เอกชนร่วมบริการขององค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ เน่ืองจากสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนรถตาม
กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ผ่านศูนยคุ์ม้ครองผูโ้ดยสารสาธารณะ ปีงบประมาณ 2559 โดย
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ขบัรถประมาท น่าหวาดเสียว 2) ไม่หยุดรับ-ส่งผูโ้ดยสารท่ีป้าย 3) 
พนกังานประจาํรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4) ให้ผูโ้ดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง และ 5) 
เก็บค่าโดยสารเกินอตัราท่ีทางราชการกาํหนด  ด้วยเหตุน้ี บทสะท้อนท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงปัญหา
การจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร อนัสืบเน่ืองมาจากปัญหาเร้ือรังท่ีสะสมมาอย่างยาวนาน ซ่ึง
ประชาชนส่วนใหญ่หลีกเล่ียงและหาทางออกโดยการใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง จึงเป็นสาเหตุ
สําคัญท่ีทําให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจําทางใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเป็นตวับ่งช้ีในเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สาเหตุเหล่าน้ีถือมีส่วนสําคญัในการคน้ควา้และหาทางออกให้กบัหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ
กาํกบัดูแลในองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อนาํไปพฒันาการให้บริการรถโดยสารเอกชนร่วม
บริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถ
โดยสารเอกชนร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทาง
สาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้คิดเห็นของประชาชนผูใ้ชบ้ริการเพื่อช่วยให้องคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพนาํไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารเอกชนร่วม
บริการในเขตกรุงเทพฯ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ทบทวนวรรณกรรม 
  1. ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพในงานบริการ 
   1.1 ความหมายของคุณภาพในงานบริการ 

  Zeithaml (1988) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง 
การประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความเป็นเลิศ หรือความเหนือกวา่ของการบริการ 

  Parasuraman et al. (1988) ได้ให้ความหมายบริการท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การ
บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ 

  จารุบุณณ์ ปาณานนท์ (2533, หน้า 8-12) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง 
บริการดี ราคาสมเหตุสมผล คุณภาพดีผูรั้บบริการพอใจ การบริการท่ีมีคุณภาพจะเกิดความ
ประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

381 
 
 

   จากการความหมายของคุณภาพการบริการดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการท่ีตอบสนองไดต้รงกบัความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้ริการ 
   1.2 องคป์ระกอบของคุณภาพในงานบริการ 
  องคป์ระกอบของคุณภาพการบริการท่ีนกัวชิาการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

นักวชิาการ คุณภาพการให้บริการ ตวัช้ีวดั 
Parasuraman et al.  
(1985) 

1. ความสามารถสมัผสัได ้
(Tangibility) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกเชิงกายภาพเร่ือง
รูปลกัษณ์ท่ีปรากฏของบุคลากร 

2. ความเช่ือถือได ้(Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการไดต้รงตามสญัญา 
ความวางใจได ้และความถูกตอ้ง 

3. การสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ (Responsiveness) 

ความกระตือรือร้นท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ 
และการใหบ้ริการอยา่งทนัทีทนัใด 

4. ความมัน่ใจได ้(Assurance) ความเขา้ใจถึงความถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
ความมีอธัยาศยั และความสามารถในการสร้าง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

5. ความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น (Empathy) การใหก้ารดูแล ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้อยา่งเป็น
พิเศษ 

สมิต สชัฌุกร 
(2542) 

1. ตามความตอ้งการ การใหบ้ริการตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการ 
2. ความพอใจ การบริการจะตอ้งมุ่งใหผู้รั้บบริการเกิดความ

พอใจ 
3. ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ ปฏิบติัโดยถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น 
4. ความเหมาะสม การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วส่งสินคา้หรือใหบ้ริการ

ตรงตามกาํหนด 
5. ความรอบคอบ ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืนๆ การใหบ้ริการใน

ลกัษณะใดก็ตาม จะตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบ 
และรอบดา้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 1.ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ - สถานท่ี  
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นักวชิาการ คุณภาพการให้บริการ ตวัช้ีวดั 
(2541) - บุคคล  

- เคร่ืองมืออุปกรณ์  
- เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร  
- สญัลกัษณ์  
- ราคา  

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการใหบ้ริการ เป็นลกัษณะท่ีสาํคญัของการบริการท่ีมีการผลิต
และการบริโภคในเวลาเดียวกนั 

3. ไม่แน่นอน หรือ Service Variability - ตรวจสอบ คดัเลือก และฝึบอบรม 
- สร้างความพอในใหลู้กคา้ 

4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด - กลยทุธ์เพ่ือปรับความตอ้งการซ้ือ  
- กลยทุธ์เพื่อปรับการใหบ้ริการเสนอขาย  

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะ 
   2.1 ความหมายของบริการสาธารณะ 

  ปฐม มณีโรจน์ (2536) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ คือ การ
บริการในฐานะท่ีเป็นหนา้ท่ีของ หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกระทาํ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อให้
เกิดความพอใจ 

  Verma (1986) ไดใ้ห้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ คือ กระบวนการ
ให้บริการซ่ึงมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวเป็นพลวตัร โดยระบบการให้บริการท่ีดีจะเกิดข้ึนได้ เม่ือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการไดเ้ป็นไปตามแผนงานและการเขา้ถึงการ
รับบริการ จากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System 
Approach)  

  Wang (1986) ไดใ้ห้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ คือ การเคล่ือนยา้ย 
เร่ืองท่ีให้บริการจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง เพื่อให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ีทาํให้เขามอง
การบริการว่ามี 4 ปัจจยัท่ีสําคญัคือ 1) ตวับริการ (Services) 2) แหล่งหรือสถานท่ีท่ี ให้บริการ 
(Client Groups) 3) ช่องทางในการให้บริการ (Channels) และ 4) ผูรั้บบริการ (Client Groups) 
(พิทกัษ ์ตรุษทิพย,์ 2538, หนา้ 30 - 35) 
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  ประยรู กาญจนดุล (2491) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะ ดงัน้ี 1) 
บริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในความอาํนวยการหรือในความควบคุมของรัฐ 2) บริการ
สาธารณะ มีวตัถุประสงคใ์นการสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน 3) การจดัระเบียบและ
วธีิดาํเนินบริการสาธารณะ ยอ่มจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้เสมอเพื่อให้เหมาะสมแก่ความจาํเป็นแห่ง
กาลสมยั 4) บริการสาธารณะ จะตอ้งจดัดาํเนินการอยูเ่ป็นนิจและโดยสมํ่าเสมอไม่มีการหยุดชะงกั
ถา้บริการสาธารณะจะตอ้งหยดุชะงกัลงดว้ยประการใด ๆ ประชาชนยอ่มไดรั้บความเดือดร้อนหรือ 
ไดรั้บความเสียหาย และ 5) เอกชนยอ่มมีสิทธิ ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั 

  ส่วนปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจนั้ น สามารถพิจารณาได้จากแนวคิด
เก่ียวกบัหลกัการของการใหบ้ริการสาธารณะ ดงัน้ี 

  Millet (1954) กล่าววา่ เป้าหมายสําคญัของการบริการคือการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 1) การให้บริการอย่างเสมอภาค 
(Equitable Service) 2) การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 
(Ample Service) 4) การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) และ 5) การให้บริการอยา่ง
กา้วหนา้ (Progressive Service)  

  Verma (1986) กล่าวว่า การให้บริการท่ีดีส่วนหน่ึงข้ึนกบัการ เขา้ถึงบริการ และ 
Penchansky และ Thomas (สํานกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอุบลราชธานี, 
2550) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการเข้าถึงการบริการ ดังน้ี 1) ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู ่
(Availability) 2) การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก 3) ความสะดวก และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) 4) ความสามารถของผูรั้บบริการในการท่ีจะเสีย
ค่าใชจ่้ายสาํหรับบริการ และ 5) การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability)  

  Weber (1966) ได้ ให้ทศันะเก่ียวกบัการให้บริการว่า การจะให้การบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่คาํนึงถึงตวับุคคล 
หรือเป็นการให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์ ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษ ทุกคนได้รับการ
ปฏิบติัเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑเ์ม่ืออยูใ่นสภาพท่ีเหมือนกนั 
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  กุลธน ธนาพงศธร (อา้งถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547, หนา้ 13 - 14) กล่าววา่ 
หลกัการให้บริการสาธารณะ ไดแ้ก่ 1) หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วน
ใหญ่ 2) หลกัความสมํ่าเสมอ 3) หลกัความเสมอภาค 4) หลกัความปลอดภยั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชไ้ปใน
การบริการ จะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ีจะ ไดรั้บ และ 5) หลกัความสะดวก  
   2.2 องคป์ระกอบของบริการสาธารณะ 
  องคป์ระกอบของการบริการสามารสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

นักวชิากร องค์ประกอบการใช้บริการ ตัวช้ีวดั 
Willium Gilbert 
และ Gutherie 
(1977) 

1. ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) หรือ
ทรัพยากร 

บุคลากร ค่าใชจ่้าย อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวย
ความสะดวก 

2. กิจกรรม (Activities) หรือ
กระบวนการ (Process) 

วธีิการท่ีจะใชท้รัพยากร 

3. ผล (Results) หรือผลผลิต 
(Outputs) 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีการใชท้รัพยากร 

4. ความคิดเห็น (Opinions) ต่อ
ผลกระทบ (Impacts) 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบริการท่ี
ไดรั้บ 

สมิต สัชฌุกร 
(2542) 

1. การใหค้วามสนใจ - ตอ้งตอ้นรับอยา่งอบอุ่นและชุ่มฉํ่า 
- ตอ้งแสดงใหเ้กียรติลูกคา้ 
- ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้มีความสาํคญั  
- ตอ้งฟังลูกคา้พดูและสบนยัน์ตาดว้ย 

2. การใหค้วามใส่ใจ - ตอ้งเอาใจใส่และใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม
ถว้นทัว่  
- ตอ้งไม่แสดงออกอยา่งเหน่ือยหน่าย 
- ตอ้งติดตามเร่ืองของลูกคา้จนสาํเร็จ 

3. การบริการอยา่งตั้งใจ - ตอ้งมัน่ใจในความถูกตอ้งสมบูรณ์  
- ตอ้งจดับริการใหต้รงเวลา 
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- ตอ้งบริการใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่า 

4. การบริการอยา่งเตม็ใจ - ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้วา่จะเป็น
บริการท่ีไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
- ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตอบสนองความ
ตอ้งการ  

5. การบริการอยา่งจริงใจ -  ตอ้งแสดงออกถึงบริการท่ีน่าเช่ือถือและเช่ือ
ใจได ้ 
- ตอ้งรับผดิชอบในตวัสินคา้และบริการ 
- ตอ้งใหบ้ริการอยา่งซ่ือตรงและเป็นธรรม 

6. การบริการอยา่งเขา้ใจ - ตอ้งมีความรู้ในสินคา้และบริการอยา่ง
แทจ้ริง  
- ตอ้งมุ่งถึงบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
- ตอ้งใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง 

7. การบริการอยา่งรู้ใจ - ตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดถู้กตอ้ง 
- ตอ้งดาํเนินการอยา่งรวดเร็วสมใจลูกคา้  

8. การบริการอยา่งมีนํ้าใจ - ตอ้งใหค้วามเช่ือเหลืออยา่งเอ้ืออาทร 
- ตอ้งใหลู้กคา้ไดรั้บคาํแนะนาํอยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความยุง่ยาก เสียหาย 
- ตอ้งใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์ทั้งดา้น
คุณภาพและปริมาณอยา่งครบถว้น 

Jeffrey L. 
Brudney and 
Rob rt E. 
England (1979) 

1.การตอบสนอง ความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ หรือขอ้เรียกร้องของผูรั้บบริการและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ความเสมอภาค ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 
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3. ความตรงเวลา การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา 
4. ความต่อเน่ือง ความต่อเน่ืองอยา่งเพยีงพอ 
5. ความกา้วหนา้ ความกา้วหนา้ในการใหบ้ริการ 

  3. การบริหารจดัการและกาํกบัดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 
   3.3 มาตรฐานในการใหบ้ริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
    3.3.1 การประกอบการขนส่ง 1) ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีองค์การกาํหนด
เก่ียวกบัลกัษณะ ชนิดสีของรถ ตราเคร่ืองหมาย หมายเลขเส้นทาง หมายเลขกาํกบัรถ 2) ตอ้งไม่
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงท่ีนัง่ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 3) ตอ้งเดินรถให้ถูกตอ้งตามรายละเอียดเส้นทางท่ี
กาํหนดไว ้4) ต้องเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการอ่ืนๆ ให้ถูกต้องตามท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง และ 5) รถท่ีนําไปใช้ในกิจการอ่ืน หรือออกนอกเส้นทางท่ีกําหนดไวใ้น
ใบอนุญาต ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารและกรมการขนส่งทางบก 
    3.3.2 การประกอบการเก่ียวกบัรถโดยสาร 1) ต้องมีสภาพมัน่คงแข็งแรง
ปลอดภยั มีอุปกรณ์ส่วนควบถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 2) ตอ้งจดทะเบียนและเสีย
ภาษีประจาํปี 3) ตอ้งไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผก
แตกต่างในสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงก่อนไดรั้บอนุญาต และ 4) ตอ้งติดแผน่ป้าย
เลขทะเบียนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจาํปีท่ีนายทะเบียนออกให้ เคร่ืองหมายแสดง การ
จดัทาํประกนัภยัไวก้บัตวัรถ และเคร่ืองหมายหรือประกาศตามท่ีองค์การหรือหน่วยราชการอ่ืน
กาํหนด 
    3.3.3 การประกอบการเก่ียวกับผูป้ระจาํรถขณะปฏิบัติหน้าท่ี 1) ต้องมี
ใบอนุญาตท่ีทางราชการออกให้ และใบอนุญาตท่ีผ่านการรับรองจากองค์การติดตวัขณะปฏิบติั
หนา้ท่ี 2) ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมา ยาเสพติด หรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อประสาท 3) ตอ้งไม่แสดง
กิริยาหรือใช้ถอ้ยคาํเสียดสี ดูหม่ิน กา้วร้าว รังแก รบกวน หยาบหยาม หรือกระทาํอนาจารต่อผูอ่ื้น 
4) ตอ้งรับ-ส่งผูโ้ดยสารใหถึ้งจุดหมายปลายทาง 5) ตอ้งปิดประตูทุกคร้ังก่อนนาํรถออกจากป้ายและ
ขณะรถวิง่ในเส้นทางและเปิดประตูเม่ือนาํรถเขา้จอดท่ีป้ายเรียบร้อยแลว้ (กรณีกฎหมายกาํหนดให้
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มีประตูปิด-เปิดอัตโนมัติ) 6) ต้องดูแลผูโ้ดยสารข้ึน-ลงก่อนออกรถ 7) ต้องไม่สูบบุหร่ีบนรถ
โดยสารประจาํทางหรือสถานท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 8) ตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตามแบบท่ีองคก์าร
กาํหนด 9) ตอ้งหยุดรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารท่ีมีเคร่ืองหมายให้รถหยุด เพื่อรับ-ส่ง ผูโ้ดยสารเม่ือปรากฏ
วา่มีผูโ้ดยสารตอ้งการให้หยุดรถ 10) ตอ้งปฏิบติัและให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีขององคก์าร ใน
การปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 11) ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 
  4. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
   4.1 ประวติัความเป็นมาขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
   พระยาภกัดีนรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) เป็นผูริ้เร่ิมกิจการรถเมล์เม่ือราวปี พ.ศ.
2450 วิ่งจากสะพานยศเส (กษตัริยศึ์ก) ถึงประตูนํ้ าสระปทุม แต่เน่ืองจากใช้มา้ลากจึงไม่รวดเร็ว 
และไม่สามารถใหค้วามสะดวกแก่ผูโ้ดยสารไดเ้พียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ.2456 พระยาภกัดีนรเศรษฐ 
จึงไดป้รับปรุงกิจการโดยนาํรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดมาวิ่งแทนรถเดิม และขยายเส้นทางให้ไกลข้ึนจาก
ประตูนํ้าสระปทุมถึงบางลาํพ ู(ประตูใหม่ตลาดยอด) รถเมล์จึงขยายตวัอยา่งกวา้งขวางทัว่กรุงเทพฯ 
ในนามของบริษทั นายเลิศ จาํกดั หรือบริษทัรถเมลข์าว นอกจากน้ีรัฐวสิาหกิจและราชการไดท้าํการ
เดินรถ คือ เทศบาลนครกรุงเทพฯ เทศบาลนนทบุรี บริษทั ขนส่ง จาํกดั (ขส.) องคก์ารรับส่งสินคา้
และพสัดุภณัฑ์ (รสพ.) และบริษทัเอกชนอีก 24 บริษทั รวมผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารประจาํ
ทาง ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นมีถึง 28 ราย หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทางราชการไดข้ายรถบรรทุกให้
เอกชนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเอกชนไดน้าํรถบรรทุกมาดดัแปลงเป็นรถโดยสารประจาํทาง มีการเลือก
เส้นทางเดินรถเอง โดยไม่ให้ซํ้ ากบัเส้นทางท่ีมีรถรางวิ่งอย่างเสรี จึงก่อให้เกิดการแข่งขนักนัข้ึน
รัฐบาลจึงไดอ้อก พ.ร.บ. การขนส่ง ในปี พ.ศ.2497 มาควบคุมโดยกาํหนดให้ผูป้ระกอบการรถ
โดยสารประจาํทางตอ้งขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  ในสมยัรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้มติของคณะรัฐมนตรีให้รวมรถโดยสารประจาํทางในกรุงเทพมหานครเป็น
บริษทัเดียวเรียกวา่ บริษทั มหานครขนส่ง จาํกดั เป็นรูปรัฐวิสาหกิจประเภทบริษทั จาํกดัมีรัฐถือหุ้น
อยู่ 51% และเอกชนถือหุ้น 49% แต่การรวม ต่อมาในสมยัรัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช จึงได้
ออกพระราชกฤษฎีกาการจดัตั้งเป็นองค์การขอรัฐให้ช่ือว่า "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ" เม่ือ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2519 โดยรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมด จากบริษทั มหานครขนส่ง จาํกดั มาข้ึนอยู่
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กบัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกดักระทรวง
คมนาคม ดังนั้น จึงกิจการเดินรถโดยสารประจาํทาง จดัเป็นสาธารณูปโภคชนิดหน่ึงของรัฐท่ี
ให้บริการแก่ประชาชนผูมี้รายได้น้อยและปานกลางเป็นหลัก การดาํเนินการจึงมุ่งสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลในดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผูมี้รายไดน้อ้ยโดยไม่หวงัผลกาํไร การจดัเก็บ
อตัราค่าโดยสารจึงอยู่ในอตัราตํ่ากว่าตน้ทุนตามท่ีรัฐบาลเป็นผูก้าํหนดนโยบาย การให้บริการของ 
ขสมก. มุ่งในดา้นความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ประหยดัค่าใช้จ่ายของประชาชนผูใ้ช้บริการรถ
โดยสารประจาํทางเป็นหลกั 
   4.2 วสิัยทศัน์ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
   ขนส่งมวลชนท่ีย ัง่ยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเขา้ถึงการ
ใหบ้ริการ ประสานเช่ือมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   4.3 พนัธกิจขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
   พฒันาระบบการให้บริการขนส่งมวลชน โดยรถโดยสารประจาํทางในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการได้ สะดวก 
รวดเร็ว ประหยดัและปลอดภยั รวมทั้งพฒันาระบบการเดินรถให้เช่ือมโยงเป็นโครงข่ายกบัระบบ
ขนส่งมวลชนอ่ืนๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจดัการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อนาํไปสู่การลดตน้ทุน
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจดัการให้เอ้ือต่อการปฏิบติัตาม
ภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.4 ค่านิยมขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
    4.4.1 รักองคก์าร หมายถึง พนกังานทาํงานอย่างทุ่มเท รับผิดชอบ ร่วมแกไ้ข
ปัญหา มีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของรักษาภาพลกัษณ์และภูมิใจในความสาํเร็จขององคก์าร 
    4.4.2 พฒันาร่วมกนั หมายถึง จิตสํานึกของความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหน่ึงเดียว
ของพนกังานทุกคน เพื่อร่วมกนัพฒันาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนื 
    4.4.3 คุณธรรมนาํหน้า หมายถึง การปฏิบติัตนต่อองค์กร และผูเ้ก่ียวขอ้งดวัย
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยโ์ปร่งใส มีศีลธรรมทั้งต่อหนา้และลบัหลงั เป็นคนดีไม่เห็นแก่ประโยชน์
ของตนเองและพวกพอ้ง 
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    4.4.4 สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม หมายถึง การพฒันารูปแบบการบริการท่ี
ทนัสมยัและมีคุณภาพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ประชาชนผูใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุดดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   4.5 ยทุธศาสตร์ในการบริหารกิจการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 4.5.1 ยทุธศาสตร์หลกั 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพการบริการรถโดยสารประจาํทาง 

ใหป้ระชาชนไดรั้บความพึงพอใจเพื่อใหบ้รรลุภารกิจ โดยไดก้าํหนดมาตรการรองรับ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุภารกิจ โดยไดก้าํหนดมาตรการรองรับ   
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  บูรณาการรถโดยสารประจาํทางกบัระบบขนส่ง

มวลชนอ่ืนๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการบริการ เพื่อบรรลุตามภารกิจไดก้าํหนด
มาตรการรองรับ   

4.5.2 ยทุธศาสตร์รอง   
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การนาํหลกัการตลาดมาประยุกต์ใช้กบัการ

บริการรถโดยสารประจาํทาง เพื่อใหบ้รรลุตามภารกิจ ไดก้าํหนดมาตรการรองรับ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการใช้

ตัว๋ร่วม (Common Ticket) เพื่อใหบ้รรลุภารกิจกาํหนดมาตรการรองรับ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การศึกษาวิจยัพฒันาเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหาร ใหบ้รรลุภารกิจ ตวัอยา่งเช่น   
 ในปัจจุบนัไดมี้การจดัวางแผนการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่วา่ดา้นแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการ ขั้นตอนการอบรมพนักงาน ตลอดจนคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน มีการกาํหนดวตัถุประสงคส์ามารถแบ่งออกเป็นดา้นยุทธศาสตร์ท่ีสําคญั ทั้งดา้นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัการบริหารจดัการหน้ีสิน และดา้นการพฒันาองคก์าร นอกจากน้ียงั
มีแผนงานและโครงการต่างๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพขององค์การ เพื่อจะทาํให้
การบริหารงานตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง เช่น แผนงานเพิ่มคุณภาพ 
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แผนงานบริหารจดัการรถร่วมและรถผดิกฎหมาย แผนงานพฒันาระบบบริหารจดัการบุคลากร เป็น
ตน้ ซ่ึงในแต่ละแผนงานจะประกอบไปดว้ยแผนงานยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีครอบคลุมถึงการดาํเนินการ
อย่างดีท่ีสุด และนอกจากน้ีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยงัได้มีการสํารวจปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาให้เจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีพบปะประชาชนให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง เพื่อท่ีหน่วยงานจะได้
กาํหนดแนวทางการให้บริการให้ตรงกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง ตอ้งพฒันาระบบขนส่งมวลชนให้
เป็นท่ียอมรับของประชาชน คือ มีคุณภาพท่ีดีและครอบคลุมทุกพื้นท่ีระบบขนส่งมวลชนท่ีเรามีอยู่
ในปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงครอบคลุมพื้นท่ีท่ีประชาชนอาศยัอยูแ่ละใกลส้ถานท่ีทาํงาน สามารถ
เห็นไดว้า่ระบบการขนส่งมวลชนนั้นเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความสําคญัในการใชชี้วิตในประจาํวนั
เน่ืองจากท่ีพกัอาศยัของประชาชนส่วนใหญ่อยู่บริเวณชานเมือง และเขตปริมณฑล ดงันั้นระบบ
ขนส่งมวลชนจึงเป็นปัจจยัแรกท่ีจะสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด คือ        รถ
โดยสารประจาํทางขององค์การขนส่งมวลชน และการพฒันาระบบให้มีคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนครอบคลุมพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด 
 

วธิีด าเนินการวจิัย  
  การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพการให้บริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เป็นการวิจยัปริมาณผสมผสานกบัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดศึ้กษาเชิง
สํารวจ (survey research) สําหรับตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประเภทของรถโดยสาร คือ รถโดยสารประจาํ
ทางสาธารณะ และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และตวัแปร
อ่ืนๆ คือ เพศ อายุ อาชีพ ความตอ้งการใช้รถโดยสาร ความถ่ีในการใช้รถโดยสาร สาเหตุท่ีใช้
บริการรถโดยสาร ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด  และระยะเวลาท่ีรอใชบ้ริการ สําหรับตวัแปรตาม 
ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ (บุคลากร ค่าใชจ่้าย และส่ิงอาํนวยความสะดวก) กระบวนการให้บริการ 
(การขบัรถท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั ไม่ละเมิดกฎจราจร และเปิดปิดประตูรถโดยสารตามป้ายรถ
โดยสาร) และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน (สนองเป้าหมายของผูโ้ดยสาร และความสะดวกสบายในการใช้
บริการ) รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกับปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ประชาชนผูใ้ช้บริการเพื่อช่วยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯนาํไปใช้ในการปรับปรุง และ
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พฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการในเขตกรุงเทพฯ โดยกลุ่มตวัอย่างเชิง
ปริมาณในการวจิยั คือ ประชาชนผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จาํนวน 323 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ คือ 
ฝ่ายการเดินรถขององคก์รหรือ/และฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ หรือผูแ้ทน จาํนวน 2 คน และ
ตวัแทนประชาชนผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการของ
องค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จุดละ 1 คนจากจุดสํารวจทั้ง 10 จุด จาํนวน 10 คน ท่ีใช้บริการ    
ทุกวนั 
 

ผลการวจิัย 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพการให้บริการรถโดยสาร
เอกชนร่วมบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์
การวจิยั ดงัน้ี 
  1. ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
   1.2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
   จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั พบวา่ เพศของประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุของประชาชนส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือนต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
   1.3 พฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารประจาํทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 
   จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อทาํงาน ช่วงเวลาในการใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการช่วงวนั
จนัทร์-วนัศุกร์ ความถ่ีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 1-3 คร้ัง/สัปดาห์ และระยะเวลาท่ีรอใช้
บริการส่วนใหญ่รอใชบ้ริการในช่วงเชา้ (04.00-12.00 น.) 
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   1.4 ระดบัคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสาร
เอกชนร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพ 
   ผลการศึกษา ระดบัผลการวิจยัระดบัคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํ
ทางของขสมก. ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการ
สาธารณะ (เอกชน) ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการบริการของรถโดยสาร
ประจาํทางของขสมก.  มีคุณภาพมากกว่าการบริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) ในทุก
ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการใหบ้ริการ และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
    1) ปัจจยันาํเขา้ ผลการศึกษา ระดบัผลการวิจยัระดบัคุณภาพการให้บริการของ
ปัจจยันาํเขา้ คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. อยู่ในระดบัมาก และ
คุณภาพการใหบ้ริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการ
บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก.  มีคุณภาพมากกว่าการบริการของรถร่วมบริการ
สาธารณะ (เอกชน) ในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นค่าใชจ่้าย และดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวก 
    2) กระบวนการให้บริการ ผลการศึกษา ระดบัผลการวิจยัระดบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการในกระบวนการใหบ้ริการคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. อยู่
ในระดบั        ปานกลาง และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการบริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. มีคุณภาพมากกว่า
การบริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน)    ในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการขบัรถท่ี
คาํนึงถึงความปลอดภยั ด้านไม่ละเมิดกฎจราจร และด้านเปิดปิดประตูรถโดยสารตามป้ายรถ
โดยสาร 
    3) ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ผลการศึกษา ระดับผลการวิจยัระดับผลการวิจยัระดับ
คุณภาพการให้บริการในผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของข
สมก. อยูใ่นระดบัปานกลาง61 และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) อยู่
ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาการบริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. มีคุณภาพมากกวา่
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การบริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) ในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสนองเป้าหมายของ
ผูโ้ดยสาร (ความปลอดภยั ความคุม้ค่า และเวลา) และดา้นความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 
  2. ความความแตกต่างระหวา่งคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ
และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผลการศึกษา พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ 
ของขสมก. และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้ง 3 ปัจจยั คือ 
ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการใหบ้ริการ และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน มีความแตกต่างกนั 
  3. ปัญหาและขอ้คิดเห็นของประชาชนผูใ้ช้บริการเพื่อช่วยให้องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพนาํไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการใน
เขตกรุงเทพฯ 
   3.1 ปัจจยันาํเขา้  
    1) ด้านบุคลากร พบว่า คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทาง
สาธารณะ ในการให้บริการของพนักงานขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากการปฏิรูประบบขนส่ง ทาํให้มีอบรมพนกังานให้มีความพร้อมต่อการบริการ เช่น มีความ
ยิม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ เป็นตน้ และมีความเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร รวมทั้งมีความกระตือรือร้นและ
ใหค้าํแนะนาํเป็นอยา่งดี พนกังานขบัรถขบัรถดว้ยระมดัระวงัคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
ส่วนการคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บ
ค่าโดยสารส่วนใหญ่มีการบริการท่ีเป็นกนัเองและให้คาํแนะนาํในการใชบ้ริการ แต่พนกังานขบัรถ
และพนกังานเก็บค่าโดยสารบางคนยงัคงใชว้าจาท่ีไม่สุภาพต่อผูโ้ดยสาร ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ และพนกังานขบัรถโดยสารควรขบัรถใหมี้ความระมดัระวงัมากยิ่งข้ึน รวมทั้งไม่ค่อย
มีพนกังานตรวจตัว๋ 
    2) ดา้นค่าใช้จ่าย พบว่า การกาํหนดดา้นราคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรมของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดโ้ดยในแต่ละเส้นทางมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงมีการออกตัว๋ทุกคร้ังเม่ือใชบ้ริการรถโดยสาร รวมทั้งไดมี้การยกเวน้ค่า
โดยสาร ใหแ้ก่ พระภิกษุ      เป็นตน้ และมีการลดหยอ่นค่าโดยสารคร่ึงราคา ให้แก่ ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
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ทหารและตาํรวจในเคร่ืองแบบ เป็นตน้ ส่วนการกาํหนดดา้นราคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรมของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ในการกาํหนดราคาค่าโดยสารเช่นเดียวกบัรถโดยสาร
ประจาํทางสาธารณะขสมก. เน่ืองจากรถโดยสารเอกชนร่วมบริการมีการควบคุมราคาให้เหมาะสม 
และไม่มีการขาดทุนในการดาํเนินงาน 
    3) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก พบว่า รถโดยสารประจาํทางมีสภาพของรถท่ี
เหมาะสมต่อการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ โดยสภาพรถโดยสารไดดู้เลอะ
เทอะดว้ยคราบฝุ่ นเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองดว้ยมีการให้บริการตลอด จึงไม่มีเวลาทาํความสะอาด และ
อุปกรณ์ภายในรถอยูใ่นสภาพดี เช่น เบาะท่ีนัง่ไม่ขาด เบาะไม่ยุบตวั เป็นตน้ ส่วนใหญ่แอร์อยู่ใน
สภาพดีสามารถใชง้านไดดี้ แต่รถบางคนัแอร์ไม่เยน็ และพดัลมและหนา้ต่างไม่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ได ้ส่วนรถโดยสารประจาํทางมีสภาพของรถท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการของรถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการ รถโดยสารมีสภาพเท่าท่ีควร สภาพรถโดยสารมีคราบฝุ่ น เน่ืองจากให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง และพดัลมภายในรถส่วนใหญ่ไม่สามารถใชง้านได ้
   3.2 กระบวนการการใหบ้ริการ  
    1) ด้านการขับข่ีคํานึงถึงความปลอดภัย พบว่า การขับรถคํานึงถึงความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ พนักงานขบัรถขบัรถด้วยความไม่
ประมาท และไม่ละเมิดกฎจราจร เน่ืองจากไดมี้การจดัอบรมพนักงานขบัรถ ส่งผลให้การบริการ
ดา้นการขบัรถมีความปลอดภยั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารมากยิ่งข้ึนกวา่เดิม แต่ใน
เวลาเร่งด่วนทาํให้มีจาํนวนผูโ้ดยสารมาก ทาํให้เกิดการเบียดเสียด แต่พนักงานขบัรถขบัรถด้วย
ความเร็วท่ีเหมาะสมไม่เร็วหรือชา้เกินไป ส่วนการขบัรถคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารของ
รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนกังานขบัรถบางคนยงัไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ขบั
รถดว้ยความประมาทและใชค้วามเร็วไม่เหมาะสม เพื่อใหท้นัเวลาท่ีกาํหนด 
    2) ดา้นไม่ละเมิดกฎจราจร พบวา่ การขบัรถมีมารยาทในการขบัข่ีตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัดของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ พนกังานขบัรถมีมารยาทในการขบัข่ีตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด และใช้ความเร็วตามท่ีกฎหมายกาํหนด ส่วนการขบัรถมีมารยาทในการขบัข่ี
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ตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัดของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนกังานขบัรถส่วนใหญ่ใชค้วามเร็ว
เกินกวา่ท่ีกาํหนด และรถโดยสารปล่อยควนัดาํ 
    3) ดา้นเปิดปิดประตูรถโดยสารตามป้ายรถโดยสาร พบวา่ การเปิดปิดประตูรถ
โดยสารตามป้ายรถโดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ พนกังานขบัรถจะไม่เปิดประตู
โดยสารไวต้ลอดระยะทาง และเปิดปิดประตูรถแก่ผูโ้ดยสารทุกป้ายรถโดยสาร รวมทั้งไม่ปล่อยให้
ผูโ้ดยสารข้ึนลงรถโดยสารในท่ีท่ีไม่ใชป้้ายรถโดยสาร ส่วนการเปิดปิดประตูรถโดยสารตามป้ายรถ
โดยสารของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนักงานขับรถบางคนัเปิดประตูโดยสารไวต้ลอด
ระยะทาง และปล่อยให้ผูโ้ดยสารข้ึนลงรถโดยสารในท่ีท่ีไม่ใช้ป้ายรถโดยสาร ทาํให้อาจเกิด
อุบติัเหตุได ้
   3.3 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
    1) ดา้นสนองเป้าหมายของผูโ้ดยสาร (ความปลอดภยั ความคุม้ค่า และเวลา) 
พบวา่ การใหบ้ริการสามารถตอบสนองเป้าหมายของผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ 
พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารใหบ้ริการท่ีดีและมีความปลอดภยั ทั้งน้ีระยะเวลาในการ
รอรถโดยสารในช่วงเร่งด่วนมีระยะเวลานานกวา่ปกติเล็กนอ้ย แต่ผูโ้ดยสารส่วนมากเห็นวา่มีความ
คุม้ค่ากบัการไดใ้ช้รถโดยสารน้ี และมีความมัน่ใจในความปลอดภยัในการใช้บริการรถโดยสาร 
ส่วนการให้บริการสามารถตอบสนองเป้าหมายของผูโ้ดยสารของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ 
พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารบางคนให้บริการท่ีไม่เหมาะสมและขบัรถไม่มีความ
ปลอดภยั ระยะเวลาในการรอรถโดยสารในช่วงเร่งด่วนมีระยะเวลานานกว่าปกติ แต่ผูโ้ดยสาร
ส่วนมากเห็นวา่มีความคุม้ค่า 
    2) ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ พบว่า ความสะดวกในการใช้
บริการของผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ มีความชดัเจนของหมายเลขขา้งหน้ารถ
และช่ือบอกเส้นทาง      แต่หมายเลขขา้งรถและช่ือบอกเส้นทางบางคนัยงัไม่ไดรั้บความสะดวก
เท่าท่ีควร และจุดรอรับส่งผูโ้ดยสารมีความเหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ แต่มี
ผูโ้ดยสารจาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่วนความสะดวกในการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารของรถ
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โดยสารเอกชนร่วมบริการ มีผูโ้ดยสารจาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน เน่ืองจากมีความรวดเร็ว แต่
รถมีสภาพเก่าทาํใหไ้ม่สะดวกมากนกั 
 

อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1: เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการรถ
โดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ
จากผลการศึกษาระดบัผลการวจิยัระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. 
ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ   ปานกลาง และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการ
สาธารณะ (เอกชน) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั     ปานกลาง เม่ือพิจารณาการบริการของรถ
โดยสารประจาํทางของขสมก.  มีคุณภาพมากกวา่การบริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) 
ในทุกปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการใหบ้ริการ และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
   1. ปัจจยันําเขา้ ผลการศึกษา ระดบัผลการวิจยัระดบัคุณภาพการให้บริการของ
ปัจจยันาํเขา้ คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. อยู่ในระดบัมาก และ
คุณภาพการใหบ้ริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการ
บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก.   มีคุณภาพมากกว่าการบริการของรถร่วมบริการ
สาธารณะ (เอกชน) ในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นค่าใชจ่้าย และดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารร่วมบริการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรณีศึกษาบริเวณ
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีทศันคติอยู่ในระดบัดี ในการใช้บริการรถโดยสารของข
สมก.  และมีความพึงพอในในการคิดค่าโดยสาร และสอดคล้องกับงานวิจยัของอดุลย ์หะยีสะ 
(2554) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการรถสาธารณะ กรณีศึกษา การให้บริการรถโดยสารประจาํ
ทางจงัหวดันราธิวาส พบว่า มีการออกตัว๋ทุกคร้ังในการใช้บริการมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก และ
ราคาค่าโดยสารคุม้ค่ากบัการบริการ 
   2. กระบวนการให้บริการ ผลการศึกษา ระดับผลการวิจัยระดับคุณภาพการ
ใหบ้ริการในกระบวนการใหบ้ริการคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. อยู่
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ในระดบัปานกลาง และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) อยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาการบริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. มีคุณภาพมากกว่าการ
บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) ในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการขบัรถท่ีคาํนึงถึง
ความปลอดภยั ด้านไม่ละเมิดกฎจราจร และด้านเปิดปิดประตูรถโดยสารตามป้ายรถโดยสาร 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปัณฑิตา ศิริวฒัน์ (2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของรถโดยสาร
ประจาํทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ การบวนการดาํเนินงานในความเหมาะสมของช่วงเวลาเดิน
รถ  
   3. ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ผลการศึกษา ระดบัผลการวิจยัระดบัผลการวิจยัระดบัคุณภาพ
การให้บริการในผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. อยู่
ในระดบัปานกลาง61 และคุณภาพการให้บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาการบริการของรถโดยสารประจาํทางของขสมก. มีคุณภาพมากกว่าการ
บริการของรถร่วมบริการสาธารณะ (เอกชน) ในทุกด้าน ประกอบด้วย ดา้นสนองเป้าหมายของ
ผูโ้ดยสาร (ความปลอดภยั ความคุม้ค่า และเวลา) และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธีรยสถ ์ปานกลาง (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ถ
โดยสารประจําทางภายใต้การกํากับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า รถโดยสารประจาํทางของขสมก. มีความสะดวกสบายในการใช้บริการ 
และมีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัท่ีสาํคญัมาก 
  การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2: เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการของ
องคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํ
ทางสาธารณะของขสมก. และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององคก์ารชนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้ง 
3 ปัจจยั คือ ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการใหบ้ริการ และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธีรยสถ์ ปานกลาง (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ถโดยสาร
ประจาํทางภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่ ในการพิจารณาความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการใน
แต่ละประเภท คุณภาพการใหบ้ริการของรถโดยสารในแต่ละประเภทมีความแตกต่างต่างกนั  
  การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3:  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ประชาชนผูใ้ช้บริการเพื่อช่วยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯนาํไปใช้ในการปรับปรุง และ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการในเขตกรุงเทพฯ 
   1. ปัจจยันาํเขา้ 
    1.1 ด้านบุคลากร พบว่า คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทาง
สาธารณะ ในการให้บริการของพนักงานขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากการปฏิรูประบบขนส่ง ทาํให้มีอบรมพนกังานให้มีความพร้อมต่อการบริการ เช่น มีความ
ยิม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ เป็นตน้ และมีความเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร รวมทั้งมีความกระตือรือร้นและ
ใหค้าํแนะนาํเป็นอยา่งดี พนกังานขบัรถขบัรถดว้ยระมดัระวงัคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑิตา ศิริวฒัน์ (2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของรถ
โดยสารประจาํทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพในการให้บริการท่ี
สุภาพเรียบร้อย มีอธัยาศยัไมตรี และความเต็มใจในการให้บริการ รวมทั้งมีมารยาทและใช้วาจา
สุภาพในการให้บริการ ส่วนการคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนกังาน
ขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารส่วนใหญ่มีการบริการท่ีเป็นกนัเองและให้คาํแนะนาํในการใช้
บริการ แต่พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารบางคนยงัคงใชว้าจาท่ีไม่สุภาพต่อผูโ้ดยสาร 
ไม่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และพนักงานขับรถโดยสารควรขับรถให้มีความ
ระมดัระวงัมากยิ่งข้ึน รวมทั้งไม่ค่อยมีพนกังานตรวจตัว๋ สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรณ์พิทกัษ ์
อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขต เมือง
พทัยา จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษารถสองแถว (สีนํ้าเงิน) พบวา่ พนกังานบางส่วนไม่สุภาพ ในการแต่ง
กายและการใหบ้ริการ 
    1.2 ดา้นค่าใช้จ่าย พบว่า การกาํหนดดา้นราคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรมของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ มีความคุม้ค่ากบับริการท่ีไดโ้ดยในแต่ละเส้นทางมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงมีการออกตัว๋ทุกคร้ังเม่ือใชบ้ริการรถโดยสาร รวมทั้งไดมี้การยกเวน้ค่า
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โดยสาร ให้แก่ พระภิกษุ เป็นตน้ และมีการลดหยอ่นค่าโดยสารคร่ึงราคา ให้แก่ ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
ทหารและตาํรวจในเคร่ืองแบบ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัณฑิตา ศิริวฒัน์ (2551) ศึกษา
เร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของรถโดยสารประจาํทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ อตัราค่าโดยสาร
มีความเหมาะสมกบัระยะทาง อตัราค่ารถโดยสารประจาํทางมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ส่วนการ
กาํหนดดา้นราคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ในการ
กาํหนดราคาค่าโดยสารเช่นเดียวกบัรถโดยสารประจาํทางสาธารณะขสมก. เน่ืองจากรถโดยสาร
เอกชนร่วมบริการมีการควบคุมราคาใหเ้หมาะสม และไม่มีการขาดทุนในการดาํเนินงาน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอดุลย ์หะยสีะ (2554) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการรถสาธารณะ กรณีศึกษา การ
ใหบ้ริการรถโดยสารประจาํทางจงัหวดันราธิวาส พบวา่ ราคาโดยสารคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บ และ
ราคาค่าโดยสารในแต่ละเส้นทางมีความเหมาะสม 
    1.3 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก พบว่า รถโดยสารประจาํทางมีสภาพของรถท่ี
เหมาะสมต่อการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ โดยสภาพรถโดยสารไดดู้เลอะ
เทอะดว้ยคราบฝุ่ นเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองดว้ยมีการให้บริการตลอด จึงไม่มีเวลาทาํความสะอาด และ
อุปกรณ์ภายในรถอยูใ่นสภาพดี เช่น เบาะท่ีนัง่ไม่ขาด เบาะไม่ยุบตวั เป็นตน้ ส่วนใหญ่แอร์อยู่ใน
สภาพดีสามารถใชง้านไดดี้ แต่รถบางคนัแอร์ไม่เยน็ และพดัลมและหนา้ต่างไม่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัณฑิตา ศิริวฒัน์ (2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของรถ
โดยสารประจาํทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า เก้าอ้ีท่ีนั่งมีระยะห่างพอดีไม่อึดอดัจนเกินไป 
เคร่ืองปรับอากาศภายในรถโดยสารให้ความเยน็แก่ผูโ้ดยสารอย่างทัว่ถึง แต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ือง
ของการดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายนอกและภายในของรถโดยสาร ส่วนรถโดยสารประจาํทางมี
สภาพของรถท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารมีสภาพ
เท่าท่ีควร สภาพรถโดยสารมีคราบฝุ่ น เน่ืองจากให้บริการอย่างต่อเน่ือง และพดัลมภายในรถส่วน
ใหญ่ไม่สามารถใช้งานได ้ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอดุลย ์หะยีสะ (2554) ศึกษาเร่ือง คุณภาพ
การใหบ้ริการรถสาธารณะ กรณีศึกษา การให้บริการรถโดยสารประจาํทางจงัหวดันราธิวาส พบวา่ 
สภาพอุปกรณ์ส่วนควบมีครบถ้วนสามารถใช้งานได้และมีความปลอดภยัในการเดิน เช่น ยาง 
ระบบเบรก และระบบไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ภายใน 
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   2. กระบวนการการใหบ้ริการ  
    2.1 ด้านการขับข่ีคํานึงถึงความปลอดภัย พบว่า การขับรถคํานึงถึงความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ พนักงานขบัรถขบัรถด้วยความไม่
ประมาท และไม่ละเมิดกฎจราจร เน่ืองจากไดมี้การจดัอบรมพนักงานขบัรถ ส่งผลให้การบริการ
ดา้นการขบัรถมีความปลอดภยั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารมากยิ่งข้ึนกวา่เดิม แต่ใน
เวลาเร่งด่วนทาํให้มีจาํนวนผูโ้ดยสารมาก ทาํให้เกิดการเบียดเสียด แต่พนักงานขบัรถขบัรถด้วย
ความเร็วท่ีเหมาะสมไม่เร็วหรือช้าเกินไป สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีรยสถ์ ปานกลาง (2548) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ถโดยสารประจาํทางภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององคก์าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่ มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นขณะใช้บริการเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด ส่วนการขบัรถคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสารของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนกังานขบัรถบางคนยงัไม่คาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ขบัรถด้วยความประมาทและใช้ความเร็วไม่เหมาะสม เพื่อให้ทนัเวลาท่ี
กาํหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรณ์พิทกัษ ์อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพ
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขต เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษารถสองแถว (สีนํ้ า
เงิน) พบวา่ พนกังานบางส่วนขบัรถเร็ว และขบัรถเป็นท่ีน่าหวาดเสียว 
    2.2 ด้านไม่ละเมิดกฎจราจร พบว่า การขบัรถมีมารยาทในการขบัข่ีตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัดของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ พนกังานขบัรถมีมารยาทในการขบัข่ีตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด และใช้ความเร็วตามท่ีกฎหมายกาํหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มริษา 
ไกรงู (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการรถตูโ้ดยสารปรับอากาศ
ประจาํเส้นทาง กรณีศึกษา : สายกรุงเทพ - เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) พบวา่ พนกังาน
ขบัรถมีมารยาทในการขบัข่ีตามกฎจราจรททาํใหเ้กิดความปลอดภยัในการใหบ้ริการ ส่วนการขบัรถ
มีมารยาทในการขบัข่ีตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัดของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนกังานขบัรถ
ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกาํหนด และรถโดยสารปล่อยควนัดาํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กรณ์พิทกัษ ์อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
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ในเขต เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษารถสองแถว (สีนํ้ าเงิน) พบว่า พนกังานบางส่วนฝ่าฝืน
กฎจราจร เช่น  ฝ่าไฟแดง ขบันอกเลนท่ีกาํหนด เป็นตน้ 
    2.3 ดา้นเปิดปิดประตูรถโดยสารตามป้ายรถโดยสาร พบวา่ การเปิดปิดประตูรถ
โดยสารตามป้ายรถโดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ พนกังานขบัรถจะไม่เปิดประตู
โดยสารไวต้ลอดระยะทาง และเปิดปิดประตูรถแก่ผูโ้ดยสารทุกป้ายรถโดยสาร รวมทั้งไม่ปล่อยให้
ผูโ้ดยสารข้ึนลงรถโดยสารในท่ีท่ีไม่ใชป้้ายรถโดยสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัณฑิตา ศิริวฒัน์ 
(2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า 
พนกังานขบัรถจอดรถรับส่งผูโ้ดยสารตรงจุดรับส่งผูโ้ดยสาร (ป้ายรถเมล์) ส่วนการเปิดปิดประตูรถ
โดยสารตามป้ายรถโดยสารของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนักงานขบัรถบางคนัเปิดประตู
โดยสารไวต้ลอดระยะทาง และปล่อยให้ผูโ้ดยสารข้ึนลงรถโดยสารในท่ีท่ีไม่ใชป้้ายรถโดยสาร ทาํ
ใหอ้าจเกิดอุบติัเหตุได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรณ์พิทกัษ ์อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเร่ือง การ
พฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขต เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษารถ
สองแถว (สีนํ้าเงิน) พบวา่ พนกังานบางส่วนจอดรถรับส่งผูโ้ดยสารนอกป้าย 
   3. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
    3.1 ดา้นสนองเป้าหมายของผูโ้ดยสาร (ความปลอดภยั ความคุม้ค่า และเวลา) 
พบวา่ การใหบ้ริการสามารถตอบสนองเป้าหมายของผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ 
พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารใหบ้ริการท่ีดีและมีความปลอดภยั ทั้งน้ีระยะเวลาในการ
รอรถโดยสารในช่วงเร่งด่วนมีระยะเวลานานกวา่ปกติเล็กนอ้ย แต่ผูโ้ดยสารส่วนมากเห็นวา่มีความ
คุม้ค่ากบัการไดใ้ช้รถโดยสารน้ี และมีความมัน่ใจในความปลอดภยัในการใช้บริการรถโดยสาร 
สอดคล้องกบังานวิจยัของกรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรณีศึกษาบริเวณ
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ พบว่า การให้บริการวิ่งเส้นทางท่ีกาํหนดไว ้การกาํหนดเวลาในการเดินทาง
เพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่ในระดบัดี ส่วนการให้บริการสามารถตอบสนองเป้าหมายของ
ผูโ้ดยสารของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พนักงานขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารบางคน
ให้บริการท่ีไม่เหมาะสมและขบัรถไม่มีความปลอดภยั ระยะเวลาในการรอรถโดยสารในช่วง
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เร่งด่วนมีระยะเวลานานกว่าปกติ แต่ผูโ้ดยสารส่วนมากเห็นวา่มีความคุม้ค่า สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ธีรยสถ์ ปานกลาง (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถโดยสารประจาํทาง
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รถ
โดยสารประจาํทางสาธารณะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงตอ้งมีการนาํรถโดยสารร่วมบริการมา
ให้บริการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของขสมก. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในภาคเอกชนและมีความ
คุม้ค่าในสภาพเศรษฐกิจ 
    3.2 ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ พบว่า ความสะดวกในการใช้
บริการของผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ มีความชดัเจนของหมายเลขขา้งหน้ารถ
และช่ือบอกเส้นทาง แต่หมายเลขข้างรถและช่ือบอกเส้นทางบางคนัยงัไม่ได้รับความสะดวก
เท่าท่ีควร และจุดรอรับส่งผูโ้ดยสารมีความเหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ แต่มี
ผูโ้ดยสารจาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของปัณฑิตา ศิริวฒัน์ (2551) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาํทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ความ
เหมาะสมของจาํนวนรถท่ีให้บริการเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ ส่วนความสะดวกในการใชบ้ริการของ
ผูโ้ดยสารของรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ มีผูโ้ดยสารจาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน เน่ืองจากมี
ความรวดเร็ว แต่รถมีสภาพเก่าทาํให้ไม่สะดวกมากนัก สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรณ์พิทกัษ ์
อาสน์สุวรรณ (2557) ศึกษาเร่ือง      การพฒันาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขต 
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษารถสองแถว (สีนํ้ าเงิน) พบว่า มีรถจาํนวนมากในช่วงเวลา
กลางวนั แต่ไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  
ผูว้จิยัขอเสนอแนะจากผลการวจิยัโดยจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และ 
ขอ้เสนอแนะปฏิบติัการ 
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   1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
    1) ด้านบุคลากร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ควรมีนโยบายการควบคุม 
และการออกกฎระเบียบทางวจิยัใหค้รอบคลุมทั้งพนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารของรถ
โดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เพื่อใหง่้ายต่อการควบคุมดูแลการปฏิบติังาน 
    2) ดา้นสภาพรถโดยสาร ทั้งรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสาร
เอกชนร่วมบริการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ควรมีการออกนโยบายในการจดัซ้ือ ซ่อมแซม 
และปรับปรุง เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของสภาพรถให้เหมาะสมต่อการให้บริการ และเกิด
ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการของประชาชน 
    3) ดา้นค่าราคา ทั้งรถโดยสารประจาํทางสาธารณะและรถโดยสารเอกชนร่วม
บริการควรกาํหนดราคามาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้ริการ และให้เกิดความคุม้ค่า 
นอกจากน้ีตอ้งคาํนึงถึงผลประกอบการของกิจการ เพื่อไม่ใหภ้าครัฐรับภาระจนเกิดการขาดทุน 
   1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
    1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ควรมีการอบรม หรือจดักิจกรรมให้แก่
บุคลากรภายใตก้ารควบคุมขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และเอกชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้เขา้ใจในงานบริการมากยิง่ข้ึน 
    2) ผู ้บริหารในหน่วยงาน ควรผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานบริการ
ปรับเปล่ียนการให้บริการให้มีพฤติกรรมและทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจ
และความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 
    3) องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ควรมีการระบุเส้นทางท่ีชดัเจนทั้งดา้นหนา้
และดา้นขา้งรถ เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ และป้องกนัการเกิดความ
สับสนในการใชบ้ริการ รวมทั้งควรมีเจา้หนา้ท่ีประจาํจุดท่ีมีผูโ้ดยสารใหบ้ริการมาก เพื่อสามารถให้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางสาํหรับผูส้นใจท่ีจะทาํการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

   2.1 ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม 
การใชก้ารสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เช่น การสนทนากลุ่มยอ่ย การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม เป็นต้น และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ี
ครอบคลุมและมีความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 
   2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ีในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงปัญหาและขอ้คิดเห็นของประชาชนผูใ้ชบ้ริการในทั้งประเทศ 
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การพฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ  
ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัมหิดล 

The Development program for Asset Management of the 
National Laboratory Animal Center, Mahidol University 

 
อรอารีย ์ อุชม (Ornaree U-chom) 

เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
Computer Programmer, National Laboratory Animal Center, Mahidol University 

พชัรินทร์ สายขนุ (Patcharin Saikhun) 
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Supply Analyst, National Laboratory Animal Center, Mahidol University 
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นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
Audio-Visual Technical Officer, National Laboratory Animal Center, Mahidol University 

 

บทคดัย่อ 
 โปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และวัสดุ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ น้ี 
พฒันาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ ของศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ ท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก โดยได้ทําการเปรียบเทียบขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของระบบงานเดิมท่ีไม่มีโปรแกรม กบัระบบใหม่ท่ีใช้โปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง 
ครุภณัฑ ์และวสัดุฯ โดยใชแ้นวคิดวงจรการพฒันาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 
เป็นแนวทางในการศึกษา โดยโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุฯ น้ี พฒันามาจาก
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 2010 ซ่ึงมีการประเมินผลด้วยวิธีการประเมินแบบการ
สังเกตการณ์ โดยทาํการบนัทึก พบวา่โปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุฯ สามารถ
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อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี ในด้านการลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ครุภณัฑ์ท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอกประจาํปี ลดลงร้อยละ 57.14 ดา้นการลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษ ลดลงร้อยละ 66.67 และดา้นความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูล มีความถูกตอ้งและ
ความครบถว้นของขอ้มูลร้อยละ 100 
 

ค าส าคญั  :  การพฒันาระบบ, ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 
 

Abstract 
This registration program of construction, durable articles and materials of the National 

Laboratory Animal Center was developed to increase the registration list of external source 
construction, durable items and materials examination efficiency. By comparing the operation of 
the original working system with the new one that uses the registration program by using the 
concept of SDLC (System Development Life Cycle) as a guideline. This program was developed 
from the Microsoft Access 2010 software, which was evaluated with an observer assessment 
method. By recording found that the registration program can facilitate the operation of the staff, 
the time needed to examine external source durable items has been decreased by 57.14% 
annually, reduced the quantity 66.67% of paper used and increased the accuracy and 
completeness of the data to 100%.  
 

Keywords  :  The development system, National Laboratory Animal Center 
 

บทน า 
 การดาํเนินงานของหน่วยพสัดุท่ีผา่นมาในส่วนของการตรวจสอบครุภณัฑ์ท่ีไดรั้บมาจาก
แหล่งเงินทุนภายนอกนั้น เป็นการตรวจสอบในรูปแบบของเอกสาร ซ่ึงพบวา่มีปัญหาในดา้นของ
ระยะเวลาในการตรวจสอบท่ีใช้เวลานาน และมีขอ้มูลท่ีไม่ครบถ้วน จากปัญหาดงักล่าวหน่วย
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ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยเจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบทางดา้นงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ ของศูนย์
สัตวท์ดลองแห่งชาติ ข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยพสัดุ ในดา้นของการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ ช่วยแก้ปัญหาในส่วนของข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน ช่วยลดระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ช่วยลดการใชท้รัพยากรกระดาษ และเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัระบบมากข้ึน 
 การประยกุตร์ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นหน่วยยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มี
ความสําคญัในดา้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System; MIS) 
(วชิญะ นาครักษ,์ ม.ป.ป.) ซ่ึงเป็นระบบท่ีรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์รอยา่งมีหลกัเกณฑ์ เพื่อนาํมาประมวลผลและจดัรูปแบบให้ไดส้ารสนเทศท่ีช่วย
สนบัสนุนการทาํงาน และการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ของผูบ้ริหารเพื่อให้การดาํเนินงานขององคก์ร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยท่ีเราจะเห็นว่า MIS จะประกอบดว้ยหนา้ท่ีหลกัคือ สามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร มาไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ และ
สามารถทาํการประมวลผลขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุน การ
ปฏิบติังานและการบริหารงานของผูบ้ริหาร  ด้วยปัญหาจากการท่ีหน่วยงานภายนอกท่ีให้การ
สนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจ้างเก่ียวกับส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ จะต้องเข้ามาตรวจสอบ
รายการซ่ึงแต่ละรายการจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรหสัจากทั้งหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงบประมาณ และ
จากศูนยฯ์ เองดว้ย จึงทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบรหสัรายการของทั้ง 2 หน่วยงานให้ตรงกนั 
และตอ้งใช้เวลาในการหาสถานท่ีตั้ง รูปลกัษณ์ของส่ิงของต่างๆ ว่าอยู่ท่ีใด มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
และตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีหลายท่านในการช้ีแจงขอ้มูลต่างๆ จึงทาํใหใ้ชเ้วลานาน ประกอบกบัหน่วยงาน
ภายนอกมีระยะเวลาการเขา้มาตรวจสอบรายการส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ ท่ีจาํกดั จึงเป็นเหตุ
ใหเ้กิดการพฒันาระบบทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์และวสัดุฯ ข้ึนมา โดยการออกแบบและพฒันา
ระบบตามแนวคิดวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หรือ System Development Life 
Cycle (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2546) โดยพฒันาบนระบบปฏิบติัการ Windows 
8.1 ดว้ยเคร่ืองมือ Microsoft Access 2010 (ปิยะ นากสงค ์และคณะ, 2556) เพื่อมุ่งหวงัให้ลดปัญหา
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ต่างๆ ท่ีเกิดข้ีนในการตรวจสอบรายการช่ือ สถานท่ีตั้งของครุภณัฑ์ รหสัครุภณัฑ์จากทั้งของศูนยฯ์ 
และหน่วยงานภายนอกได ้
 

บทวเิคราะห์ 
การพฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ ของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 

เป็นกระบวนการเชิงเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาปัญหา การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพฒันาระบบ และการบาํรุงรักษา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานภายใต้
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลนาํเขา้ และกระบวนการดาํเนินงานของโปรแกรม ทั้งน้ีการพฒันา
โปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุฯ น้ี ใชแ้นวคิดวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ
แบบ SDLC หรือ System Development Life Cycle (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และพนิดา พานิชกุล, 
2546) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ได้ โดยภายในวงจรจะแบ่งกระบวนการพฒันา
ออกเป็นระยะ ไดแ้ก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะ
การออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) โดยในแต่ละ
ระยะจะประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงแต่ละการพฒันาระบบจะมีการแบ่งระยะ และขั้นตอนในแต่
ละระยะแตกต่างกนั ทาํให้ปัจจุบนัมีรูปแบบของวงจร การพฒันาระบบแตกแขนงออกไปมากมาย 
ขั้นตอนในวงจรพฒันาระบบจะช่วยใหผู้พ้ฒันาระบบสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีแนวทางและเป็น
ขั้นตอน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  การวางแผน (Planning Phase)  เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นการรวบรวมขอ้มูล
อุปกรณ์ โปรแกรม และผูพ้ฒันาระบบ รวมถึงติดต่อประสานงานผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบ
ทั้งในลาํดบัการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การนาํระบบไปใชง้าน และการบาํรุงรักษา ซ่ึง
ผูพ้ฒันาระบบจะเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ เพื่อสร้างแนวทางและเลือกทางท่ีดีท่ีสุดในการนาํ
ระบบมาใชง้าน และจากการศึกษาปัญหาและความตอ้งการการทาํงานของระบบพบวา่มีปัญหาใน
ด้านของระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณัฑ์ท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ใช้เวลานาน และมี
ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นเน่ืองจากใชรู้ปแบบการเก็บขอ้มูลแบบแฟ้มเอกสาร ทาํให้เกิดความล่าชา้ในการ
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ปฏิบติังาน และไม่มีความคงทนของขอ้มูล ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง 
ครุภณัฑ ์และวสัดุฯ ข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบครุภณัฑ์ซ่ึงสามารถช่วยลดขั้นตอนและ
อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน ทาํให้ลดระยะเวลาในการปฎิบติังาน ช่วยลดทรัพยากร
กระดาษ มีขอ้มูลครบถว้น และช่วยเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัระบบมากข้ึน 
 2. การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase)  เป็นการศึกษาขั้นตอนการดาํเนินงานของ
ระบบงานเดิมเพื่อหาปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวบรวมความตอ้งการต่าง ๆ ในระบบใหม่ จากผูใ้ชร้ะบบแลว้
นาํความตอ้งการมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหา (อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์, 2561) โดยจากการ
วิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงานของระบบ โดยวิเคราะห์ดงัแผนภาพแสดงการทาํงานของระบบดัง    
รูปท่ี 1 

 
 

รูปที ่1 แผนภาพแสดงการทาํงานของระบบงานกบัผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านระบบ 
  

3. การออกแบบระบบ (Design Phase) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะการทาํงานของ
ระบบทางเลือกท่ีได้ทาํการเลือกไว ้โดยระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช้เทคโนโลยี
โปรแกรมท่ีจะนาํมาใชเ้ขียนโปรแกรม ฐานขอ้มูล ระบบปฏิบติัการ และระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสม 
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ซ่ึงจากการศึกษาการออกแบบระบบ สามารถแบ่งได้คือ ขอ้มูลนาํเขา้ (Input) และการนาํแสดง 
ผลลพัธ์ขอ้มูล (Output) ซ่ึงสามารถออกแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล E-R diagram ใน
ส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งการออกแบบฐานขอ้มูล ดงัรูปท่ี 2 

 
 

รูปที ่2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลการออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย E-R diagram 
  

4.  การพฒันาและติดตั้งระบบ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม 
และนักพฒันาระบบทาํการตรวจสอบโปรแกรม เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีได้
พฒันาข้ึนมา (สุนิษาคงพิพฒัน์, ณัฑฐา ภทัรวิสิฐเศรษฐ์ และณฐมน ทองใบอ่อน, 2559) ดงันั้นการ
พฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และวสัดุฯ ผู ้พ ัฒนาระบบจึงเลือกพัฒนาบน
โปรแกรมฐานขอ้มูลประยกุต ์Microsoft Access 2010 โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 
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4.1. ขอ้มูลโครงการ เป็นส่วนของช่ือโครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี   
ช่ือโครงการ จาํนวนเงิน วนัท่ีจดัซ้ือ และวนัท่ีตรวจรับ ดงัรูปท่ี 3 

 
 

รูปที ่3 ขอ้มูลโครงการ 

 
4.2. ขอ้มูลผูข้าย เป็นส่วนของช่ือผูข้ายหรือผูรั้บจา้งในการจดัหาส่ิงก่อสร้าง 

ครุภณัฑ ์ และวสัดุต่างๆ ไดแ้ก่ ช่ือผูข้าย/ผูรั้บจา้ง ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์และเบอร์โทรสาร ดงัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที ่4 ขอ้มูลผูข้าย 
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4.3. ประเภทของรายการ เป็นส่วนของประเภทรายการท่ีจดัซ้ือ จดัจา้ง ไดแ้ก่ 
ส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์และวสัดุ  ดงัรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปที ่5 ขอ้มูลประเภทของรายการ 

 
4.4. ประเภทของวธีิการจดัซ้ือ จดัจา้ง เป็นส่วนของประเภทวธีิการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

ไดแ้ก่  วธีิตกลงราคา และวธีิพิเศษ ดงัรูปท่ี 6  
 

 
 

รูปที ่6 ขอ้มูลประเภทของวธีิการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

4.5. รายละเอียดของรายการ เป็นส่วนของรายละเอียดต่างๆ ของรายการท่ีจดัซ้ือ จดั
จา้ง เลขรหสั ของทั้ง 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ เลขรหสัศูนยฯ์  และเลขรหสัหน่วยงานภายนอก ดงัรูป
ท่ี 7 
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รูปที ่7 ขอ้มูลรายละเอียดของรายการ 

 
4.6. รายงานสรุปทะเบียนรายการ เป็นรายงานสรุปขอ้มูลต่างๆ เพื่อจดัส่งให้

หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ โดยมีส่วนประกอบเช่น ช่ือโครงการ ประเภทส่ิงของท่ีจดัซ้ือ  
วธีิการจดัซ้ือ  สถานท่ีท่ีตั้งของส่ิงของท่ีจดัซ้ือ  เลขรหสัรายการของศูนยฯ์ เลขรหสัรายการของ
หน่วยงานภายนอก ช่ือผูข้าย/ผูรั้บจา้ง ท่ีอยูผู่ข้าย เบอร์โทรศพัท ์เบอร์โทรสาร วนัท่ีตรวจรับ 
รายการส่ิงของท่ีจดัซ้ือ จาํนวนส่ิงของท่ีจดัซ้ือ จาํนวนเงิน และรูปภาพของส่ิงของ ดงัรูปท่ี 8 
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รูปที ่8 รายงานสรุปทะเบียนรายการ 
 5.  การบาํรุงรักษาระบบ (Maintenance Phase) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันาระบบ 
(SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เร่ิมดาํเนินการ ผูใ้ช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น
ผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งคอยแกไ้ขปัญหาเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และจนกวา่ผูใ้ชจ้ะพอใจ
ระบบ  ซ่ึงหลงัจากทาํการติดตั้งโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุฯ ลงบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และทาํการแชร์โปรแกรมผ่านระบบ Local Area Network ของศูนย์
สัตวท์ดลองแห่งชาติ เพื่อใหโ้ปรแกรมสามารถใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็น 
 ซ่ึงจากหลกัการพฒันาระบบสารสนเทศแบบ SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี ไดน้าํมาประยุกตใ์ช้
ในการพฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์และวสัดุ ของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การพฒันาโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และวสัดุ ของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 
น้ี พฒันาตามแนวคิดวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศแบบ SDLC หรือ System Development Life 
Cycle ซ่ึงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Microsoft Access 2010 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม  โดย
ไดมี้การประเมินระบบโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์และวสัดุฯ ดว้ยการประเมินแบบการ
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สังเกตการณ์ โดยทาํการบันทึกเปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ ช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2553 – 2561 ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบการใชง้านของระบบเดิม และระบบใหม่ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2553 - 2561 

รายการ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ 
1. ดา้นระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณัฑ์ท่ีไดรั้บ

จากแหล่งทุนภายนอกประจาํปี  
7 ชม. / คร้ัง 3 ชม. / คร้ัง 

2. ดา้นการใชท้รัพยากรกระดาษ 582 แผน่ / คร้ัง 194 แผน่ / คร้ัง 
3. ดา้นความถูกตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มูล 17 หวัขอ้ 20 หวัขอ้ 
 
 จากการประเมินโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ จากการบนัทึก แสดงการประเมินโดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งระบบเดิมและระบบใหม่ ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2561 ในดา้นต่างๆ ดงัรูป
ท่ี 9, 10 และ 11 ตามลาํดบั 
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รูปที ่9 การเปรียบเทียบดา้นระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากแหล่งทุนภายนอก
ประจาํปีระหวา่งระบบเดิมและระบบใหม่ 

 
รูปที ่10 การเปรียบเทียบดา้นทรัพยากรกระดาษระหวา่งระบบเดิมและระบบใหม่ 

 
รูปที ่11 การเปรียบเทียบดา้นความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลระหวา่งระบบเดิมและ

ระบบใหม่ 
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จากรูปทั้ง 3 สามารถสรุปความแตกต่างระหวา่งระบบเดิมและระบบใหม่ในดา้น

การลดระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณัฑ์ท่ีไดรั้บจากแหล่งทุนภายนอกประจาํปี ลดลงร้อยละ 
57.14 ดา้นการลดการใชท้รัพยากรกระดาษ ลดลงร้อยละ 66.67 และดา้นความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของขอ้มูล มีความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลร้อยละ 100  ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 สรุปความแตกต่างระหวา่งระบบเดิมและระบบใหม่ 
รายการ ผลการประเมิน 

1.  ดา้นการลดระยะเวลาในการตรวจสอบครุภณัฑ์ท่ีไดรั้บจาก
แหล่งทุนภายนอกประจาํปี  

57.14 % 

2.  ดา้นการลดการใชท้รัพยากรกระดาษ 66.67 % 
3.  ดา้นความถูกตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มูล 100 % 

 

 ดังนั้ นจึงเ ช่ือมั่นได้ว่าโปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และวัสดุ ของศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ มีความถูกตอ้งและครบถ้วนของข้อมูล  และสามารถใช้ในการทวนสอบ
ครุภณัฑป์ระจาํปีไดจ้ริง 

  โปรแกรมทะเบียนส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์และวสัดุ ของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ น้ี สามารถ
พฒันาไดอี้กในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน และผูดู้แลโปรแกรม (Admin) ควรมี
การสาํรองขอ้มูลอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล และหากโปรแกรม
ท่ีใช้งานเกิดข้อผิดพลาดสามารถเรียกใช้ข้อมูลท่ีสํารองไวไ้ด้ เน่ืองจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Access 2010 จะมีขอ้จาํกดัของขนาดไฟลไ์ม่สามารถเกิน 2 GB 
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บทคดัย่อ 
 การพฒันาหุ่นจาํลองหนูแรทเพื่อฝึกปฏิบติัการให้สารทดสอบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง

หุ่นจาํลองยางซิลิโคนข้ึนมา ใชเ้สริมทกัษะในการฝึกให้สารทดสอบ จนเกิดความมัน่ใจ ก่อนท่ีจะ
ปฏิบติักบัสัตวท์ดลองจริง ทั้งน้ีเพื่อลดความเจ็บปวดท่ีอาจเกิดข้ึนขณะปฏิบติักบัสัตวท์ดลอง  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบคือ นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย ์ท่ีปฏิบติังานดา้นการให้
สารทดสอบ ของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล นอกจากน้ี ยงัสามารถนาํหุ่นจาํลอง
ไปใช้เป็นส่ือสาธิตแทนของจริง ในห้องเรียน  หรือการจดันิทรรศการดา้นวิทยาศาสตร์ไดอี้กดว้ย 
เพราะไม่สามารถนาํหนูทดลองจริงไปนาํเสนอได้ หากนาํออกมาจากห้องเล้ียงแล้ว ไม่สามารถ
นาํกลบัเขา้ห้องล้ียงสัตวไ์ดอี้ก การนาํไปเล้ียงต่อ หรือนาํไปปล่อย ถือเป็นเร่ืองท่ีผิดจริยธรรม และ
ผดิ พรบ. มีบทลงโทษตามกฏหมาย ดงันั้น หุ่นจาํลองหนูแรท จึงถูกนาํมาใชเ้ป็นส่ือทดแทนการใช้
หนูทดลองจริง โดยหุ่นจาํลองหนูแรทถูกออกแบบให้ครอบคลุมกับการฝึกปฏิบัติการให้สาร
ทดสอบ เลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมคือ ยางซิลิโคน เพราะมีความนุ่ม ยึดหยุน่ มีผิวสัมผสั
ใกลเ้คียงของจริง มีการหดตวันอ้ยมาก ทนความร้อนสูง มีความปลอดภยั และอายุการใช้งานนาน
กวา่ เม่ือเทียบกบัยางพารา  

จากการศึกษาโดยการนําหุ่นจาํลองหนูแรทให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานด้านการให้สาร
ทดสอบในสัตว์ทดลอง ซ่ึงประกอบด้วย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์ ของศูนย์
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สัตวท์ดลองแห่งชาติ โดยสํารวจความพึงพอใจ พบวา่ ดา้นประโยชน์ในการผลิตหุ่นจาํลอง มีความ
พึงพอใจร้อยละ 98.60  ดา้นคุณภาพ มีความพึงพอใจร้อยละ 92.73  ดา้นประสิทธิภาพ มีความพึง
พอใจร้อยละ 84.05 มีขอ้เสนอแนะทาํท่อให้ไหลล่ืนเม่ือสอดเข็มป้อน มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัหลอด
อาหาร บริเวณหางควรมีสีเขม้เพื่อแสดงตาํแหน่งของเส้นเลือด ในชั้นผิวหนงั ควรสร้างวิธีท่ีให้ชั้น
ผวิหนงัและกลา้มเน้ือแยกจากกนั และปรับผวิสัมผสัใหค้ลา้ยจริงมากข้ึน 
 

ค าส าคญั : หุ่นจาํลองหนูแรท  การใหส้ารทดสอบในสัตวท์ดลอง 
 

Abstract 
The development of Rat model for practice the test substance purposed to build the 

silicone model to use in animal controls until having the assurance before doing the experiment 
with the real laboratory animals. The reason is to reduce the pain during the experiment and 
enhance efficiency. The a target group for testing is researchers, scientists and veterinarians 
working in testing substances in the National Laboratory Animal Center, Mahidol University. In 
addition, the model can be applied in the classroom or a science exhibition because the laboratory 
rats are not allowed to use outside and they could not return to the nursing room. To pet or 
release, it is regarded as illegal to the act and the action would lead to punishment. In 
consequence, the rat model should be used in substitute of the real rat. For the creation of the rat 
model, it was able to work in coverage of all practices. Considering its qualifications, the rubber 
is silicone owing to softness, flexibility, and a faying surface that is similar to the real rat. 
Moreover, it hardly shrinks and greatly endures to heat. The model is safe. It can stay in the high 
temperature and the duration of usage is longer than rubber.  

According to the study, regarding the testing of the rat model, the operating officers 
which included researchers, scientists, and veterinarians of the National Laboratory Animal 
Center, injected a substance into the rat model. In regard to their satisfaction in three aspects 
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which are by surveying satisfaction, found that the benefits in the production of models with 
98.60 percent satisfaction on quality, 92.73 percent satisfaction on efficiency with 84.05 percent 
satisfaction. there is a suggestion to make the pipe flow smoothly when inserting the needle 
similar to the esophagus. The tail area should be dark in color to show the position of the veins. In 
the skin layer should create a way for the skin and muscle layers to separate And adjust the skin 
to be more realistic 
 

Keywords : Rat Model, test substance in laboratory animals 
 

บทน า 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 22 
กาํหนดแนวทางการศึกษาวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตวัเองได ้และถือ
วา่ผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด และในมาตรา 15 หมวด 3 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ 
สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) วิธีการเรียนรู้จะ
แสดงออกดว้ยการกระทาํ เรียกวา่ Enactive mode จะเป็นวิธีการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดย
การสัมผสั จบัต้องด้วยมือ ผลัก ดึง ส่ิงท่ีสําคัญต้องลงมือกระทาํด้วยตนเอง (หยาดอรุณ  ชาติ
สมบูรณ์, 2562)  ดงันั้น การถ่ายทอดประสบการณ์ และทกัษะต่างๆ จึงเป็นการสนบัสนุนการเรียนรู้
ของ ผูเ้รียนผูศึ้กษาในแต่ละแขนงวิชา  ประสบการณ์ ถูกถ่ายทอดออกไปอย่างถูกต้อง  ใน
กระบวนการเรียนรู้ทัว่ไปเพื่อให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ ตอ้งมีการฝึกซํ้ าๆ เพื่อให้เกิดทกัษะหรือ
พฤติกรรม เป็นการวดัความเขา้ใจวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งอาศยั ส่ือเป็นส่ิงเร้า และจูงใจ ใน
การเรียนรู้กับสัตว์ทดลอง ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิต ต้องมีกฏหมาย และหลักจรรยาบรรณในการใช้
สัตวท์ดลองตามหลกัสากลเขา้มาใชเ้ป็นบรรทดัฐาน ให้มีการใชส้ัตวท์ดลองในกรณีจาํเป็น และไม่
อาจหลีกเล่ียงได ้ตอ้งมีการเสนอขั้นตอน เหตุผล ต่อคณะกรรมการกาํกบัดูแล เพื่อตรวจสอบอยา่ง
เขม้งวด จึงจะสามารถทาํการวิจยักบัสัตวท์ดลองได ้ และผูป้ฏิบติังานวิจยัท่ีใช้สัตวท์ดลอง ตอ้งมี
ใบอนุญาตการปฏิบติัการกบัสัตวท์ดลองจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ภายหลงัการทดลองแลว้ตอ้งทาํ
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การุณยฆาต (ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558) สัตวท์ั้งหมด เพื่อไม่ให้สัตว์
ทรมาน และป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค และการเปล่ียนพนัธุกรรมหากเขา้สู่ระบบนิเวศน์ 
ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือเป็นสากลปฏิบติัในการใชส้ัตวเ์พื่อ
งานทางวทิยาศาสตร์ โดยการหลีกเล่ียงท่ีจะใชส้ัตวม์าทาํการทดลอง และลดการสูญเสียชวิตสัตวใ์ห้
มากท่ีสุด การพฒันาส่ือนวตักรรมทางการศึกษารูปแบบต่างๆ จึงได้ถูกพฒันาข้ึน ไม่ว่าจะเป็น 
สไลด์ วิดีโอ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงล้วนแต่พฒันาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และลด
ปัญหา แต่ยงัไม่สามารถตอบสนองในดา้นการฝึกทกัษะ เน่ืองจากความไม่สะดวกในการใชง้านของ
เคร่ืองมือ หรือเทคโนโลยีไม่รองรับ หุ่นจาํลอง จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีถูกเลือกนาํมาพฒันาให้ตรงกบั
ความตอ้งการใช้ เพราะมีลกัษณะเป็นส่ือสามมิติ จบัจอ้งได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีประสบการณ์การ
เรียนรู้ ซ่ึงหุ่นจาํลองเป็นขั้นการเรียนรู้รองลงมาจากการของจริง (Dale, Edgar, 1969) หุ่นจาํลองหนู
แรทน้ี ไดรั้บการพฒันาเพื่อฝึกปฏิบติัการฉีดสารในสัตวท์ดลอง เพราะมีความใกลเ้คียงกบัของจริง
มาก มีความยดืหยุน่ คงทน ทาํการฝึกปฏิบติัไดห้ลายคร้ัง สะดวกในการเก็บรักษา และการนาํมาใช้
งาน สอดคลอ้งกบัความพยายามท่ีจะลดจาํนวนการใชส้ัตวท์ดลองลง และการนาํส่ืออ่ืนๆมาใชแ้ทน
สัตวท์ดลอง 

 
บทวเิคราะห์ 

  ในการใชส้ัตวท์ดลองในงานวิจยัทดสอบ และการเรียนการสอน ตอ้งคาํนึงถึงสวสัดิภาพ
ของสัตวเ์ป็นสําคญั ตามหลกัการปฏิบติัต่อสัตวท่ี์เรียกวา่ "The Three R's Methods" (3R) คือ 1. การ
ทดแทนสัตวท์ดลองดว้ยวิธีการอ่ืน (Replacement) เช่น ใชเ้น้ือเยื่อสังเคราะห์แทนการใช้สัตวห์รือ
เลือกการทดลองท่ีไม่ใช้สัตว์หากผลท่ีได้ไม่ต่างกัน แต่หากจาํเป็นต้องใช้สัตว์ก็ต้องคาํนึงถึง   
2. สวสัดิภาพสัตว์ การใช้เทคนิคและวิธีการท่ีปฏิบติัต่อสัตว์อย่างเหมาะสม (Refinement) โดย
สถานท่ีตอ้งไม่คบัแคบ ปลอดเช้ือ มีอาหารและนํ้ าเพียงพอ  และ 3. การใชส้ัตวท์ดลองในจาํนวนท่ี
เหมาะสม (Reduction) คือพยายามลดจาํนวนสัตวท์ดลองท่ีตอ้งใชใ้ห้มากท่ีสุด (W. M. S. Russell 
and R. L. Burch, 1959)  
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 การศึกษาวสัดุท่ีใช้ในการผลิตหุ่นจาํลองมีหลายชนิด และหลายวิธีการ แตกต่างกนัไป 
ข้ึนอยูก่บับริบทของการศึกษาพฒันาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์นั้นๆ การผลิตหุ่นจาํลองหนูแรท
เพื่อใช้ในการฝึกทดสอบการให้สาร ได้รับการพัฒนาเป็นรูปแบบของส่ือ สามมิติ ( ภาควิชา
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา อา้งถึง เรืองวทิย ์นนทะภา และคณะ, ม.ป.ป) สามารถจบัตอ้ง ปรับ
ขนาดขนาดใกลเ้คียงของจริงได ้ตวัหุ่นทาํจากยางท่ีมีความเหนียว ยืดหยุน่ นุ่มนวล เพื่อให้สามารถ
ใชก้บัเข็มสําหรับให้สารในบริเวณต่างๆ ได ้จากการศึกษาวสัดุเหมาะสมในการผลิตหุ่นจาํลองมี 2 
ชนิดท่ีใชไ้ด ้คือ ยางพารา (Rubber) และยางซิลิโคน (silicone rubber) ยางพารา มีคุณสมบติั ยืดหยุน่ 
เหนียว การทาํให้ยางคงรูปร่าง มีหลายขั้นตอน ตอ้งผสมนํ้ ายาเคมีต่างๆ 9-10 ชนิด อบดว้ยอุณหภูมิ
ประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ลา้งดว้ยนํ้าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศา
เซลเซียส เพื่อลา้งสารเคมีท่ีตกคา้งออกให้หมด แลว้นาํเขา้ตูอ้บความร้อนในอุณหภูมิประมาณ 70 -
80 องศาเซลเซียส จนตวัหุ่นช้ินงานแห้งแล้วนาํออกมาตบแต่งเก็บรายละเอียด (วณัณลภ โกวิท, 
2554) ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดมีความสลบัซับซ้อน ใช้อุปกรณ์และสารผสมต่างๆ มาก อาศยัอากาศใน
การแข็งตวั ในบริเวณซอกเล็กๆอาจไม่แข็งตวัได ้ไม่สะดวกในการผลิตช้ินงานท่ีมีขนาดเล็ก ส่วน
ยางซิลิโคน เป็นสารโพลิเมอร์ ไดจ้ากธรรมชาติคือ ทรายและเมธานอล ในอุณหภูมิสูง เม่ือผสมสาร
ตวัเร่งปฏิกริยา เขา้กบัสารโพลิเมอร์ จึงจะเกิดการแข็งตวั ยิ่งถ้าเป็นยางคุณภาพดีเกรดสูง ความ
ยดืหยุน่และเหนียว จะมีมากข้ึน การหดตวันอ้ยกวา่ยางพารา มีอายกุารใชง้านนาน  ขั้นตอนผสมสาร
ตวัเร่ง ง่ายไม่ซบัซอ้น (รุ่งอาร์ท, ม.ป.ป) เม่ือพิจารณาจากคุณสมบติัของยางทั้งสองชนิด ในการผลิต
หุ่นจาํลองน้ีแล้ว ยางพารา เหมาะสําหรับการผลิตหุ่นจาํลองท่ีมีขนาดใหญ่ ส่วน ยางซิลิโคน คง
รูปร่างไดดี้ ไม่หดตวั มีความทนทานสูง และการใชง้านท่ีนานกวา่ จึงเป็นยางเหมาะท่ีสุดในการผลิต
หุ่นจาํลอง  

ในการผลิตหุ่นจาํลองหนูแรทเพื่อใชใ้นการฝึกทกัษะให้เกิดความชาํนาญ ก่อนท่ีจะปฏิบติั
กบัสัตวท์ดลองจริง เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสัตวท์ดลองได ้หากผูป้ฏิบติัไม่ชาํนาญ 
ซ่ึงวิธีท่ีใช้ในการให้ฝึกกบัหุ่นจาํลองจะเหมือนกนักบัการปฏิบติักบัสัตวท์ดลองจริง การป้อนสาร
และการฉีดสารเขา้ในตวัสัตวท์ดลองตามจุดต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงการให้สารในบางตาํแหน่ง
บนตวัของสัตวท์ดลอง หากมีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่าหนูแรท หรือต่างชนิด โดยรวมแลว้ มี 6 
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วิธี  ไดแ้ก่ 1) การให้สารทางปากสู่กระเพาะ (Intragastric Feeding) วิธีน้ีเป็นการให้สารผา่นท่อเข็ม
ป้อนพิเศษแบบยาว หรือข้ึนอยู่กับชนิดและขนาดของสัตว์ เพื่อให้สารเข้าสู่กระเพาะครบตาม
ปริมาณทดสอบ  2)  การฉีดสารเขา้ช่องทอ้ง  Intraperitoneal Injection  (IP)  3) ฉีดสารเขา้ใต้
ผิวหนงั บริเวณหลงัคอ Subcutaneous Injection (SC) 4 ) การฉีดสารเขา้กลา้มเน้ือ บริเวณกลา้มเน้ือ
ขาหลัง  Intramuscular Injection (IM) 5) การฉีดสารเข้าเส้นเลือด บริเวณเส้นเลือดท่ีหาง 
Intravenous Injection (IV)  6) การฉีดสารเขา้ชั้นผิวหนงั  บริเวณบนหลงั Intradermal Injection (ID) 
(อญัชลี สิริมนตาภรณ์, 2559)    
 

วธิีการผลติหุ่นจ าลองหนูแรท 
  

วธีิดาํเนินการป้ันหุ่นจาํลองหนูแรท น้ี ตอ้งการส่ือท่ีเป็นวสัดุยางซิลิโคนจึงใชว้ิธีการข้ึนตน้
แบบดว้ยดินนํ้ามนั  แม่พิมพท์าํดว้ยปูนปลาสเตอร์ โดยแบ่งขั้นตอนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.1 ขั้นตอนการท าต้นแบบและการท าแม่พมิพ์หุ่นจ าลองหนูแรท 
1.1.1 ป้ันหุ่นจาํลองตามแบบท่ีกาํหนดไวด้ว้ยดินนํ้ามนั  

 

 
1.1.2  เม่ือเสร็จแลว้ แบ่งหุ่นเป็น 2 ส่วน โดยกาํหนดเส้นแบ่ง ตามแนวตวัหุ่น ใชดิ้น

นํ้ามนักั้นเป็นแนวไวเ้พื่อกาํหนดขอบเขตกนันํ้ายางไหลออก   
1.1.3 นาํปูนปลาสเตอร์ผสมนํ้ าในอตัรา 1 ต่อ 1 ส่วน เม่ือปูนเร่ิมเซ็ตตวั นาํไปหุ้มท่ีตวั

แบบในส่วนแรก  
1.1.4   เม่ือปูนแขง็ตวั กลบัขา้งตวัแบบหุ่นข้ึน ยดึตวัพิมพป์ูนส่วนล่างไวไ้ม่ใหเ้คล่ือนท่ี 
1.1.5 แกะดินนํ้ ามนัท่ีกั้นไวอ้อก ทานํ้ าสบู่หรือวาสลีน บริเวณปูนปลาสเตอร์ท่ีเป็น

รอยต่อ เพื่อป้องกนัปูนปลาสเตอร์ท่ีจะเทแม่พิมพอี์กขา้งติดกนั และง่ายต่อการถอดแบบ 
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1.1.6 ผสมปูนปลาสเตอร์ ในอตัรา ปูน 1 ส่วน ต่อนํ้ า 1 ส่วน เม่ือปูนเร่ิมแข็งตวั นาํไป
พอกตวัหุ่นจาํลองดินนํ้ ามนัตน้แบบในส่วนท่ีเหลือจนเต็ม เม่ือปูนหมาดๆ ปาดส่วนบนให้เรียบเพื่อ
สะดวกต่อการรัดแม่พิมพ ์ 

1.1.7 เม่ือปูนแห้งดีแลว้ ทาํการแกะปูนสองซีกออกจากกนั และแกะดินนํ้ ามนัท่ีเป็น
ตวัหุ่นจาํลองออกทาํความสะอาด แม่พิมพ ์เอาเศษดินนํ้ามนัและฝุ่ นออก  

1.1.8 นาํมาปะกบกนัจะได้แม่พิมพ์ท่ีมีลกัษณะกลวงมีช่องว่างด้านในตามลกัษณะ 
ของดินนํ้ามนัหุ่นจาํลองตน้แบบท่ีแกะออกไป 

1.2  การผสมยางซิลโิคน กบั น า้ยาตัวเร่งปฏิกริิยา 
1.2.1 เทยางซิลิโคนในจาํนวนนํ้าหนกัท่ีตอ้งการลงภาชนะท่ีสะอาด 
1.2.2 เขย่าขวดเร่งยางก่อนนาํมาผสมกบัยางซิลิโคนท่ีเตรียม ใช้อตัราส่วนตามชนิด

ของยางซิลิโคน ถา้ระบุไว ้ร้อยละ 1-2 ก็ชัง่นํ้ าหนกัยาง 100 ส่วนต่อ ตวัเร่ง 1-2 ส่วน คนยางกบั
ตวัเร่งใหท้ัว่ถึง โดยใชไ้มพ้ายแบนๆ กวาดใหถึ้งรอบๆ ดา้นขา้ง และกน้ภาชนะ 

1.2.3 ใช้พู่กนัจุ่มยางซิลิโคนทาลงบนตน้แบบให้ทัว่ ไล่ฟองอากาศให้หมด โดยใช้
พูก่นัปาดไปมาตรงจุดท่ีมีฟองอากาศ  เป่าลมไล่เน้ือยางให้ทัว่ ฟองอากาศจะแตกหมด ระยะเวลาใน
การแขง็ตวัของยางซิลิโคน ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 

 
ภาพการใช้หลอดเป่าไล่ฟองอากาศ 

 

1.2.4 เอามือแตะเน้ือยางดู หากไม่ติดมือข้ึนมา ก็ผสมยางซิลิโคนกบันํ้ายาเร่ง ลงคร้ัง 
ท่ี 2 ไล่เกล่ียนํ้ายางเหมือนคร้ังแรก แลว้ทิ้งใหแ้ขง็ตวั 

1.2.5 ทายางซิลิโคนประมาณ 2-3 คร้ัง แลว้แต่ความหนาท่ีเราตอ้งการ ควบคุมเน้ือยาง
ใหมี้ความหนาสมํ่าเสมอกนัตลอดช้ินงาน และซํ้ าบริเวณท่ีบางๆ 
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1.2.6 ทิ้งให้แห้งสนิทประมาณ 4-6 ชัว่โมง ไม่ควรนาํไปใชง้านก่อนแห้งสนิท อาจทาํ
ใหย้างเส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติ 

1.2.7 วางท่อยางท่ีออกแบบมาแทนหลอดอาหาร และท่อยางท่ีหาง ในช่องทอ้งใชว้สัดุ
ใยสังเคราะห์ เพื่อลดความแน่นของเน้ือยางและให้ช้ินงานคงตวัเป็นรูปทรง จากนั้นนาํแม่พิมพท์ั้ง
สองช้ินประกบกนั และเจาะช่องใหเ้ป็นรูเพื่อเทนํ้ายางซิลิโคน 

  
ภาพการวางท่อยางให้เป็นหลอดอาหารและการประกบแม่พิมพ์ 

 

1.2.8 ใชเ้ชือก หรือยางรัดใหแ้น่น ไม่ใหแ้ม่พิมพแ์ยกจากกนั 
1.2.9 เทยางซิลิโคนในช่องท่ีเจาะไว ้พลิกแม่พิมพไ์ปมาเพื่อเกล่ียนํ้ ายางใหลเคลือบ

ดา้นในจนทัว่ เม่ือยางแขง็แลว้ ทาํการแกะแม่พิมพป์ูนออกจากกนั จะไดต้วัหุ่นยางซิลิโคนตน้แบบ  
 

  
                                            ภาพหุ่นจ าลองหนูแรทท่ีแกะออกจากแม่พิมพ์  
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1.2.10  ทาํการตกแต่งเก็บรายละเอียดภายนอก และซ่อมแซมส่วนท่ีไม่เรียบร้อย 

                                      
                          ภาพการตกแต่งรอยต่อต่างๆ และหุ่นจ าลองหนูแรท ท่ีเสร็จเรียบร้อย 

 
1.2.10 นาํหุ่นจาํลองหนูแรทไปทาํการทดสอบปฏิบติัการใหส้าร  

1 2  3 
1. ภาพวธีิฉีดสารเขา้ใตผ้วิหนงัหลงัคอ  Subcutaneous Injection (SC)   
2. ภาพวธีิการฉีดสารเขา้เส้นเลือดท่ีหาง  Intravenous Injection (IV)  
3. ภาพวธีิการฉีดสารเขา้กลา้มเน้ือขาหลงั Intramuscular Injection (IM)  

4  5  6 
4. ภาพวธีิการฉีดสารเขา้ชั้นผวิหนงัดา้นบนหลงั Intradermal Injection (ID)  
5. ภาพวธีิการฉีดสารเขา้ช่องทอ้ง  Intraperitoneal Injection  (IP)  
6. ภาพวธีิการใหส้ารทางปากสู่กระเพาะ (Intragastric Feeding) 
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ภาพ เจ้าหน้าท่ีทดลองปฏิบัติการให้สารกับหุ่นจ าลองหนูแรท 

 

ผลการวเิคราะห์ 
จากการนําหุ่นจาํลองหนูแรทไปทาํการทดสอบจริง โดยให้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานด้าน 

การให้สารทดสอบในสัตว์ทดลอง ซ่ึงประกอบด้วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์
สัตวท์ดลองจาํนวนรวม 20 คน ทาํการทดสอบ และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึง
พอใจโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ  และด้านประโยชน์ 
ในการผลิตหุ่นจาํลอง  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นได้
ตามลาํดบัดงัน้ี 
 ด้านประโยชน์ในการผลิตหุ่นจาํลอง พบว่า ร้อยละ 96.80 มีความพึงพอใจ ในการนํา
หุ่นจาํลองนาํไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ การประชาสัมพนัธ์ การจดันิทรรศการ และเป็นแนวทางการ
พฒันาส่ือโมเดลอ่ืนๆ เพื่อการศึกษา เรียนรู้ สามารถนาํไปฝึกปฏิบติัได้จริง จนเกิดทกัษะ ความ
ชํานาญ  รวมถึงการใช้สัตว์ทดลองอย่างมีจริยธรรม ในหัวข้อ การใช้วิธี อ่ืนทดแทนการใช้
สัตวท์ดลอง (Replacement)  พบขอ้เสนอแนะในการพฒันาหุ่นจาํลองของหนูเมาส์ดว้ย  
 ดา้นคุณภาพ พบว่า ร้อยละ 92.73 มีความพึงพอใจในภาพรวมหุ่นจาํลองหนูแรท เร่ืองสี 
รูปร่าง ขนาด นํ้าหนกั มีความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชท้าํหุ่นจาํลอง และ พื้นผิว สัมผสั ความยืดหยุน่
ใกลเ้คียง มีขอ้เสนอแนะในเร่ืองความแขง็ของชั้นผวิหนงั ควรปรับใหย้ดืหยุน่เพื่อง่ายต่อการจบั   

ดา้นประสิทธิภาพ พบวา่ ร้อยละ 84.05  มีความพึงพอใจในการฝึกให้สารตาํแหน่งต่างๆ ท่ี
ใกลเ้คียงของจริงมาก การนาํหุ่นจาํลองหนูแรท ไปใชง้านไดห้ลายคร้ัง ความสะดวกในการนาํมาฝึก
ปฏิบติั  มีขอ้เสนอแนะใหป้รับวสัดุท่ีเป็นหลอดอาหารให้ล่ืนกวา่น้ี และการเนน้สีเส้นเลือดท่ีหางให้
ชดัเจน 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  การนาํเสนอบทความทางวิชาการเร่ืองการพฒันาหุ่นจาํลองหนูแรทเพื่อฝึกให้สารทดสอบ
น้ี สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทความสําคญัของหุ่นจาํลองในการนาํมาใช้ฝึกปฏิบติัแทนของจริงเพื่อ
ลดการใชส้ัตวท์ดลอง สอดคลอ้งตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวท์ดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการพฒันาหุ่นจาํลองท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวิจยั  การเรียนการสอน เพื่อฝึกปฏิบติั
ใหเ้กิดความชาํนาญ รวมถึงการนาํไปพฒันาเพื่อการเรียนรู้การศึกษาในส่วนต่างๆ ดา้นสัตวท์ดลอง 
โดยแสดงใหเ้ห็นจากผลการสาํรวจความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการให้สารทดสอบ
ต่อการพฒันาหุ่นจาํลองหนูแรท ของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ จาํนวน 20 คน  พบวา่ ร้อยละ 96.80 
มีความพึงพอใจ ด้านประโยชน์ในการผลิตหุ่นจาํลอง สอดคล้องกับ Reduction ใน 3Rs  คือ 
พยายามลดจาํนวนสัตวท์ดลองท่ีตอ้งใช้ให้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพ ร้อยละ 92.73  ซ่ึง
เป็นภาพรวมของหุ่นจาํลอง ท่ีมี รูปร่าง สี ขนาด นํ้ าหนกัท่ีเหมาะสมใกลเ้คียงของจริง เพื่อให้เกิด
ความคุน้เคยเม่ือตอ้งปฏิบติักบัหนูทดลองจริง สอดคล้องกบัการปฏิบติัด้านเทคนิคการให้สารใน
สัตวท์ดลองในบริเวณตาํแหน่งต่างๆ และดา้นประสิทธิภาพ  ความใกลเ้คียงของผิวสัมผสั ความ
ยืดหยุ่นเม่ือปฏิบติัการให้สาร มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 84.05  เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว 
หุ่นจาํลองหนูแรท เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีใกลเ้คียงของจริงมากท่ีสุด   

จากการทดสอบ พบขอ้บกพร่องหลายประการ เช่นในส่วนของท่อยางท่ีใช้สําหรับป้อน
สารทางปาก ควรปรับใหมี้ความไหลล่ืนมากกวา่น้ี  ผูพ้ฒันาเห็นวา่ ควรนาํท่อท่ีมีความยืดหยุน่สูงมา
ใช ้เพื่อให้เกิดความนุ่ม ล่ืน มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัหลอดอาหาร เพื่อป้องกนัการชาํรุดฉีกขาด ขณะ
สอดท่อป้อนสารเขา้ไป  ส่วนบริเวณหางควรมีสีเขม้เพื่อแสดงตาํแหน่งของเส้นเลือด เพื่อท่ีจะได้
มองเห็นชดัเจนเม่ือตอ้งฉีดสารเขา้ท่ีหาง ในชั้นผิวหนัง ชั้นผิวหนังกบักล้ามเน้ือแยกจากกนั และ
ปรับผิวสัมผสัให้คล้ายจริงมากข้ึน แนวทางในการพฒันางานในขั้นต่อไป คือการออกแบบ
หุ่นจาํลองใหมี้โครงสร้างของรูปทรงกระดูกดา้นใน และนาํวสัดุและยางหลายชนิดมาผสมผสานให้
เหมาะกบัชั้นผิวหนงั สามารถมองเห็นอวยัวะภายในบางส่วนได้ เพื่อให้เขา้ใจบริเวณการให้สาร 
รวมถึงสามารถใช้เก็บตวัอย่างจากเลือดได ้เพราะในการฝึกปฏิบติักบัสัตวท์ดลอง ผูฝึ้กปฏิบติัตอ้ง
ฝึกในคราวเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดในการใชส้ัตวท์ดลองให้คุม้ค่า  ตลอดถึงการนาํ
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เทคนิค และเทคโนโลยีมาในผสมผสานในตวัหุ่นจาํลองให้สามารถแสดงผลการปฏิบติัได้  เพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างและการพฒันานวตักรรมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งเสริมการเรียนรู้ได้
ดียิง่ข้ึน ผูป้ฏิบติัมีความชาํนาญข้ึน  
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ด้วยระบบลาออนไลน์กบักระบวนการลาด้วยเอกสาร 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาประสิทธิภาพกระบวนการลาดว้ยระบบลาออนไลน์และผล
ตอบรับของบุคลากรศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ ในการเปล่ียนแปลงกระบวนการลาจากเดิมท่ีใชว้ิธี
กรอกข้อมูลการลาลงในเอกสารมีขั้ นตอนการดําเนินการซํ้ าซ้อน และพบปัญหาระหว่าง
กระบวนการหลายขั้นตอนรวมถึงความล่าช้าของเอกสารและความผิดพลาดในการสรุปขอ้มูลทั้ง
รายวนั รายเดือน นอกจากนั้นการค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวติัการลางาน รวมถึงความ
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ส้ินเปลืองกระดาษและพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร อีกทั้งเอกสารสูญหายระหว่างกระบวนการ 
ดงันั้นจึงนาํระบบลาออนไลน์ : MUSIS (MAHIDOL University Share Information System) โดย
กองเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหิดล  มาใชซ่ึ้งพบวา่สามารถลดการใชก้ระดาษไดม้ากข้ึน 
ไม่พบขอ้ผิดพลาดในการสรุปข้อมูล และลดขั้นตอนเวลาด้านการสรุปรายงานของงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลลงได้เป็นอย่างดี รวมถึงความสะดวกของบุคลากร ท่ีสามารถทาํการลาได้ทั้งท่ี
ทาํงานและนอกสถานท่ีทาํงานโดยผา่นเครือข่ายเสมือน VPN (Virtual Private Network)   
 

ค าส าคัญ :  การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการลา ระบบลาออนไลน์ ระบบสารสนเทศ
เครือข่ายเสมือน 

 

Abstract 
 This study is a performance study of the leave process by using online leave system and 
the feedback from officers in the National Laboratory Animal Center for changing the leave 
process from using the document system that have redundant procedures and encountered many 
problems between multiple processes including delays in documents and found errors in 
summarizing data both daily, monthly. In addition, searching for information to check leave 
history is inconvenience, make more paper waste, lack of document storage and document can 
lost during the process. Therefore we are using online leave system MUSIS (MAHIDOL 
University Share Information System) by Information Technology Division, MAHIDOL 
University. We found that it can reduce paper usage, no errors were found in the summary, 
greatly reduce time to summarize the reports of human resource management. And very 
convenience for officers to make leave permission at work and off-site via a virtual network VPN 
(Virtual Private Network) Leave online 
 

Keywords : Human Resource Management, Leave process, Online leave system, Information  
                    Systems ,VPN (Virtual Private Network) 
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บทน า 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการช่วยสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาองคก์รให้
เติบโตอย่างรวดเร็วซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand 4.0 ยุคดิจิทลัสู่การพฒันาเปล่ียนแปลงใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นองคก์รหน่ึงท่ีให้ความสําคญั
กบัการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นส่วนสนบัสนุนยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ในการขบัเคล่ือนให้ศูนยฯ์ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีกาํหนดไว ้จึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอ้ือต่อการดาํเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการรวบรวมข้อมูลของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2557-2558 บุคลากรของ
ศูนยฯ์ มีจาํนวนทั้งส้ิน 130 ราย โดยเป็นบุคลากรสายสนุนทั้งหมดซ่ึงร้อยละ 50 เป็นบุคลากรท่ีมี
คุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ในกรณีท่ีบุคลากรมีความประสงค์จะลากิจ ลาป่วย ลาพกัผ่อน ลาคลอด
หรือยกเลิกวนัลานั้น การลาแต่ละคร้ังตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการลาหยุด สิทธิ
การลาหยุดงานและการไดรั้บเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 สําหรับ
กระบวนการยื่นใบลา ภายในศูนย์ฯ ผูล้าจะต้องกรอกข้อมูลการลาลงในเอกสารโดยต้องแจ้ง
ผูร่้วมงานให้ลงนามรับทราบ เพื่อปฏิบติังานแทนและในบางกลุ่มงานตอ้งให้หัวหน้างาน/หัวหน้า
หน่วย หรือหวัหนา้สาํนกังาน เสนอความคิดเห็นก่อนเขา้สู่กระบวนการอนุมติั จากนั้นผูล้าทาํการส่ง
เอกสารการลาผา่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อลงรับเอกสารและสรุปวนัลารายบุคคลในแต่ละ
วนั จากนั้นส่งผา่นใหห้วัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการตรวจสอบอีกคร้ัง ก่อนเขา้สู่กระบวนการอนุมติั
ขั้นสุดทา้ยคือ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารหรือผูอ้าํนวยการ เป็นการจบกระบวนการลา   
 สถิติการลาแต่ละประเภทเฉล่ียต่อเดือนไม่น้อยกว่า 130 คร้ัง หมายถึงปริมาณการใช้
กระดาษท่ีศูนยฯ์ ใช้ไปในการจดัการกระบวนการลา ทั้งน้ีงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ทาํการ
ตรวจสอบและสรุปรายงานวนัลาในแต่ละวนัของผูล้า โดยนบัจาํนวนเอกสารใบลา และสรุปยอด
จาํนวนวนัลารายบุคคล  ซ่ึงใช้เวลาเฉล่ียในการจดัการประมาณ 30-50 นาทีต่อวนั พร้อมทั้งสรุป
รายละเอียดการลาของบุคลากรประจาํเดือน ใชเ้วลาเฉล่ียในการจดัการประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อเดือน  
และตอ้งพิมพร์ายงานปิดประกาศให้บุคลากรทราบทุกคร้ัง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และทวน
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สอบการลาของตนเองดว้ย ซ่ึงการจดัการดงักล่าว ยงัมีความผิดพลาดในการสรุปขอ้มูลอยู ่เน่ืองจาก
การนับสรุปจาํนวนวนัลาของบุคลากรมีจาํนวนมาก ทาํให้เกิดความผิดพลาด หากขอ้มูลวนัลา
ผดิพลาด อาจส่งต่อการประเมินผลการปฏิบติังานในรอบปีนั้น ๆ ได ้ 
 

บทวเิคราะห์ 
บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัต่อการพฒันาขบัเคล่ือนในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงประสิทธิภาพ

ของบุคลากรท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีความซ่ือสัตย์ จงรักภกัดี มีทศันคติทางบวกต่อองค์กรซ่ึงปัจจยัน้ีส่งผลต่อการลา  ซ่ึง
บุคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร  จะแสดงออกทางพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในการ
ทาํงาน เป็นความรู้สึกท่ีเช่ือมัน่และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร มีความเต็มใจทุ่มเทความพยายาม
ในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีส่วนร่วมในขบัเคล่ือนองคก์ร และการมี
ความสุขในการปฏิบติังานซ่ึงมีผลต่อการลาของบุคลากร  มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความผูกพนัของ
แต่ละบุคคล  ซ่ึงอาจสะทอ้นมาจากการลาของแต่ละบุคคล 
 มหาวิทยาลยัมหิดลมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยไดริ้เร่ิมใช้ระบบการลา
ออนไลน์ในมหาวทิยาลยัมหิดล ตั้งแต่ปี 2553  ศูนยฯ์  ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงนาํระบบสารสนเทศ
ดงักล่าวมาใชภ้ายในหน่วยงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บขอ้มูลการลา และอาํนวยความ
สะดวกให้กบับุคลากรในการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ขอ้มูลและสถิติการลาของตนเอง อีกทั้ง
เป็นการลดปริมาณการใชก้ระดาษในหน่วยงานดว้ย 
 โดยในปี 2558  ศูนยฯ์ เร่ิมนาํเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการลาออนไลน์สําหรับบุคลากร
มาใช ้เพื่อช่วยแกปั้ญหาไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลาของบุคลากร เน่ืองจากการลาระบบเดิมมี
ความผิดพลาด ทั้งจากผูล้า หวัหนา้ในสังกดั และนกัทรัพยากรบุคคล   อีกทั้งยงัเป็นการลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน ลดการใชก้ระดาษ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมถึงช่วยอาํนวย
ความสะดวกในดา้นการลาให้กบับุคลากร เพียงแค่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ท
โฟน หรือสถานท่ีท่ีมีคล่ืนเครือข่ายโทรศพัท ์ก็สามารถท่ีจะส่งใบลาโดยการลาออนไลน์ให้กบังาน
บริหารทรัพยากรบุคคลได ้ในทุกสถานท่ีและเวลา  
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จากการวิเคราะห์กระบวนการลาดว้ยเอกสารพบว่า มีขั้นตอนการดาํเนินการซํ้ าซ้อน และ
การตรวจสอบหรือสรุปวนัลาแต่ละประเภททาํให้เกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ัง การสูญหายของ
เอกสารระหว่างกระบวนการ ซ่ึงในการปฏิบติังานในแต่ละวนัปัญหาท่ีพบ งานบริหารทรัพยากร
บุคคลตอ้งสืบคน้แฟ้มลารายบุคคล เพื่อนาํใบลามาตรวจสอบกบัขอ้มูลเดิมของบุคลากรแต่ละราย  
ก่อนคาํนวณวนัลารายวนัของแต่ละราย รวมถึงจาํนวนแฟ้มลาของแต่ละบุคคลใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บ
แฟ้มเป็นจาํนวนมาก  ทาํใหมี้ผลกระทบในเร่ืองพื้นท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอกบัปริมาณเอกสารท่ีเพิ่มข้ึน 
อีกทั้งในส่วนการจดัการของงานบริหารทรัพยากรบุคคล การสรุปวนัลาแต่ละเดือนมีผลกระทบ
โดยตรงเพราะตอ้งนาํขอ้มูลบนัทึกลงใน Microsoft Excel เพื่อสรุปสถิติการลารายเดือนของแต่ละ
บุคคล  ซ่ึงต้องใช้เวลามากและเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น ในทุกขั้นตอน สามารถเกิด ความ
ผิดพลาดไดต้ลอดเวลา ทั้งเร่ืองการประมวลผลการคาํนวณและการตรวจสอบ ทาํให้เกิดความไม่
สะดวกของผูล้าและผูรั้บผดิชอบในการลา  การนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยสนบัสนุนการดาํเนินการจึง
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจดัการกระบวนการทาํงาน ซ่ึงนาํมาสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการ
การลาดว้ยเอกสารมาเป็นระบบลาออนไลน์  เพื่อปรับสู่การลดการใชก้ระดาษ (Paperless) และเป็น
แนวทางท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั ซ่ึงมีประโยชน์ ดงัน้ี 

1.ทาํใหก้ระบวนการการทาํงานมีความชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากขั้นตอนการทาํงานทั้งหมด
ถูกระบุอยูภ่ายในระบบ  

2. การทาํงานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ไม่ตอ้งเกิดความสับสนกบัการจดัการเอกสารในรูป
กระดาษ และพร้อมนาํขอ้มูลไปใชง้านต่อไดท้นัที 

3. สามารถควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของบุคลากรภายในองคก์รได ้ ลดโอกาสท่ีเอกสารจะ
สูญหายไดด้ว้ยการสาํรองขอ้มูลและมีความปลอดภยัของขอ้มูลมากข้ึน 

4. การจดัการเอกสารมีความเป็นระเบียบมากข้ึน รวมถึงการคน้หาเอกสารต่างๆ เพื่อนาํไป
อา้งอิงหรือทาํรายงานสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
           จากการสืบคน้ขอ้มูลพบวา่ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ การ 
เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการทาํงาน (สมสุก นากสุกและคณะ, 2557) ไดพ้ฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ความสะดวก รวดเร็วและช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ  ระบบ
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ขอ้มูลการลามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ เพิ่มประสิทธิภาพให้กบัองคก์รในการบริหารจดัการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบลางานออนไลน์ ของนทัประดิษฐ ์ พลอยวิเศษ (2555)  ท่ีกล่าววา่ผูใ้ช้
สามารถใช้งานไดง่้ายและทาํงานไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัลดพื้นท่ีในการเก็บเอกสารและง่ายต่อ
การสาํรองขอ้มูลเพื่ออาํนวยความสะดวก และเป็นการสนบัสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลสําหรับองคก์ร
ให้สามารถจดัการขอ้มูลพนกังาน  สิทธิการลางาน และปฏิทินกิจกรรม พนกังานสามารถลางาน 
ตรวจสอบสถานะการลา และประวติัการลา หวัหนา้งานสามารถอนุมติัการลาและตรวจสอบประวติั
การลาของพนักงาน สามารถดูปฏิทินกิจกรรมเพื่อใช้พิจารณาอนุมัติการลา ส่วน นนิดา              
สร้อยดอกสน และคณะ (2557)  กล่าววา่ในการพฒันาระบบลางานออนไลน์ สามารถดูรายงานสรุป
การลาของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการบริหารจดัการ การ
ตดัสินใจ และความสะดวก ให้กบัฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน และพนกังาน และยงัช่วยลด
ปริมาณกระดาษเพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม สําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาคธุรกิจในยุค
การเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะภาคธุรกิจการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงาน กระบวนการทาํงานและการใช้
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยม์าดาํเนินการช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง รวมถึงการ
วางแผนในระยะยาว และกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร(2560) และในปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแห่งยุค
สารสนเทศ สู่องคก์รยุคใหม่ในอนาคต วาสนา ศรีอคัรลาภและจิราวรรณ คงคลา้ย (2559) ไดก้ล่าว
วา่แนวคิดของการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารยคุขอ้มูลสารสนเทศ ตอ้งเหมาะสมกบัการ
บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี
จดัการกบัขอ้มูลสารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี  ตอ้งติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และกา้วตาม
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเปรีบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการลาของบุคลากรด้วย
ระบบลาออนไลน์กบักระบวนการลาดว้ยเอกสารโดยทาํการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน กระบวนการลา
ด้วยเอกสารและศึกษาการทาํงานของระบบลาออนไลน์  แล้วปรับขั้นตอนกระบวนการให้
สอดคลอ้ง และทาํงานร่วมกนัไดจ้นจบกระบวนการ รวมถึงการจดัอบรม ให้ความรู้ความเขา้ใจใน
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การใชง้านระบบ และทาํการประเมินผูใ้ชง้านจากขอ้มูลพื้นฐานของบุคลากรทุกระดบั ร่วมถึงความ
ถนดัในการใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อนาํผลการศึกษาไปพฒันาปรับปรุง ให้การใชง้านระบบลาออนไลน์
มีประสิทธิภาพมากยิง่ๆ ข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะนาํระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการลด   
ขั้นตอนการลาของเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร 

2. แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ในการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาทดแทนกระบวนการ
ลาแบบเดิมท่ีใชก้ารกรอกขอ้มูลลงในเอกสารการลา 

3. ลดใชท้รัพยากรกระดาษ 
4. มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว สําหรับใช้สนับสนุนประกอบการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
โดยมีขั้นตอนการทาํงานของกระบวนการลาดว้ยเอกสาร(ระบบงานเดิม) ของบุคลากรท่ี

ประสงค์ลาและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงและการพิจารณาอนุมติัในแต่
ละขั้นตอน ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 : ข้ันตอนการท างานของกระบวนการลาด้วยเอกสาร (ระบบงานเดิม) 

จากการนาํระบบลาออนไลน์มาใชจ้ะแสดงใหเ้ห็นขั้นตอนในการทาํงานของระบบ ท่ีไดน้าํ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับลดขั้นตอนให้กระชบัและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
ซ่ึงระบบลาออนไลน์ ทาํให้ลดขั้นตอนในส่วนของบุคลากร ผูต้รวจสอบ ผูบ้งัคบับญัชาแและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่พบขอ้ผดิพลาดในการสรุปขอ้มูลวนัลาทั้งรายวนั 
และรายเดือน แต่ยงัตอ้งดาํเนินการหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการลาหยุด สิทธ์ิการลาหยุดงาน
และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และประกาศศูนย์
สัตวท์ดลองแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการลาในระบบออนไลน์ และ
ประกาศศูนยส์ัตว์ทดลองแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการลาในระบบ
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ออนไลน์ (เพิ่มเติม)  แต่อาจมีขอ้จาํกดัในการเขา้ระบบลาออนไลน์นอกพื้นท่ีมหาวิทยาลยั ตอ้ง
Login ผา่น VPN (Virtual Private Network) เสมือนอยูใ่นพื้นท่ีมหาวทิยาลยั (ดงัภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพที ่2 : กระบวนการลาระบบลาออนไลน์ (ระบบงานใหม่) 

หลงัจากไดท้าํการใชง้านแลว้สามารถสรุปกระบวนการการทาํงานทั้ง 2 ระบบ สามารถ
เปรียบเทียบไดต้าม (ดงัตรารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบกระบวนการลาด้วยเอกสารและระบบลาออนไลน์ 

รายการ กระบวนการลาด้วยเอกสาร ระบบลาออนไลน์ 
1. ผูล้า กรอกขอ้มูลการลากระบวนการผา่น

ใบลาหลายขั้นตอน กว่าจะถึงมือผู ้
อนุญาต 

สามารถลางานผ่านอุปกรณ์ส่ือสารท่ี
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  

2. ผูต้รวจสอบ/
ผูอ้นุมติั 

การสรุปวันลาแต่ละใบผิดพลาด
บ่อยคร้ัง 

ระบบตัดวนัลาอัตโนมัติ สามารถดู
ประวติัและตรวจสอบ การลาหยุดงาน
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ของตนเองได ้  
 ใบลาสูญหายระหวา่งกระบวนการ ระบบมีความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลถูกตอ้ง 

ครบถว้น ไม่สูญหาย 
3. งานบริหาร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

นําแฟ้มการลาแต่ละบุคคลออกมา
และเก็บใส่ในแฟ้มแต่ละบุคคล ใช้
เวลา 30-50 นาทีต่อวนั 

ช่วยลดระยะเวลาในการดาํเนินการ
เร่ืองขอลางานใหมี้ความสะดวก
รวดเร็วข้ึน และการสรุปขอ้มูลการลา 

4. การจดัเก็บ ไม่มีพื้นท่ีจดัเก็บใบลาแต่ละบุคคล การเก็บขอ้มูลในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ทาํใหล้ดตน้ทุนของ
ศูนยฯ์ ในการสร้างหรือเก็บขอ้มูล 

5. การสรุปผล การสรุปวนัลาประจาํเดือนล่าชา้และ
ผิ ด พ ล า ด บ่ อ ย ค ร้ั ง  ใ ช้ เ ว ล า  1-2 
ชัว่โมงต่อเดือน 

ประมวลผลขอ้มูลการลาไดร้วดเร็ว 
ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และสามารถเรียกดู
ไดท้นัที 

  
จากผลสํารวจความพึงพอใจต่อการนาํระบบลาออนไลน์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการลาของบุคลากร จาํนวน 116 ราย ในปี 2560  พบว่า มีระดบัความพึงพอใจ เท่ากับ     
ร้อยละ 77.78  และ ร้อยละ 22.22 ไม่พึงพอใจ เน่ืองจากกลุ่มบุคลากรดงักล่าวไม่มีความถนดัในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดแ้นะนาํถึงวิธีการเขา้ถึงระบบลาออนไลน์ 
และอาํนวยความสะดวกในการลาโดยหวัขอ้การประเมิน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงผลส ารวจความพงึพอใจต่อการน าระบบลาออนไลน์ 

รายการ ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านกระบวนการ  
1.1 สามารถสร้างใบลาไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  77.30 
1.2 สามารถคน้หาและตรวจสอบสถานะใบลาไดส้ะดวกและรวดเร็ว  79.52 
1.3 ระบบสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 75.40 
1.4 ระบบสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 75.56 
1.5 ระบบมีความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่สูญหาย 80.32 
1.6 ระบบช่วยลดขั้นตอนการลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 78.25 
2. ด้านความพงึพอใจโดยรวมในการใช้งานระบบ 77.78 
3. ด้านการลดใช้กระดาษ  100.00 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการเปรียบเทียบกระบวนการด้วยระบบลาออนไลน์กบักระบวนการลาดว้ยเอกสาร    
จะเห็นวา่ในการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เขา้มาประยุกต์ใช้ในการทาํงาน สามารถปรับเปล่ียนและ
ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นลงไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงกระบวนการลาดว้ยเอกสารนั้น มีขั้นตอนการทาํงานถึง 
11 ขั้นตอน ทาํให้ส้ินเปลืองทั้งเวลาและเกิดความผิดพลาด ทั้งในเร่ืองการรวบรวมขอ้มูล สรุป
รายงาน ความล่าช้าไม่คล่องตวัในการตรวจสอบทั้งผูล้าและผูต้รวจสอบ ดงันั้นในการนาํระบบลา
ออนไลน์มาใช้จะสามารถลดขั้นตอนการทาํงานลง เหลือเพียง 4 ขั้นตอน พร้อมทั้งสามารถลด
ระยะเวลาการทาํงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งานท่ีสามารถลาได้ทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงานให้กบัผูล้า ในส่วนของงานบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถลดขอ้ผิดพลาดในเร่ืองการ
สูญหายของเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองการใช้กระดาษ  ลดระยะเวลาในการรวบรวมและสรุป
ขอ้มูลรายงาน  ในส่วนผูบ้งัคบับญัชาสามารถใชง้านระบบไดทุ้กท่ีทุกเวลาในการตรวจสอบ ติดตาม
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การลาของบุคลากรในสังกัดหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา ว่ามีประวติัการลามากน้อยเพียงใด เพื่อเป็น
ขอ้มูลสนบัสนุนในการพิจารณาการอนุมติัใบลาต่อไป   

การนาํเทคโนโลยีมาปรับใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของศูนยฯ์ พบวา่ มีความ
เหมาะสมโดยจากผลสาํรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการนาํระบบลาออนไลน์ เท่ากบั ร้อยละ77.78 
และสามารถลดใชก้ระดาษไดถึ้งร้อยละ 100   

ส่วนผูไ้ม่พึงพอใจต่อการนาํระบบลาออนไลน์ จาํนวน ร้อยละ 22.22 นั้น มีสาเหตุจากการท่ี
กลุ่มบุคลากรดงักล่าวไม่มีความถนดัในการใชง้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัคุณวุฒิตํ่ากวา่
ปริญญาตรี และกลุ่มบุคลากรท่ีมีอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาและให้ความรู้
เพื่อให้เกิดความขบัเคล่ือนให้สอดรับกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปพร้อมกนั  โดยการจดัอบรมและ
จดัทาํเอกสารคู่มือการใช้งานในภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบับุคลากรกลุ่มน้ี รวมถึงการเปิด
โอกาสซกัถามและรับคาํช้ีแนะจากงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดต้ลอดเวลา เพื่อสร้างความคุน้เคย
กบัระบบใหม่ให้มากข้ึนจนสามารถใช้งานไดอ้ย่างคล่องตวัและสามารถเขา้ถึงการใช้งานไดด้ว้ย
ตนเอง  

นอกจากน้ีหากมีการนําระบบลาออนไลน์มาเช่ือมโยงกับระบบบันทึกเวลาการเข้า
ปฏิบติังานของบุคลากร จะทาํใหส้ามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบขอ้มูลการเขา้ปฏิบติังาน การลา
ไดอ้ยา่งเป็นอตัโนมติั โดยไม่เสียเวลาในการจดัการขอ้มูลอีกต่อไป 
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การน าระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) เพือ่การพฒันาระบบการจดัการ
เอกสารระบบคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัมหิดล 
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บทคดัย่อ  
 ในการจดัทาํระบบมาตรฐานคุณภาพของศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ  มหาวิทยาลยัมหิดล
พบวา่การแจกจ่ายเอกสารของระบบมาตรฐานต่าง ๆ ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกสํานกังาน ทาํให้เสียเวลา
ในการถ่ายเอกสาร และส้ินเปลืองกระดาษเป็นอย่างมาก  อีกทั้งประสบปัญหาในการใช้งาน 
แบบฟอร์มท่ีไม่เป็นปัจจุบนั เน่ืองจากผูใ้ชง้านจะสาํเนาเอกสารไปเก็บไว ้โดยท่ีอาจจะไม่ใช่เอกสาร
ท่ีมีการปรับปรุงฉบบัล่าสุด ทาํให้มีความผิดพลาดในการใช้เอกสาร จึงเกิดแนวคิดท่ีจะบูรณาการ
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
การป ระ หยัดพ ลังงานของมหาวิท ย าลัย  จึ งได้นําระ บบ เอก ส ารส ารส นเท ศ  ( MUSIS)                    
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ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ในการพฒันาระบบการจดัการเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ให้มีความสะดวกในการใชง้าน และใชเ้อกสารไดต้ามความจาํเป็น ใน
แต่ละคร้ังท่ีตอ้งการใช้ ไม่ตอ้งมีการถ่ายเอกสารเก็บไวห้น้างานให้ส้ินเปลือง อีกทั้งสามารถเขา้ถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้ งในท่ีทาํงาน และนอกท่ีทาํงาน โดยผ่านทางระบบ Virtual Private 
Network(VPN) ของมหาวิทยาลยั จึงนบัวา่มีประโยชน์ต่อการจดัการระบบเอกสาร และช่วยลดการ
ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ผลจากการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) ของมหาวิทยาลยั มาใช้ในการพฒันา
ระบบการจดัการเอกสารระบบคุณภาพของศูนยฯ์ พบวา่ปริมาณกระดาษท่ีใชท้าํสาํเนาแจกจ่ายไปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ลดลงถึง ร้อยละ 61.4 จากปริมาณการถ่ายสําเนาเอกสารระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งหมด 
รวมถึงการลดระยะเวลาในการปฏิบติังานของ ผูค้วบคุมเอกสารกลาง(DC: Document Control 
Center) จากการถ่ายสาํเนาเอกสารและนาํไปแจกจ่ายในแต่ละสาํนกังาน ไดถึ้ง ร้อยละ 43.3   
 

ค าส าคัญ : ระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS), ระบบ Virtual Private Network(VPN),             
การบริหารจดัการดา้นเอกสาร 
 

Abstract 
 The Quality standard system of the National Laboratory Animal Center, Mahidol 
University. There is a distribution of standard system documents to all related offices. Waste of 
time and a lot of paper for photocopying. Also having problems in using Non-current form. 
Because the user will copy the documents to keep. Which may not be the latest updated document 
causing errors in using documents. Therefore the idea to integrate information technology 
knowledge and reduce paper usage by Mahidol University's energy saving policy. Therefore 
introduced the Mahidol University Information System (MUSIS) used in document management 
to increase work efficiency by easing document use and selecting and also reduce paper waste. 
And information can be accessed anywhere even the workplace via the university Virtual Private 
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Network (VPN) system. Therefore it is considered useful for document management and truly 
reduce energy consumption.   
 After applying the University Information System (MUSIS) amount of paper used to 
make copies distributed to relevant parties has decreased by 61.4% from the volume of all quality 
systems document copying. Including reducing the time of the staff's work from copying and 
distributing office document. And distributed to each office up to 43.3% 
 
Key Word : Information document system  (MUSIS), Virtual Private Network(VPN) System, 

Document management 
 

บทน า 
 ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ  มหาวิทยาลยัมหิดล มีพนัธกิจหลกั คือ การผลิตและให้บริการ
สัตวท์ดลองท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการสนบัสนุนพนัธกิจหลกัดงักล่าว ศูนยฯ์ 
จึงไดมี้การนาํระบบคุณภาพท่ีมีความสอดคลอ้ง และสามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานผลิต
และบริการ รวมทั้งงานตรวจสอบคุณภาพสัตวท์ดลอง คือ (1) ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  
(2) ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) และ(3) การใชแ้ละการดูแล
สัตวท์ดลองตามมาตรฐาน Association for Assessment and Accreditation  of laboratory Animal 
Care (AAALAC) International โดยระบบมาตรฐานดงักล่าวมีแนวปฏิบติัแสดงถึงความสามารถใน
การท่ีจะส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตรงกบัขอ้กาํหนดของลูกคา้ กฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยแสดงถึงการควบคุมกระบวนการต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ การติดตามวดัประสิทธิผล  ปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเน่ือง  สํานกังานควบคุมคุณภาพ โดยงานกาํกบัดูแลระบบมาตรฐาน เป็นผูค้วบคุม
เอกสารกลาง (DC: Document Control Center) รับผิดชอบหลกัดา้นการควบคุมเอกสารระบบ
คุณภาพทั้งหมดของศูนยฯ์ ร่วมกบัผูค้วบคุมเอกสารประจาํสํานกังาน(DC: Document Control 
Officer) โดยจากเดิม การแจกจ่ายเอกสาร จะนาํเอกสารท่ีผา่นการอนุมติัจากผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้น
คุณภาพ (QMR- Quality Management Representative) มาทาํสําเนา เพื่อแจกจ่ายให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
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ทั้งหมด  ซ่ึงตอ้งใชก้ระดาษเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งประสบปัญหาในการนาํเอกสาร แบบฟอร์มท่ีไม่
เป็นปัจจุบนัมาใชง้านหรืออา้งอิง เน่ืองจากผูใ้ชง้านจะทาํสําเนาเอกสารไปเก็บไว ้โดยท่ีอาจจะไม่ใช่
เอกสารท่ีมีการปรับปรุงฉบบัล่าสุด ทาํให้มีความผิดพลาดในการใช้งานบ่อยคร้ัง จึงได้นาํระบบ
เอกสารสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหิดล(MUSIS) มาใชใ้นศูนยฯ์ เพื่อพฒันาการจดัการเอกสารระบบ
คุณภาพใหมี้ความสะดวก ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบไดด้ว้ย
ตนเอง รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และลดปริมาณการใช้กระดาษ ให้สอดคล้องกบั
นโยบายการประหยดัพลงังานของมหาวทิยาลยั 
 ซ่ึงสอดคล้องกับงานของวริทธ์ิธร คาํหมาย และเพ็ญศรี อมรศิลปชัย (2559) ได้ศึกษา
เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการทาํงานท่ีสะดวกรวดเร็วและการใช้เอกสารภายใน
องค์กร และธนชั อ่อนทา (2558) ไดก้ล่าวว่าในยุคปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารเขา้มามีบทบาทกบั
ชีวติประจาํวนัมากข้ึน องคก์รต่างๆ ไม่วา่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่างก็หนัเขา้มาให้ความสนใจใน
การพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและการบริหารจัดการเอกสาร (Document 
Management System) เพื่อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตวัมากข้ึน ช่วยให้ผูใ้ช้
สะดวกในการเรียกใช้ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย โดยการนําเอาระบบจดัการบริหารเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มาใช ้(Electronic Document Management System) เอกสารทั้งหมดจะนาํเขา้สู่ระบบ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเอกสารเหล่านั้นได้จากการสแกนเอกสารท่ีเป็นกระดาษ
เปล่ียนไปเป็นไฟลแ์ละนาํมาจดัเรียงตามหมวดหมู่ทาํเป็นดชันีท่ีกาํหนดไว ้นบัวา่เป็นประโยชน์และ
เหมาะสม ต่อการพฒันาระบบการจดัการเอกสารของทุกองคก์รในยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 เอกสารระบบคุณภาพจดัทาํข้ึนให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 
9001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) ทาํให้มีเอกสารท่ีตอ้ง
ทาํสําเนาเพื่อแจกจ่ายหลายฉบับ ซ่ึงเอกสารคุณภาพทั้ ง 2 ระบบน้ี ประกอบด้วย คู่มือ 2 ฉบับ 
ระเบียบปฏิบติังาน 60 ฉบบั ขั้นตอนการปฏิบติังาน 180 ฉบบั แบบฟอร์ม 223 ฉบบั และเอกสาร
สนบัสนุน 123 ฉบบั โดยมีขอ้กาํหนดในการปฏิบติัและการจดัทาํเอกสารให้สอดคลอ้งกบัระบบ
มาตรฐาน ดงัน้ี 
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 ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) : Intertek Industry and certification services (Thailand) 
Ltd., (2560) ประกอบดว้ย 

1. ขอบเขต  
2. เอกสารอา้งอิง        
3. คาํนิยามและคาํจาํกดัความ       
4. บริบทขององคก์ร        

4.1 ความเขา้ใจในองคก์ร และบริบทขององคก์ร    
4.2 ความเขา้ใจในความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4.3 การกาํหนดขอบเขตของระบบการจดัการดา้นคุณภาพ  
4.4 ระบบการจดัการดา้นคุณภาพและกระบวนการต่าง ๆ 

5. ความเป็นผูน้าํ         
5.1 ความเป็นผูน้าํ และขอ้ผกูพนั     
5.2 นโยบายคุณภาพ        
5.3 บทบาท ความรับผดิชอบ และอาํนาจหนา้ท่ี   

6. การวางแผนสาํหรับระบบการจดัการดา้นคุณภาพ  
6.1 การดาํเนินการแสดงความเส่ียงและโอกาส    
6.2 วตัถุประสงคคุ์ณภาพและการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  
6.3 การวางแผนสาํหรับการเปล่ียนแปลง      

7. การสนบัสนุน         
7.1 ทรัพยากร         
7.2 ทกัษะความสามารถ        
7.3 ความตระหนกั        
7.4 การส่ือสาร         
7.5 ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร       

8. การปฏิบติัการ         
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8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบติัการ   
8.2 ขอ้กาํหนดต่างๆ สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ     
8.3 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ     
8.4 การควบคุมผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีส่งมอบจากภายนอก    
8.5 การผลิตและการส่งมอบบริการ       
8.6 การปล่อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ      
8.7 การควบคุมผลลพัธ์(ของกระบวนการ) ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  

  
9. การประเมินสมรรถนะ        

9.1 การตรวจติดตาม ตรวจวดั วเิคราะห์ และการประเมิน   
9.2 การตรวจประเมินภายใน       
9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร       

10. การปรับปรุง         
10.1 ทัว่ไป        
10.2 ความไม่สอดคลอ้งและการปฏิบติัการแกไ้ข   
10.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

จากขอ้กาํหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ขา้งตน้น้ี มีหวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบั
การควบคุมและการแจกจ่ายเอกสารคือ “หวัขอ้ท่ี 7.5 ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร7.5.3.2 a) การแจกจ่าย การ
เขา้ถึง การเรียกใช ้และการใชง้าน‛ ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการจดัทาํระบบเอกสารคุณภาพ  
 ขอ้กาํหนดระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) : BSI Group 

(Thailand) Co., Ltd. (2558) ประกอบดว้ย 
1. ขอบเขต  
2. การอา้งอิงมาตรฐาน        
3. คาํจาํกดัความ      
4. ขอ้กาํหนดมาตรฐานการจดัการ 
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4.1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
4.2  นโยบาย 
4.3 การวางแผน 
4.4 การนาํไปปฏิบติัและการดาํเนินการ 
4.5 การตรวจสอบ 
4.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

จากข้อกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (OHSAS 
18001:2007) ขา้งตน้น้ี มีหวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัการควบคุมและการแจกจ่ายเอกสาร คือ‚หวัขอ้ท่ี 4.4 
การนาํไปปฏิบติัและการดาํเนินการ, 4.4.5 การควบคุมเอกสาร”  

จึงเป็นท่ีมาของการจดัทาํบทความวชิาการ “เร่ืองการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) 
เพื่ อก ารพัฒนา ระ บบ กา รจัดก าร เอกส ารระบ บคุ ณภาพ ของศู นย์สัตว์ท ดล อง แห่งช า ติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล‛ ประกอบกบัการเขา้สู่ยุคดิจิตอล Thailand 4.0 ของประเทศไทย ทาํให้มีการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นตวัช่วยผลกัดนัให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยาํ ในการจดัการ
เอกสาร โดยมหาวิทยาลยัมหิดล ไดเ้ร่ิมนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) มาใช้ตั้งแต่ปี 2553 
ศูนยฯ์ เล็งเห็นถึงความสําคญั และประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงนาํมาประยุกตใ์ช้
ในการบริหารจดัการดา้นเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจกจ่ายเอกสาร และ
ลดปริมาณการใช้กระดาษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการประหยดัพลงังานของมหาวิทยาลยัมหิดล
ไดอี้กดว้ย 

 

บทวเิคราะห์ 
 ในการจดัการระบบมาตรฐานของศูนยส์ัตว์ทดลองแห่งชาติ พบปัญหาจากการแจกจ่าย
เอกสารระบบคุณภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใชง้านเอกสารท่ีไม่เป็นปัจจุบนั และไม่สามารถเขา้ถึง
เอกสารระบบคุณภาพได ้ จึงเกิดการวิเคราะห์ระบบการแจกจ่ายเอกสารในรูปแบบเดิม ซ่ึงการทาํ
สําเนาจากตน้ฉบบัเพื่อแจกจ่ายให้แต่ละสํานกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาท่ีพบจากการแจกจ่ายเอกสาร
ใหแ้ต่ละสาํนกังาน คือ เอกสารระบบคุณภาพไม่เป็นปัจจุบนัในพื้นท่ีปฏิบติังาน  เสียเวลาในการทาํ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

454 
 
 

สําเนาหลายฉบบั และไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารระบบคุณภาพไดเ้ม่ือผูค้วบคุมเอกสารกลาง หรือผู ้
ควบคุมเอกสารสาํนกังานไม่มาปฏิบติังาน จึงทาํใหต้อ้งมีการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) 
มาใช ้โดยเร่ิมจากปรึกษากบังานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยฯ์ เพื่อออกแบบกาํหนดโครงสร้าง
เอกสารระบบคุณภาพ ทาํการ Upload เอกสารระบบคุณภาพ  ประชุมช้ีแจงผูใ้ชง้านและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการใช้งานระบบเอกสารสารสนเทศ  ทดลองและติดตามผลการเข้าใช้งานระบบเอกสาร
สารสนเทศ (MUSIS) เป็นระยะเวลา 3 เดือน สรุปผลการใชง้านเพื่อพฒันาระบบการจดัการเอกสาร
โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัภาพท่ี 1 
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จากการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) มาใช้ในการพฒันาระบบจดัการเอกสาร

ระบบคุณภาพ ISO 9001 และ OHSAS 18001 ท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ จากรูปแบบเดิมมีการถ่ายสําเนา
เอกสาร เพื่อแจกจ่ายไปยงัสํานักงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และในรูปแบบใหม่เปล่ียนเป็นการนํา
เอกสารท่ีผา่นการอนุมติัแลว้มาสแกนเป็นไฟล์ PDF Upload ข้ึนระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS)  

ภาพที ่1 แผนผงัแสดงการพฒันาระบบการจดัการเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) 

 

จบการทาํงาน 

รูปแบบเดมิ 

รูปแบบใหม่ 

วิเคราะห์ระบบการท างานรูปแบบเดมิ 

- เอกสารไม่เป็นปัจจุบนัในพื้นท่ีปฏิบติังาน 
- เสียเวลาในการทาํสาํเนาหลายฉบบั 
- ไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารระบบคุณภาพได้

เม่ือผูค้วบคุมเอกสารกลาง หรือผูค้วบคุม
เอกสารสาํนกังานไม่มาปฏิบติังาน 

ปัญหาท่ีพบ 

ทาํสาํเนา จากตน้ฉบบั 

ประทบัตรา เอกสารควบคุมสาํเนา 
ฉบบัท่ี... ส่งให ้เจา้หนา้ท่ี DC 

สาํนกังาน เพื่อแจกจ่าย 

ร่วมปรึกษากบั IT  เพื่อนาํระบบ MUSIS มาใช ้

ออกแบบเพื่อกาํหนดโครงสร้างเอกสารระบบคุณภาพ 

Upload เอกสารระบบคุณภาพ 

ประชุมช้ีแจงการใชง้านระบบเอกสารสารสนเทศ 

ใชง้านระบบเอกสารสารสนเทศ 

สรุปผลการดาํเนินการ 

ร่วมกบั IT ทาํการปรับปรุง
ระบบ 

 ติดตามผลการใชง้าน 3 เดือน 
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และส่งอีเมล์แจ้งผูค้วบคุมเอกสารสํานักงาน ทาํให้ลดขั้นตอนจากการถ่ายสําเนาเอกสาร เพื่อ
แจกจ่าย รวมถึงลดระยะเวลาการปฏิบติังานของผูค้วบคุมเอกสารกลางไดถึ้งร้อยละ 43.3 โดยแสดง
การเปรียบเทียบขั้นตอนการแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพของศูนยฯ์ ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 เปรียบเทียบขั้นตอนการแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 

 
ในการปรับเปล่ียนการแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพเป็นรูปแบบใหม่นั้น ไดมี้การส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ รวมถึงใหค้าํปรึกษากบัผูใ้ชง้าน โดยสามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ โดยสรุป ดงัน้ี (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 

คู่มื
อ 

SOP SD FOR
M 

Procedure 

ISO 9001 OHSAS 18001 

คู่มือ SOP SD FOR
M 

Procedure 

ISO 9001 OHSAS 18001 

เร่ิมตน้ (รูปแบบเดิม) 

เอกสารท่ีผา่นการอนุมติั
แลว้ 

ถ่ายเอกสาร 

แจกจ่าย 

จบการทาํงาน 

สนง.1 สนง
.3 

สนง.5 สนง.4 สนง.2 

เร่ิมตน้ (รูปแบบใหม่) 

เอกสารท่ีผา่นการอนุมติั
แลว้ 

สแกนเอกสาร 

Upload เอกสารข้ึนระบบ 
MUSIS 

ส่งอีเมลแ์จง้ผูค้วบคุมเอกสาร 
สนง. 

 
 
ผู้

ควบคุ
ม

เอกสาร
กลาง 

จบการทาํงาน 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการเอกสารระบบคุณภาพรูปแบบเดิมและ

รูปแบบใหม่ 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

1.การแจกจ่าย 
1.1 ทาํสําเนาเอกสารแจกจ่ายให้ผูเ้ก่ียวข้อง
ประมาณ 7,000 แผน่ (ร้อยละ100) 

1.การแจกจ่าย 
1.1 ทาํสําเนาเอกสาร(เฉพาะพื้นท่ีควบคุม) 
ประมาณ 2,700 แผน่ (ลดลง ร้อยละ 61.4)  

2.ความถูกต้องของเอกสาร 
2.1 พบเอกสารท่ียกเลิกการใช้งานแล้วอยู่ใน
พื้นท่ีปฏิบติังาน 

2.ความถูกต้องของเอกสาร 
2.1 ไม่พบเอกสารท่ียกเลิกการใช้งานแลว้อยู่
ในพื้นท่ีปฏิบติังาน 

3.การเข้าถึงเอกสารระบบคุณภาพ 
3.1 ไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารระบบคุณภาพได้
เม่ือผูค้วบคุมเอกสารกลาง หรือผูค้วบคุมเอกสาร
สํานักงานไม่มาปฏิบัติงาน หรืออยู่นอกพื้นท่ี
ทาํงาน ทาํใหไ้ม่สะดวกต่อการใชง้าน 

3.การเข้าถึงเอกสารระบบคุณภาพ 
3.1 เขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาทั้งในท่ีทาํงาน
และนอกท่ีทาํงาน ผ่านทางระบบ VPN ของ
มหาวทิยาลยั จึงสะดวกต่อการใชง้าน 
 

4. ระยะเวลา 
4.1 ระยะเวลาในการถ่ายสําเนาและแจกจ่าย
สาํเนาเอกสารประมาณ 6,440 นาที (ร้อยละ100) 

4. ระยะเวลา 
4.1 ระยะเวลาในถ่ายสําเนาและแจกจ่ายสําเนา
เอกสารประมาณ 3,648 นาที (ร้อยละ 43.3) 

 
  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) ของมหาวทิยาลยัมหิดล มาใชเ้พื่อการพฒันา

ระบบการจดัการเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 และ OHSAS 18001 ของศูนยส์ัตวท์ดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านเอกสารระบบ
คุณภาพของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิผล ไม่มีการนําเอกสารท่ีไม่เป็นปัจจุบันมาใช้อ้างอิงในการ
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ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มใช้งานมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั ผูใ้ช้งานเอกสารระบบคุณภาพ
สามารถเขา้ถึงเอกสารไดต้ลอดเวลาทั้งในท่ีทาํงานและนอกท่ีทาํงาน ผ่านทางระบบ VPN ของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงลดปริมาณการถ่ายสําเนาแจกจ่ายให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง ประมาณ 2,700 แผ่น จาก
รูปแบบเดิมมีการถ่ายสาํเนาเอกสารจาํนวน 7,000 แผน่ คิดเป็น ร้อยละ61.4 และลดระยะเวลาในการ
ถ่ายสาํเนาและแจกจ่ายสาํเนาเอกสาร ประมาณ 3,648 นาที คิดเป็น ร้อยละ 43.3 
 ปัญหาท่ีพบจากการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) มาใช้คือในการเปิดใช้งาน
เอกสาร และUpload เอกสาร บางคร้ังอาจจะเปิดไฟล์เอกสารไม่ได ้เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่
ละเคร่ืองมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวอร์ชัน่ ซ่ึงระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) มีลกัษณะการทาํงาน
เป็นแบบ Web base ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการแสดงผล ท่ีตอ้งเปิดใช้งานผ่านเวบ็บราวเซอร์ Internet 
Explorer เวอร์ชัน่ 8 ข้ึนไป และการแสดงผลขอ้มูลจะไม่มีประสิทธิภาพในการเปิดผา่นบราวเซอร์ 
ค่ายอ่ืน อีกทั้งผูใ้ชง้านระบบบางคนยงัขาดทกัษะ ความรู้ และไม่คุน้เคย ในการใชง้านระบบ จดัการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้การเขา้ใชง้านระบบ จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการ
ใชง้านช่วงแรก 
 ในการจดัการระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) เป็นงานท่ีผูค้วบคุมเอกสารกลาง ตอ้งใช้
ความรู้ความเขา้ใจในบริบทการทาํงานในแต่ละหัวขอ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจาํเป็นจะตอ้ง
นํามาใช้ให้เหมาะสม โดยบูรณาการความรู้ความเข้าใจ เพื่อพฒันาการจดัการดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์ในการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการงานภายในศูนยฯ์
ทั้งน้ีจากการนาํระบบเอกสารสารสนเทศ (MUSIS) มาใช ้พบวา่ยงัมีอีกหลายส่วนท่ีจะพฒันา  เช่น 
การอนุมติัเอกสารระบบคุณภาพ โดยให้ผูท้บทวนทาํการอนุมติัเอกสารได้ในระบบ โดยดูจาก
สถานะเอกสาร ไดแ้ก่ การผา่นการตรวจสอบ แกไ้ขหรืออนุมติั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการ
ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของศูนยฯ์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใชง้าน มีความถูก
ตอ้ง แม่นยาํ และทาํใหก้ารจดัการดา้นเอกสารระบบคุณภาพมีความคล่องตวัมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การจดัหาพสัดุเป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนและขบัเคล่ือนองคก์รให้บรรลุ
เป้าหมายและพฒันาองค์กรให้เจริญกา้วหน้าต่อไป วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อเปรียบเทียบ
วธีิการจดัหาพสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดลก่อนและหลงัการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ขณะท่ี
ยงัเป็นส่วนราชการมหาวทิยาลยัมหิดลจดัหาพสัดุตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีวธีิการจดัหาพสัดุทั้งหมด 6 วธีิ หลงัจากมหาวทิยาลยัมหิดลออก
นอกระบบราชการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐเม่ือปี พ.ศ.2550 ไดด้ าเนินการจดัหาพสัดุตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัซ่ึงได้ลดมีวิธีการจดัหาพสัดุให้เหลือเพียง 4 วิธี และมีการปรับเปล่ียน
วงเงินในการจดัหาแต่ละวธีิใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน ท าให้การจดัหาพสัดุท าให้การจดัหามีความ
สะดวก คล่องตวั และรวดเร็วในการด าเนินการมากข้ึน แต่หลังจากท่ีรัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบญัญัติการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลใช้บงัคบักับ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมทั้งมหาวทิยาลยัมหิดลดว้ย มาตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้มา 
การจดัหาพสัดุตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ไดมี้การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเป็นระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า e-GP เป็นระบบงานท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมบญัชีกลาง 
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และไดล้ดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งลงเหลือ 3 วิธี แต่ไดมี้การขยายวงเงินเพิ่มข้ึนในแต่ละวิธี การศึกษา
คร้ังน้ีท าให้ทราบถึงพฒันาการการจดัหาพสัดุของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงข้อมูลท่ีได้น่าจะเป็น
ประโยชน์กับผูป้ฏิบติังานด้านพสัดุ ตลอดจนผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจดัหาพสัดุ เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการดา้นพสัดุต่อไป 
 

ค าส าคญั: การจดัหาพสัดุ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
 

Abstract 
Procurement is an important process for supporting and driving organization to  reach the  

goal as well as for futher development. The objective of this study was to compare the 
procurement method in Mahidol university before and after becoming an autonomous university. 
Mahidol university was first establisehed as the government university, procurement was 
performed under the Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.2535 
(1992) which there were six procurement methods. After Mahidol university became an 
autonomous university in 2007, procument was performed under the Regulations of the Mahidol 
university on Procurement B.E.2551 (2008). Procurement method was decreased from six to four 
methods and  the budget for purchasing was modified suitable for each method. These 
modifications resulted in procurement of Mahidol university was convenient, flexible and fast. In 
2017, the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 (2017) was 
implemented.  From August, 23, 2017, all government sectors including Mahidol university have 
to follow this law for procurement. The new procurement method using software named 
electronic government procurement system or e-GP which was developed by Comptroller 
General's Department. The results of this study make understanding the developemt of 
procurement in Mahidol university which beneficial for the development of procurement 
management.  
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บทน า 

มหาวิทยาลัยมหิดลก่อก า เนิดมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนกระทั่งได้รับ
พระราชทานช่ือเป็นมหาวิทยาลยัมหิดลในปี พ.ศ. 2512 ในช่วงท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลมีสถานะเป็น
ส่วนราชการตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2530 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2541 การบริหารจัดการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่นการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ รวมทั้งการเงินและพสัดุ ต้องปฏิบติัภายใต้ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆของระบบ
ราชการเช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืนๆ การจดัหาพสัดุตอ้งปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการดา้นพสัดุ ท าให้กระบวนการจดัหาพสัดุมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ียุ่งยาก ซบัซ้อน ไม่มี
ความคล่องตวั   

ในปีพ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดลไดเ้ปล่ียนสถานภาพจากการเป็นส่วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550  ซ่ึงประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนท่ี 68 ก หนา้ท่ี 4 ถึง 30 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 โดยเหตุผลหลกัใน
การเปล่ียนมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยูใ่นก ากบัของรัฐ  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระ และมีความคล่องตวั สามารถจดัการศึกษาใน
ระดับ อุดม ศึกษาได้อย่ า ง มี คุณภาพและประ สิท ธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน   หลัง จ ากนั้ น  สภา
มหาวิทยาลยัมหิดลไดอ้อกขอ้บงัคบัและประกาศมหาวิทยาลยัดา้นต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปเป็นอย่างอิสระและมีความคล่องตัว  ตามเจตนารมณ์ของการเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ดา้นพสัดุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล ไดอ้อกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล 
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ท าให้เจา้หน้าท่ีและ
ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุทุกส่วนงานของมหาวิทยาลยัมหิดลด าเนินการจดัหาพสัดุตามขอ้บงัคบัของ
มหาวิทยาลยั โดยไม่ตอ้งจดัหาพสัดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 
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และท่ีแก้ไขเพิ่ม เติม เช่นเดียวกับส่วนราชการอ่ืนๆ อีกต่อไป ท าให้การจัดหาพัสดุของ
มหาวทิยาลยัมหิดลมีความคล่องตวัและมีความยดืหยุน่มากข้ึน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้อกพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 134 ตอนท่ี 24 ก หนา้ท่ี 13 
ถึง 55 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยให้มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก าหนด 180 วนันบัแต่วนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป โดยเหตุผลหลกัในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าวเพื่อให้
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลกั
ปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็น เพื่อป้องกนัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ มีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีค  านึงถึงวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลัก ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้ งมีการประเมินผลเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระราชบญัญติัดงักล่าวน้ีใช้บงัคบักบัหน่วยงานต่างๆของรัฐไดแ้ก่ 
ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล 
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

การประกาศใช้พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 น้ีมี
ผลท าให้มหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงได้ออกนอกระบบราชการแลว้ และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ ตอ้งด าเนินการดา้นพสัดุเช่นเดียวกบัส่วนราชการต่างๆ และไม่สามารถด าเนินการดา้น
พสัดุตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 
2551 ท่ีออกตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 ไดอี้กต่อไป เน่ืองจากไดถู้กยกเลิก
โดยพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากล าดบัเหตุการณ์ท่ี
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าวิธีการจดัหาพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดลสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองช่วงคือ
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ช่วงแรกในขณะท่ีมหาวิทยาลยัเป็นส่วนราชการและช่วงท่ีสองซ่ึงมหาวิทยาลยัไดอ้อกนอกระบบ
ราชการและมีสถานะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ดงันั้นวตัถุประสงค์ของบทความวิชาการน้ี
เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจดัหาพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดลก่อนและหลงัการเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีอาจน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงวธีิการและกระบวนการในการ
จดัหาพสัดุของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และบทความ
วชิาการน้ีมีขอบเขตมุ่งศึกษาเปรียบเทียบวธีิการด าเนินการจดัหาพสัดุ โดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและวธีิปฏิบติังานดา้นการพสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดล 

วธีิการจัดหาพสัดุก่อนการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
การด าเนินการจดัหาพสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดลก่อนการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็นส่วนราชการ ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และระเบียบมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการพสัดุ เงินรายได ้พ.ศ. 2536 
ทั้งน้ีการจะเลือกใช้ระเบียบใดในการจดัหาพสัดุนั้น ข้ึนอยู่กบัวา่จะใชเ้งินงบประมาณหมวดใดใน
การจัดหา กรณีท่ีใช้เ งินงบประมาณในการจัดหาพัสดุต้องด า เนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม แต่กรณีท่ีใชง้บประมาณการจดัหา
พสัดุในหมวดเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัตอ้งด าเนินการตามระเบียบมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการ
พสัดุ เงินรายได ้พ.ศ. 2536 โดยมีรายละเอียดวธีิการจดัหาพสัดุ ดงัน้ี 

การจดัหาพสัดุหมวดเงินงบประมาณ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม สามารถด าเนินการดว้ยวธีิการซ้ือหรือการจา้ง ได ้6 วธีิ คือ 
1. วธีิตกลงราคา คือ การด าเนินการคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
2. วธีิสอบราคา คือ การด าเนินการคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
3. วธีิประกวดราคา คือ การด าเนินการคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
4. วธีิพิเศษ  คือ การด าเนินการท่ีกระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
5. วธีิกรณีพิเศษ คือ การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือรัฐวสิาหกิจ ในกรณีตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
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6. วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด  

การจดัหาพสัดุหมวดเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั ตามระเบียบมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ย
การพสัดุเงินรายได ้พ.ศ.2536 สามารถด าเนินการจดัหาพสัดุดว้ยวิธีการซ้ือหรือการจา้ง ซ่ึงสามารถ
กระท าได ้5 วธีิ คือ 
1. วธีิตกลงราคา คือ การด าเนินการคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
2. วธีิสอบราคา คือ การด าเนินการคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
3. วธีิประกวดราคา คือ การด าเนินการคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
4. วธีิพิเศษ คือ การด าเนินการท่ีกระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
5. วธีิกรณีพิเศษ คือ การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือรัฐวสิาหกิจ ในกรณีตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 

วธีิการจัดหาพสัดุหลงัการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

หลงัจากท่ีมหาวทิยาลยัมหิดลออกนอกระบบราชการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแลว้ 
สภามหาวทิยาลยัมหิดลจึงออกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั มหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลยัไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การ
ก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติั อตัรา วงเงิน และการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2551 และ ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัหาโดย
วิธีพิเศษตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2551 ซ่ึงเจ้าหน้าพสัดุและผูท่ี้เก่ียวข้องในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ด าเนินการจัดหาพัสดุตามข้อบังคับและประกาศดังกล่าว จนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับกับ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมถึงมหาวิทยาลยัมหิดลด้วย ดงันั้นวิธีการด าเนินการด้านพสัดุของ
มหาวทิยาลยัมหิดลหลงัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ จึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะดงัน้ี 
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วธีิการจัดหาพสัดุหลงัการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ระยะที่ 1 (ก่อนพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ) 

การจดัหาพสัดุตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2551 และขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และมหาวิทยาลยัได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติั อตัรา วงเงิน และการด าเนินการ ตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2551 และ ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัหาโดยวิธีพิเศษตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.
2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 สามารถท าได ้4 วธีิ คือ 
1. วธีิตกลงราคา  คือ การจดัหาคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 300,000 บาท  
2. วธีิประกวดราคา คือ การจดัหาคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกินกวา่วงเงินการจดัหาโดยวธีิตกลงราคา 
3. วิธีคดัเลือก  คือ การจดัหาคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 300,000 บาท และมีขอ้บ่งช้ีตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด  
4. วธีิพิเศษ  คือ การจดัหาคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป และมีขอ้บ่งช้ีตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

วธีิการจัดหาพสัดุหลงัการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ระยะที่ 2 (หลังพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ) 

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถด าเนินการ
ได ้3 วธีิ ดงัน้ี 
1. วิธีประกาศเชิญชวน  ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานท่ีจดัหาเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป กระท าได ้3 วธีิ ดงัน้ี  

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซ้ือหรือจา้งท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะ
เฉพาะของพสัดุท่ีไม่ซับซ้อน เป็นสินคา้หรืองานบริการทัว่ไป และมีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดไวใ้น
ระบบขอ้มูลสินคา้ (e-catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
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e-market) ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด กระท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี (1) การเสนอราคาโดยใบ
เสนอราคา คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท    
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 
5,000,000 บาท  

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท โดยเป็นการซ้ือหรือจา้งท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีมีความ
ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินคา้หรืองานบริการท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสินคา้    
(e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-
bidding) ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

1.3 วิธีสอบราคาคือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระท าได้กรณีท่ีพื้นท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ 
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ียงัไม่สามารถเสนอราคา ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
2. วิธีคดัเลือก ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานท่ีจดัหาเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานท่ีจดัหาก าหนด  
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานท่ีจดัหาเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั ตรงตาม
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานท่ีจดัหาก าหนดรายใดรายหน่ึงโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงคือการจดัหาคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท   
 

บทวเิคราะห์ 
บทความวชิาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบวธีิการจดัหาพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดล

ก่อนและหลงัการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ เพื่อให้ทราบประเด็นหรือขอ้มูลท่ีอาจน าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินการดา้นพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดลหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆของ รัฐ ต่อไปในอนาคต สรุปการ เป รียบเ ทียบวิ ธีการด า เ นินการจัดหาพัส ดุของ
มหาวทิยาลยัมหิดลก่อนและหลงัการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1. เปรียบเทียบวธีิการด าเนินการจดัหาพสัดุ มหาวิทยาลยัมหิดลก่อนและหลงัการเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ  

 

การด าเนินการจดัหาพสัดุก่อนการเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

การด าเนินการจดัหาพสัดุหลงัการเป็นมหาวทิยาลยั 
ในก ากบัของรัฐ 

ระยะที ่1 ระยะที ่2 
วธีิซ้ือและวธีิจา้ง วธีิการจดัหา วธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง 

การซ้ือหรือการจา้งกระท าได ้6 วธีิ คือ  
(1) วธีิตกลงราคา 
(2) วธีิสอบราคา 
(3) วธีิประกวดราคา 
(4) วธีิพิเศษ 
(5) วธีิกรณีพิเศษ 
(6) วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงั
ก าหนด 

การจดัหากระท าได ้4 วธีิ คือ 
(1) วธีิตกลงราคา 
(2 วธีิประกวดราคา 
(3) วธีิคดัเลือก 
(4) วธีิพิเศษ 

1. วธีิประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป 
กระท าได ้3 วธีิ ดงัน้ี 
  (1) วธีิตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) วธีิประกวดราคา 
  อิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) วธีิสอบราคา 
2. วธีิคดัเลือก 
3. วธีิเฉพาะเจาะจง 
 

  
การด าเนินการดา้นพสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดลหลงัจากเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยั

ในก ากบัของรัฐ ในระยะท่ี 1 (ระหวา่งปี พ.ศ.2550-2560) มหาวิทยาลยัสามารถออกขอ้บงัคบัและ
ประกาศเก่ียวกบัการพสัดุไดเ้อง เพื่อให้มีการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตวัโดยไม่
ตอ้งด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 เหมือนส่วนราชการ
อ่ืนๆ มหาวิทยาลยัไดอ้อกขอ้บงัคบัและประกาศมหาวิทยาลยั โดยปรับปรุงหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินการทางพสัดุใหม่เพื่อให้การด าเนินการมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน โดยลดวธีิการจดัหาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ข
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เพิ่มเติม จากเดิมท่ีมีวิธีการจดัหา 6 วิธี เหลือเพียง 4 วิธี เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตวัใน
การฏิบติังานมากข้ึน โดยวิธีการจดัหาตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัทั้ง 4 วิธีน้ี ครอบคลุมวิธีการ
จดัหาในแบบเดิมทั้งวงเงินและขอ้บ่งช้ีต่างๆ ท าให้การด าเนินการจดัหาของมหาวิทยาลยัมีความ
กระชบัมากข้ึน ลดความซบัซ้อน เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจ ไม่สับสนในการเลือกวิธีการ
จดัหา มีความสะดวกและคล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีการด าเนินการจดัหาพสัดุท่ีมี
วงเงิน 2 ล้านบาทข้ึนไป ยงัคงตอ้งด าเนินการจดัหาดว้ยวิธีประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ส่วนวิธีท่ีถูกยกเลิกไปคือวิธีสอบราคา และวิธีกรณีพิเศษ 
เน่ืองจากไดก้ระจายวงเงินการจดัหาโดยวิธีสอบราคา  ซ่ึงมีวงเงินในการจดัหาคร้ังหน่ึงมีราคาเกิน 
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทไปอยูใ่นวงเงินการจดัหาโดยวิธีตกลงราคา และวิธีประกวด
ราคาแทน  ซ่ึงการกระจายวงเงินดงักล่าวช่วยลดขั้นตอน และขบวนการในการจดัหา ท าให้กระชบั 
และมีความคล่องตวัมากข้ึนตามวงเงินการจดัหาท่ีเหมาะสมในแต่ละวธีิ และไดเ้พิ่มวธีิการจดัหาโดย
วธีิคดัเลือกซ่ึงเป็นวธีิการจดัหาหน่ึงท่ีรองรับการจดัหาโดยวิธีประกวดราคาหรือเปรียบเป็นช่องทาง
หน่ึงในการจดัหาท่ีไม่สามารถจดัหาโดยวิธีประกวดราคา ส่วนการจดัหาโดยวิธีตกลงราคาไดเ้พิ่ม
วงเงินในการจดัหาจากเดิมวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ท าให้การ
จดัหามีความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็วในการด าเนินการมากข้ึน เพราะเดิมเม่ือวงเงินเกิน 
100,000 บาท ตอ้งด าเนินการจดัหาดว้ยวธีิสอบราคาซ่ึงมีกระบวนการท่ียุง่ยากเพิ่มมากข้ึนจากวิธีตก
ลงราคา รวมถึงเอกสารและระยะเวลาในการด าเนินการท่ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีในปัจจุบนัราคา
พสัดุในทอ้งตลาด ราคากลาง รวมถึงค่าจา้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เช่นเดียวกนัการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา ซ่ึงลดวงเงินจากเดิมคือการซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมี
ราคาเกิน 2,000,000 บาท  เป็นวงเงินซ่ึงมีราคาเกิน 300,000 บาท ท าให้การลดวงเงินการจดัหาโดย
วิธีการประกวดราคาดงักล่าวลง จึงไดมี้การปรับเปล่ียนขั้นตอนการจดัหาใหม่ให้มีความคล่องตวั
เพิ่มมากข้ึน ท าให้การประกวดราคามีประสิทธิภาพมากข้ึนและลดระยะเวลาในการด าเนินการให้
นอ้ยลง 
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 หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช ้
บงัคบักบัมหาวิทยาลยัมหิดลอยา่งเป็นทางการตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ไดมี้การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเรียกวา่ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกวา่ e-GP 
เป็นระบบงานท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมบญัชีกลางอยา่งเต็มรูปแบบ วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งลดลงเหลือ 3 วิธี 
แต่มีการขยายวงเงินเพิ่มข้ึนนแต่ละวิธี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป เป็นวิธีท่ีพฒันามาจากวิธี
ประกวดราคาเดิม มีการเพิ่มวงเงินในการจดัหาจากเดิมวงเงินเกิน 300,000 บาท เป็นวงเงินเกิน 
500,000 บาท ส่วนวธีิคดัเลือกเป็นวธีิท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัวธีิคดัเลือกและวธีิพิเศษเดิม มีเง่ือนไขหรือ
ขอ้บ่งช้ีขอ้ใดขอ้หน่ึงในการด าเนินการ ส่วนวธีิสุดทา้ยคือวธีิเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีท่ีพฒันามาจากวิธี
ตกลงราคาเดิม ก็ได้เพิ่มวงเงินในการจดัหาจากเดิมวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท รวมถึงรองรับวิธีพิเศษเดิมดว้ย ท่ีสามารถด าเนินการดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจงไดต้าม
เง่ือนไขท่ีกฎกระทรวงก าหนด โดยการพฒันาวิธีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในระยะท่ี 2 น้ี การ
กระจายวงเงินดงักล่าวช่วยใหก้ารจดัหามีความคล่องตวัมากข้ึนตามวงเงินท่ีขยายในแต่ละวิธี แต่การ
ด าเนินการในระยะน้ี จะตอ้งด าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกวา่ e-GP ทุกกระบวนการ  
แม้ว่าการด าเนินการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากออกนอกระบบราชการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ จะมีความยืดหยุน่ คล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมหิดลยงัมีสถานะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ยงัรับงบประมาณ
จากรัฐบาลอยู ่ และยงัตอ้งด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล มีความยดึโยงและอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของรัฐบาลอยู ่มหาวทิยาลยัมหิดลยงัคงไดรั้บการตรวจสอบการด าเนินงานจากส านกังานตรวจ
เงินแผน่ดิน (สตง.) เป็นประจ าอยู่เช่นเดิม แต่หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  น้ีมีผลท าให้มหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงได้ออกนอกระบบ
ราชการแลว้ และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ตอ้งกลบัมาด าเนินการดา้นพสัดุภายใต้
ระบบราชการเช่นเดียวกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ท าให้ตอ้งปฏิบติังานภายใตก้ฎหมายและระเบียบ
ต่างๆท่ีเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ท่ี
ตอ้งการระบบบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระ มีความคล่องตวั แต่อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 ไดเ้ปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัในก ากบัของ
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รัฐ สามารถจดัท าระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุได ้
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตวั โดยตอ้งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้ง 
ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัมหิดลและผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุท่ีจะตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลง มุ่งมัน่ตั้ งใจในการพฒันาการด าเนินการด้านพสัดุให้มีความคล่องตัวและอิสระ
(autonomy)  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล (good governance) ดว้ยความสุจริต 
โปร่งใส (transparency) และตรวจสอบได ้ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการดา้นพสัดุของมหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมจาก
การด าเนินการภายใตร้ะบบราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงมีการจดัหาพสัดุด้วยวิธีการซ้ือหรือการจา้งทั้งหมด 6 วิธี มีขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ียุง่ยากซบัซ้อน ไม่คล่องตวั หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลออกนอกระบบราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเ ม่ือปี พ .ศ .2550 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับและประกาศ
มหาวิทยาลัยเก่ียวกบัการด าเนินการด้านพสัดุ ซ่ึงมีวิธีการจดัหาพสัดุทั้งหมด 4 วิธี หลงัจากท่ี
มหาวทิยาลยัมหิดลไดด้ าเนินการดา้นพสัดุตามขอบงัคบัและประกาศมหาวิทยาลยัมานานกวา่ 10 ปี 
พบวา่การการจดัหาพสัดุของมหาวทิยาลยัมหิดลมีความคล่องตวัและมีความยืดหยุน่มากข้ึนกวา่เดิม 
เน่ืองจากไม่ตอ้งจดัหาพสัดุตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมเช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืนๆ แต่หลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ท าให้มหาวิทยาลยัมหิดล
ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐและตกอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัใชข้องพระราชบญัญติัดงักล่าวดว้ย 
ไม่สามารถด าเนินการด้านพสัดุตามขอ้บงัคบัและประกาศมหาวิทยาลยัไดอี้กต่อไป ตอ้งกลบัมา
ด าเนินการดา้นพสัดุเช่นเดียวกบัส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัมหิดลได้
ด าเนินการด้านพสัดุตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ในฐานะท่ีผูเ้ขียนเป็นนกัวิชาการพสัดุ และมีโอกาสไดป้ฏิบติังาน
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ในช่วงท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลยงัคงเป็นส่วนราชการและหลงัจากท่ีเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ จึงไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการดา้นพสัดุมาโดยตลอด จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
บทความวชิาการน้ี จะเป็นประโยชน์กบัผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ ผูบ้ริหาร ตลอดจนผูก้  าหนดนโยบาย
ด้านการพสัดุ ทั้งน้ีสามารถเป็นข้อมูลอา้งอิงท่ีอาจน าไปใช้ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมหาวิทยาลยัมหิดลก าลงัด าเนินการ
ออกขอ้บงัคบัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง เน่ืองจากในพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 6 ได้ให้มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ สามารถจดัท า
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุได ้เพื่อให้เกิดความ
ยดืหยุน่และมีความคล่องตวั โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ตามแนวทางของพระราชบญัญตัน้ี ทั้ งน้ีเพื่อพฒันาการด าเนินการด้านพสัดุให้มีความคล่องตวั 
โปร่งใส คุม้ค่า เป็นท่ียอมรับและปราศจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ 

รายการอ้างองิ 
 
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ.  2550” (2550, 16 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124   

ตอนท่ี  68  ก  หนา้ 4-30 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560‛ (2560, 24 กุมภาพนัธ์) 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม   134  ตอนท่ี   24 ก  หนา้ 13-45 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
ระเบียบมหาวทิยาลยัมหิดลวา่ดว้ยการพสัดุ  เงินรายได ้พ.ศ. 2536  
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551   
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติั อตัรา วงเงิน และการด าเนินการ  

ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551  
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัหาโดยวธีิพิเศษ ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2551 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 
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ไทใหญ่ : พลวตัรการก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาตสู่ิการเป็น “แรงงานข้ามชาติ” 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

Tai Yai: The Dynamics of crossing the national border become      
‘Migrant worker’ in Mueang District, Chiang Mai Province.1 
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บทคดัย่อ 
แรงงานขา้มชาติ แรงงานยา้ยถ่ิน หรือ แรงงานอพยพ (Migrant Workers) เป็นค าท่ีใช้กล่าวถึง 

แรงงานท่ีอพยพเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานกา้วขา้มพรมแดนจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงเพื่อประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนทั่วทุกมุมโลกนับตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทความน้ี                       
มุ่งน าเสนอ พลวตัรการยา้ยถ่ินฐานกา้วขา้มพรมแดนรัฐชาติของชาวไทใหญ่ท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัและประกอบ
อาชีพในฐานะ“แรงงานข้ามชาติ”2 ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่                     
ปรากฏข้ึนบนพื้นฐานความสัมพนัธ์ท่ีทบัซ้อนกันมากกว่าเกิดจากการตอบสนองความต้องการทาง

                                                           
1บทความน้ีเป็นข้อค้นพบประการหน่ึง จากการศึกษาประวติัศาสตร์การอพยพยา้ยถ่ินของ“ชาวไทใหญ่”มายงัพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ นบัตั้งแต่ยคุอาณาจกัรลา้นนาจนถึงปัจจุบนั อนัเป็นส่วนหน่ึงวิทยานิพนธ์ท่ีก  าลงัศึกษาเร่ือง “การเคล่ือนไหวเร่ือง
สิทธิแรงงานของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 ในบทความจะใชค้  าวา่ “แรงงานขา้มชาติ” เพ่ือใชก้ล่าวถึงกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย ซ่ึงเขา้มาท างานในประเทศไทย แทนท่ีค  าว่า
วา่ “คนต่างดา้ว” (Alien) หรือ “แรงงานต่างดา้ว” (Alien Workers) ใชใ้นภาษาทางราชการทัว่ไป 
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เศรษฐกิจ หรือ การล้ีภยัสงครามเพียงอย่างเดียว หากแต่มีเง่ือนไขอ่ืน ๆ  เขา้มาเก่ียวขอ้งภายใตบ้ริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของรัฐต่อ                  
การยา้ยถ่ินผ่านนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยถ่ินภายในประเทศและระหว่างประเทศของ                 
แรงงานข้ามชาติ ซ่ึงอาจจะเป็นทั้ งการส่งเสริมสิทธิของชาวไทใหญ่และเป็นเง่ือนไขประการหน่ึง                      
ในการตดัสินใจยา้ยถ่ิน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมจดัการการยา้ยถ่ินของรัฐในขณะเดียวกัน 
ตลอดจนส่งผลโดยตรงต่อสถานภาพทางสังคมและการไดรั้บสิทธิต่าง ๆ  ของชาวไทใหญ่  

อยา่งไรก็ตาม ชาวไทใหญ่ท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในพื้นท่ีอ าเมือง จงัหวดัเชียงใหม่มีสถานภาพ
ของปัจเจกบุคคล และได้รับสิทธิต่าง ๆ แตกต่างกนั โดยชาวไทใหญ่คนหน่ึงอาจมีหลายสถานภาพ
ซ้อนทบักนัอยูไ่ม่ว่าจะเป็นบุคคลบนพื้นท่ีสูง ผูล้ี้ภยั ผูพ้ลดัถ่ิน และแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ลกัษณะการยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่ การยา้ยถ่ินถูกตอ้งตามกฎหมายหรือผิดกฎหมาย การยา้ยถ่ินเกิดจาก
ความสมคัรใจหรือถูกบงัคบัให้ยา้ยถ่ิน การยา้ยถ่ินชั่วคราวหรือถาวร และการยา้ยถ่ินท่ีเกิดจากนโยบาย
น าเขา้แรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา โดยรัฐจะมีการรองรับสถานภาพ
ทางกฎหมายของชาวไทใหญ่ผ่านระบบการข้ึนทะเบียนแรงงานพร้อมกับการระบุสิทธิต่าง ๆ ของ                   
แรงงานข้ามชาติไวอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะขอบเขตในการประกอบอาชีพและการเคล่ือนยา้ยแรงงาน         
ทั้งน้ี การไดรั้บสิทธิต่าง ๆ จะพิจารณาจากสถานภาพทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงไม่ครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัสถานภาพของชาวไทใหญ่ทั้งท่ีไดรั้บอนุญาตท างานอยา่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ในความเป็นจริง น ามาซ่ึงการเผชิญกบัขอ้จ ากดัและความยากล าบากในการด าเนินชีวติและประกอบ
อาชีพ หากแต่ชาวไทใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในฐานะผูถู้กกระท าจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว โดยมีปรับตวัอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมและได้มาซ่ึงสิทธิท่ีพวกเขาควรจะได้รับจากการย้ายถ่ินเข้ามายงั                      
ประเทศไทย 

 
ค าส าคญั: ไทใหญ่, การยา้ยถ่ิน, แรงงานขา้มชาติ, สิทธิแรงงาน 
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Abstract 
The migrant workers is a term used to refer to the migrant workers who have crossed the 

national border from one country to another in order for performing various career.                                
This phenomenon occurs all over the world from the past to the present. The purpose of this 
article was to present the dynamics of crossing the national border of Tai Yai people who lives 
and works as a "migrant worker" in Mueang District, Chiang Mai Province. The migration of                     
Tai Yai people appears on the basis of overlapping relationships, rather than due to responding to 
economic needs or asylum from war. There are other conditions which are involved in the social, 
economic, political and cultural context in each period. In particular, it is the role of the state in 
migration through policies and laws related to domestic and international migration of                      
migrant workers. It may be the promotion of the rights of the Tai Yai people and it may be                        
a condition to decide to migrate. Besides, it will become a tool to control and manage state 
migration at the same time. It directly affects the social status and the rights of the Tai Yai people. 

However, Tai Yai people who migrated to enter the city of Chiang Mai province have 
different social status and rights. One Tai Yai may have many overlapping statuses, regardless of 
whether he is an individual who lives on high ground, refugees, displaced people, and migrant 
workers. It is the result of the nature of the Tai Yai migration such as illegally or illegally 
migrating, voluntary migration or forced migration, temporary or permanent migration, and 
migration caused by the policy of importing labor from neighboring countries of Thailand in each 
period. The state will support the legal status of the Tai Yai people through the labor registration 
system and the state will clearly identify the rights of migrant workers, especially the scope of 
performance of occupation and labor migration. The right to receive is considered only by legal 
status. Therefore, it is not comprehensive and inconsistent with the status of Tai Yai people, both 
those who are allowed to work legally and illegally in reality. As a result, these things are the 
cause of confronting with the limitations and difficulties of living and performing careers. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

476 
 
 

Anyway, the Tai Yai people do not only live as victims of the state. They are constantly adjusting 
in order to survive in society and acquire the rights they should receive from migration into 
Thailand. 

 

Keywords: Tai Yai, migration, migrant workers, labour rights 

 
บทน า  

ประวติัศาสตร์การเดินทางโยกยา้ยถ่ินฐานของผูค้นในทัว่ทุกมุมโลกเกิดข้ึนมานานหลายศตวรรษ 
“ไทใหญ่” เป็นอีกกลุ่มชาติพนัธ์หน่ึงท่ีมีการโยกยา้ยถ่ินฐาน และกระจายตัวตั้ งรกรากและค้าขาย                   
ในหลายพื้นท่ีนับตั้งแต่ก่อนการเกิดข้ึนของรัฐชาติสมยัใหม่ ปัจจุบนัชาวไทใหญ่อาศยัอยู่มากในแถบ
ภาคเหนือตอนของประเทศไทยและรัฐฉาน ประเทศเมียนมา รวมถึงกระจายตวัอยูใ่นประเทศจีนและอินเดีย  
ส าหรับในประเทศไทยการยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่เขา้มายงัภาคเหนือตอนบนปรากฏในหลายพื้นท่ีบริเวณ
พรมแดนติดต่อกบัรัฐฉาน ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  และจงัหวดัตาก  
ในระยะแรกชาวไทใหญ่จะอาศยัอยู่บริเวณอ าเภอต่าง ๆ ใกล้บริเวณพื้นท่ีรอยต่อระหว่างสองประเทศ                  
โดยเขา้มาประกอบอาชีพรับจา้งในภาคการเกษตรและรับจา้งทัว่ไป ต่อมาจึงยา้ยถ่ินมุ่งหนา้เขา้สู่ศูนยก์ลาง
ของเมืองท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจ 

 “จงัหวดัเชียงใหม่” ถือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนมีการพฒันาท่ีมุ่ง
ไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการขยายตวัของเมืองควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการเพิ่มข้ึนของธุรกิจภาคบริการ ก่อสร้าง และเกษตรกรรม ท าให้มีความตอ้งการ
แรงงานจ านวนมาก การเติบโตเศรษฐกิจเป็นเสมือนเง่ือนไขท่ีดึงดูดแรงงานจากประเทศใกลเ้คียง
เดินทางเขา้มาในพื้นท่ีจ  านวนมาก โดยเฉพาะชาวไทใหญ่ท่ีประสบปัญหาสงครามและความขดัแยง้
ทางการเมือง ประกอบปัญหาขาดแคลนแรงงานระดบัล่างภายในประเทศ รัฐจึงก าหนดนโยบาย
น าเข้าแรงงานระดับล่างจากประเทศใกล้เคียงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานภายในประเทศ ในอีกดา้นหน่ึง การเขา้มาของแรงงานขา้มชาติอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของรัฐอย่างใกลชิ้ดเสมอมา โดยมีการก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีในสังคม หรือท่ีเรียกว่า 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

477 
 
 

“สถานภาพ”ทางกฎหมายให้แรงงานขา้มชาติอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี สถานภาพของแรงงานจะข้ึนอยูก่บัมูลเหตุ
และลกัษณะของการการยา้ยถ่ินของแต่ละปัจเจกบุคคล รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าเมือง                        
การท างานของแรงงานขา้มชาติ และการคุม้ครองการท างานของแรงงานขา้มชาติ 

บทความน้ีตอ้งการน าเสนอใหเ้ห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่กบั
การไดรั้บสถานภาพทางกฎหมาย และสิทธิต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการก าหนดและด าเนินนโยบาย
สาธารณะต่าง ๆ ของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการยา้ยถ่ินและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการยา้ยถ่ินชาวไทใหญ่ โดยอาศยัแนวคิดการยา้ยถ่ินระหว่างประเทศ3 เป็น
แนวทางในการศึกษาและอธิบายปรากฏกราณ์ท่ีเกิดข้ึน ภายใตบ้ริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมในแต่ละยุคสมยั ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิงตายตวัและเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผล
โดยตรงต่อการตดัสินใจยา้ยถ่ิน ลกัษณะการยา้ยถ่ิน เป้าหมายของการยา้ยถ่ิน เครือข่ายทางสังคม และ             
การรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลท่ียา้ยถ่ินฐานระหวา่งประเทศ   

ในงานศึกษาว่าด้วยประวติัศาสตร์การยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่ พบว่า การเดินทางเขา้มา                
ตั้งถ่ินฐานและประกอบอาชีพของชาวไทใหญ่ ปรากฏข้ึนมานบัตั้งแต่สมยัโบราณก่อนการเกิดข้ึน
ของเขตการปกครองท่ีเรียกว่า “จังหวดั”ในปัจจุบัน ในบทความน้ีจะกล่าวถึงการย้ายถ่ินของ                            
ชาวไทใหญ่นับตั้งแต่ยุคอาณาจกัรล้านนาจนถึงในปัจจุบนั โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4  ยุค ได้แก่              
ยุคท่ี 1 ไทใหญ่ พ่อคา้ววัต่าง สัมปทานป่าไมก้บัการก่อร่างสร้างชุมชนไทใหญ่ในลา้นนา ยุคท่ี 2 ไทใหญ่
กบัการกา้วขา้มพรมแดนรัฐชาติเพื่อล้ีภยัสงครามสู่สถานภาพ “ผูล้ี้ภยั/ผูผ้ลดัถ่ิน”  ยุคท่ี 3 ไทใหญ่ในฐานะ
“แรงงานขา้มชาติ”ภายใตค้วามตอ้งการทางเศรษฐกิจ และ ยุคท่ี 4  ไทใหญ่กบัความพร่ามวัของสถานภาพ
การเป็น  “แรงงานขา้มชาติ”   
 

 

                                                           
3การยา้ยถ่ินระหว่างประเทศ (External/International migration) คือ การยา้ยถ่ินของบุคคล โดยเป็นการเดินทางออกจากรัฐตน้ทาง 
(State of origin) หรือรัฐท่ีเป็นถ่ินฐานโดยปกติของบุคคลนั้น เพ่ือไปพ านกัยงัรัฐอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร                    
การยา้ยถ่ินดงักล่าวตอ้งเกิดข้ึนในลลกัษณะของการเดินทางขา้มพรมแดนรัฐชาติ (อุษามาส,2559,น.12) 
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พลวตัรก้าวข้ามพรมแดนของชาวไทใหญ่  
ยุคที ่ 1  พ่อค้าววัต่าง สัมปทานป่าไม้ กบัการก่อร่างสร้างชุมชนไทใหญ่ในล้านนา 

ในอดีตก่อนการถือก าเนิดของรัฐชาติ เส้นแบ่งพรมแดนยงัไม่ถูกก าหนดข้ึนอย่างชดัเจน
ชาวไทใหญ่มีการเดินทางติดต่อกบัเมืองต่าง ๆ ทั้งในอาณาจกัรไทใหญ่4และอาณาจกัรใกล้เคียง                      
เพื่อตั้งรกรากและคา้ขาย จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ช้ีให้เห็นว่าชาวไทใหญ่มีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัอาณาจกัรลา้นนา โดยเร่ิมตั้งแต่พญามงัรายส่งขุนเครือราชบุตรองคเ์ล็กไปปกครองเมือง
นายของชาวไทใหญ่ รวมถึงการมีรากฐานทางภาษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้มี
การติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนัผ่านขบวนพ่อคา้ววัต่าง(ยุพิน เข็มมุก,2544,น.25-27 
อา้งใน ศิริพร ณ ถลางและสุพิน ฤทธ์ิเพญ็,2558,น.22-23) ต่อมา เม่ือในปี พ.ศ.2325 พระเจา้กาวิละได้
กวาดตอ้นผูค้นจากเมืองต่าง ๆ มาอยู่อาศยัร่วมกนัท่ีเชียงใหม่ โดยน ากลุ่มคนท่ีมีฝีมือช่างไวใ้นบริเวณ
ระหวา่งก าแพงชั้นในและก าแพงชั้นนอก  โดยชาวไทใหญ่ไดถู้กกวาดตอ้นมาในคร้ังนั้นดว้ยจ านวนหน่ึง 
นอกจากเหนือ จากกลุ่มพ่อคา้ไทใหญ่ท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานและเดินทางติดต่อค้าขายด้วยการค้าทางบก
ระหว่างเชียงใหม่กบัเมืองต่าง ๆ โดยยุคน้ีเรียกว่า “เก็บผกัใส่ซ้าเก็บขา้ใส่เมือง” หรือยุค“ฮอมตอมไพร่” 
(สมโชติ อ๋องสกุล,2546,น.16) ทั้ งน้ี การกวาดต้อนผูค้นจากเมืองต่าง ๆ เข้ามาอาศยัอยู่ในเชียงใหม่                           
มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟ้ืนฟูและสร้างความเขม้แขง็ใหเ้มืองเชียงใหม่   

หลงัจากยุคฟ้ืนเมืองของพระเจา้กาวิละ ในช่วงปี พ.ศ.2398 การเขา้มาของบริษทัคา้ไมอ้งักฤษใน
เชียงใหม่มาพร้อมกบัการอพยพยา้ยถ่ินฐานเข้ามาท างานของคนในบงัคบัองักฤษ ท าให้ชาวไทใหญ่                
จ  านวนหน่ึงท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัร่วมกนัเป็นชุมชน เช่น ชุมชนป่าเป้าของชาวไทใหญ่ ก่อตั้งโดยพ่อคา้ทางบก 
โดยมีวดัป่าเป้าเป็นศูนย์กลางของชุมชน (สมโชติ อ๋องสกุล,2546,น.23)  ต่อมา ในสมยัของเจ้าหลวง
เชียงใหม่องคท่ี์ 7 พระเจา้อินทวชิยานนทไ์ดย้กทพัไปกวาดตอ้นผูค้นชาวไตหรือไทใหญ่ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าคง(แม่น ้ าสาละวิน) แถบบา้นแม่กะตอนเขา้มาในนครเชียงใหม่ ต่อมารัฐบาลสยาม

                                                           
4 ตามต านานพ้ืนเมืองของชาวไทใหญ่กล่าวถึงอาณาจกัรท่ีเป็นจุดก าเนิดชาวไทใหญ่ คือ เมืองหมกขาวมาวหลวง ปกครองโดยเจา้ฟ้า
ตั้งอยูบ่ริเวณท่ี ราบลุ่มแม่น ้ ามาว ปัจจุบนัอยูใ่นเขตเช่ือมต่อระหว่างตะวนัออกของรัฐฉาน ประเทศเมียนมา และเขตคงใต ้ตะวนัตก
เฉียงใต้ ประเทศจีน ทั้ งน้ี อาณาจักรของชาวไทใหญ่ล่มสลายลง เม่ือบุเรงนองเข้ายึดครองดินแดนไทใหญ่ ในพ.ศ.2103                               
ชาวไทใหญ่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ไทเหนืออยู่ในประเทศจีน และไทใต้อาศยัอยู่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนในปัจจุบนั                                 
(สมพงศ ์วิทยศกัดพ์นัธ์ุ,2544,น.129 ) 
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ได้ส่งตราสารขอให้ปล่อยชาวไทใหญ่ท่ีน ามาจากแม่ตะตอน ชาวไทใหญ่ท่ีถูกปล่อยตวัจากการคุมขงั                 
ไดต้ั้งถ่ินฐานไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนอยูอ่าศยัในยา่นท่ีมีกลุ่มคนไทใหญ่
อาศยัอยูก่่อนหนา้แลว้ เช่น ยา่นชา้งเผือก ข่วงสิงห์ ชา้งม่อย ฟ้าฮ่าม วงัสิงห์ค า ท่าแพ และบางส่วนอพยพ
ไปอยูท่ี่เมืองสาดหลวง สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่ริม แม่แตง เชียงดาว และฝาง 

ในยคุเทศาภิบาล  เม่ือปี พ.ศ.2416 รัฐบาลองักฤษไดท้  าสนธิสัญญาเชียงใหม่กบัรัฐบาลสยาม โดย
สนธิสัญญาได้ให้ความคุม้ครองแก่คนในบงัคบัองักฤษท่ีเขา้มาเป็นแรงงานและท าการคา้ขายในเมือง
เชียงใหม่ ล าปางและล าพนู  ชาวไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงไดเ้ขา้มาประกอบอาชีพคา้ขาย ท าไม ้และ
พอ่คา้ววัต่าง นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มามีชาวไทใหญ่ ซ่ึงจดทะเบียนเป็นคนในบงัคบัองักฤษอพยพเขา้มาท า
การคา้ขายและตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนอยูใ่นเมืองเชียงใหม่จ  านวนเพิ่มข้ึนโดยชาวไทใหญ่ท่ีอพยพมาในยุคน้ี 
ถือเป็นบรรพบุรุษของลูกหลานชาวไทใหญ่ย่านช้างเผือกในรุ่นปัจจุบัน (สมโชติ อ๋องสกุล, 2546,                
น.410-412)  

การยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่ เพื่อเขา้มาตั้งถ่ินฐานและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ยุคอาณาจกัรลา้นนา  
จนกระทั่งล้านนากลายเป็นส่วนหน่ึงสยามในฐานะมณฑลพายพั และถูกยกระดับเป็นจงัหวดั
เชียงใหม่ในเวลาต่อมา ภายใตบ้ริบททางการเมืองท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปจากอาณาจกัรยุคโบราณสู่
การสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ กระบวนการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของระบอบการกครอง                 
เพื่อสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ โดยรัฐบาลสยามถือเป็นศูนยก์ลางในการปกครอง มีการ
ก าหนดอาณาเขตพรมแดนรัฐชาติท่ีแน่นอน และมีพลเมืองของรัฐ น าไปสู่การปฏิรูปมณฑลพายพั
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2435 เป็นตน้มา ท าให้ชาวไทใหญ่ถูกผนวกกลืนเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นไทย และ
ไดรั้บสถานภาพเป็น “พลเมืองไทย” หรือ “คนไทย” โดยการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างส านึก
ร่วมความเป็นไทย 
ยุคที ่ 2  ไทใหญ่กบัการก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติเพือ่ลีภ้ัยสงครามสู่สถานภาพ “ผู้ลีภ้ัย /ผู้ผลดัถิ่น”  

ภายหลงัการเกิดข้ึนของรัฐชาติสมยัใหม่ เส้นพรมแดนแบ่งแยกชาวไทใหญ่กระจายตวัอยู่
ในหลายประเทศ ชาวไทใหญ่ท่ียา้ยถ่ินเขา้มายงัจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส่วนมากเป็นชาวไทใหญ่ท่ี
อาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา การย้ายถ่ินคร้ังใหญ่ของชาวไทใหญ่ปรากฏข้ึนหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงในปีพ.ศ.2488  ในงานศึกษาเก่ียวกบัการยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่ 
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พบว่า เง่ือนไขส าคัญ  3 ประการ ซ่ึงส่งผลต่อการเข้ามาของชาวไทใหญ่ นับตั้ งแต่ช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี  2 เป็นตน้มา ไดแ้ก่  

ประการแรก ปัญหาของการสู้รบ ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนระหวา่งชนกลุ่มน้อย
และรัฐบาล ส่งผลใหเ้กิดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทัว่ไปในรัฐฉาน  

ประการท่ีสอง เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปีญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาจากการสู้รับ
อยา่งแยกไม่ออก นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่าของเมียนมา ชาวไทใหญ่จึงอพยพเขา้
มาท างานในประเทศไทย ในช่วงทศวรรษ 1990 ชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่มาจากรัฐฉานในแถบจงัหวดั
ชายแดนท่ีติดกบั ประเทศไทยหรือพื้นท่ีในการสู้รบ หากแต่หลงัจากทศวรรษ 2000 เป็นตน้มา ชาว
ไทใหญ่เดินทางมาจากทัว่ทุกภาคในรัฐฉาน ทั้งจากชนบทและในเมือง และเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในวยั
แรงงานจ านวนมาก  

ประการท่ีสาม เครือข่ายของแรงงานชาวไทใหญ่ท่ีขายตวัเพิ่มมากข้ึน ท าให้การเดินทาง
ขา้มพรมแดนเพื่อเขา้มาหางานท า ตลอดจนตั้งถ่ินฐานเป็นเร่ืองง่าย เพราะ มีญาติพี่นอ้งคอยให้ความ
ช่วยเหลือในการเดินทาง ท่ีอยู่อาศยั และการหางานท าในช่วงแรกๆของการอพยพเขา้มา ทั้ งน้ี 
เครือข่ายขา้มแดนของชาวไทใหญ่ เป็นหน่ึงในเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางเขา้มา
หางานและตั้งรกรากถาวรในประเทศไทย (อมัพร จิรัฐติกร,2558,น.26-32)  

การอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานคร้ังใหญ่ของชาวไทใหญ่ท่ีเกิดข้ึน ในช่วงทศวรรษท่ี1960 -1980                
เพื่อล้ีภยัสงครามและความขดัแยง้ทางการเมือง ชาวไทใหญ่อาศยัช่องวางทางภูมิศาสตร์รอยต่อ
ระหว่างชายแดนสองประเทศเดินทางข้ามพรมแดนรัฐชาติ บางส่วนเข้ามาอยู่อาศยัศูนย์พกัพิง                     
ในฐานะ “ผูล้ี้ภยั”5 และต่อมาในช่วงหลงัทศวรรษท่ี 1990 เป็นการอพยพของผูค้นท่ีตอ้งการเพื่อ     ล้ี
ภยัส่วนหน่ึงถูกบงัคบัใหย้า้ยถ่ิน ชาวไทใหญ่จ านวนมากกลายเป็นผูพ้ลดัถ่ิน6จ าเป็นตอ้งอพยพมายงั
                                                           
5 ผูล้ี้ภยั (Refugee) บุคคท่ีอาศยัอยูน่อกรัฐตามสัญชาติของตนอนัเป็นผลมาจากความหวาดกลวัถึงอนัตรายต่อชีวิตอนัเป็นเหตุมาจาก
เช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมหรือความคิดทางการเมือง โดยบุคคลนั้นไม่ปรารถนาท่ีจะได้รับ                   
ความคุม้ครองจากรัฐเจา้ของสญัชาติของตน หรือบุคคลนั้นเป็นผูไ้ร้สัญชาติ ซ่ึงอยูน่อกอาณาเขตรัฐเดมมีถ่ินฐานพ านกัประจ า แต่ไม่
สามรถหรือสมคัรใจท่ีจะกลบัดว้ยเหตุแห่งความหวาดกลวัดงัท่ีไดก้ล่าวมา  (อุษามาส,2559,น.16) 
6 ผูพ้ลดัถ่ิน (displaced person) บุคคลท่ีถูกบงัคบัให้ตอ้งละถ่ินฐานของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เพ่ือหลีกเล่ียงจากสถานการ์ความ
ขดัแยง้โดยทัว่ไป ความขดัแยง้ทางอาวุธ ความรุนแรงต่อสิทธิมนุษยชน ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือภยัพิบติัอนัเกิดจากน ้ ามือ                    
ของมนุษย ์(อุษามาส,2559,น.16) 
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ประเทศไทย เพื่อตั้งถ่ินฐานและประกอบอาชีพ  ส าหรับผูพ้ลดัถ่ินชาวไทใหญ่ในมุมมองของรัฐเป็น
ผูเ้ขา้มาเพียงชั่วคราว เม่ือถึงเวลาตอ้งเดินทางกลบัถ่ินฐานของตน ไม่สามารถตั้งถ่ินฐานเป็นการ
ถาวรไดเ้ช่นผูท่ี้ไดรั้บสิทธิแบบผูล้ี้ภยั 

ทั้งน้ี ผูล้ี้ภยัชาวไทใหญ่ท่ียา้ยถ่ินท่ีเขา้มาก่อน พ.ศ.2530 ในพื้นท่ีชายแดนจงัหวดัเชียงใหม่   
มีโอกาสไดบ้ตัรประจ าตวับุคคลบนพื้นท่ีสูง(บตัรสีฟ้า) จากการส ารวจบุคคลบนพื้นท่ีสูงในช่วงปี 
พ.ศ.2533 ถึงปี พ.ศ.2534 และต่อมามีบางคนก็ได้บตัรส ารวจชุมชนบนพื้นท่ีสูง(บตัรสีเขียว                   
ขอบแดง) ภายหลังบัตรทั้ งสองประเภทเปล่ียนเป็นบัตรผู ้ไม่มีสถานะบุคคล(บัตรสีขาวและ                
บัตรสีชมพู)  การได้บัตรประเภทน้ีถึงแม้จะถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพหลายประการ เช่น                           
สิทธิในการเดินทางและการเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐ แต่จะเป็นผู ้ท่ีได้รับอนุญาตให้
ภายในประเทศไทยไดอ้ยา่งถาวร  

ส าหรับชาวไทใหญ่ท่ีอยู่อาศัยในบริเวณอ าเภอชายแดน ได้แก่ อ าเภอฝาง แม่อาย                 
ไชยปราการ เชียงดาว เวยีงแหงและอ าเภออ่ืนๆของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีอยูห่่างไกลเมือง ส่วนใหญ่จะ
รับจา้งในงานภาคเกษตร ไดแ้ก่ งานรับจา้งในสวนส้มและผลไมอ่ื้น ทั้งท่ีเป็นสวนขนาดใหญ่จา้งคน
หลายพนัคน ขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีจา้งไม่ก่ีครอบครัว ในขณะท่ี ชาวไทใหญ่บางส่วนเร่ิม
อพยพเข้าไปอยู่ในเมืองและบริเวณชานเมือง เพื่อท างานในภาคการก่อสร้างและภาคบริการ                    
ทั้งน้ี การเคล่ือนยา้ยแรงงานของชาวไทใหญ่มายงัในอ าเมืองและอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่
ในระยะแรกยงัไม่มีการตรวจตราของภาครัฐอย่างเข้มงวด ท าให้มีชาวไทใหญ่ท่ีเข้าเมืองอย่าง           
ถูกกฎหมายและลกัลอบเขา้เมืองอย่างผิดกฎหมายอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีจ  านวนมาก ต่อมา กรมแรงงาน
และส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ไดมี้การท าบตัรประจ าตวัให้ชาวไทใหญ่ เพื่อง่ายต่อการควบคุม 
(ศิริพร ณ ถลาง และสุพิน ฤทธ์ิเพญ็,2558,น.26) 

ยุคที ่3  ไทใหญ่ในฐานะ“แรงงานข้ามชาติ”ภายใต้ความต้องการทางเศรษฐกจิ  
ในขณะเดียวกนั ประเทศไทยเร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรกในปี 

พ.ศ.2504 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลกั ท าใหมี้ความตอ้งการแรงงาน
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั หากแต่ประชากรในวยัท างานของไทยส่วนใหญ่มกัจะจบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาซ่ึงถูกจัดให้เป็นแรงงานระดับสูงไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และท่ีส าคญัคือ แรงงานไทยมกัจะหลีกเล่ียงการท างานประเภท 3D ไดแ้ก่ งานหนกั 
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(Difficult) งานเส่ียงอนัตราย (Dangerous) และงานสกปรก (Dirty) ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลน
แรงงานระดบัล่างภายในประเทศ น าไปสู่การน าเขา้แรงงานระดบัล่างจากประเทศใกลเ้คียงในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย   

ทั้งน้ี รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายเพื่อผอ่นผนัให้แรงงานขา้มชาติท่ีหลบหนีเขา้เมืองอยา่งผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานขา้มชาติจากประเทศเมียนมา ลาว และกมัพูชา โดยรัฐบาลเปิด
โอกาสให้แรงงานขา้มชาติท่ี หลบหนีเขา้เมืองอย่างผิดกฎหมายสามารถขอใบอนุญาตท างานได ้              
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 17 ของพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองพ.ศ.2522 ท่ีระบุว่า “ในกรณีพิเศษเฉพาะ
เร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมติัของ คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างดา้วใด หรือ จ าพวกใดเขา้มาอยูใ่น
ราชอาณาจักรภายใต้เ ง่ือนไขใดๆ หรือ จะยกเว้นไม่จ  าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ น้ี                      
ในกรณี ๆ ก็ได”้ นัน่หมายถึง การเขา้มาของแรงงานขา้มชาติอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐอยา่ง
ใกล้ชิดเสมอมา และต่อมาได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อน าเขา้แรงงานระดบัล่างตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานภายในประเทศนบัตั้งแต่พ.ศ.2535 อย่างทางการเป็นตน้มา การด าเนิน
นโยบายของรัฐในลกัษณะดงักล่าว ท าใหช้าวไทใหญ่ท่ีเขา้สู่ระบบการจดัหางานของรัฐมีสถานภาพ
เป็นแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย จากขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ.2561 ของกรมจดัหางาน ระบุ
ว่า มีนายจา้งและสถานประกอบการแจง้ความจ านงตอ้งการจา้งงานแรงงานขา้มชาติจ านวนมาก                 
ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีแรงงานขา้มชาติท่ีรับอนุญาตให้ท างานจ านวน 75,614 คน ยงัไม่นับ
รวมถึงแรงงานข้ามชาติท่ีลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (ส านักบริการแรงงานต่างด้าว                        
กรมแรงงาน,2561,น.10)  

ในอีกดา้นหน่ึง การเพิ่มข้ึนของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ท่ีปรากฏข้ึนพร้อมกบัข่าวจ า
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการเขา้มาท างานของชาวไทใหญ่   
ในพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดความรู้สึกหวาดกลวัต่อคนในพื้นท่ีดว้ยเช่นกนั ชาวไทใหญ่จึงมกัจะถูกมองในแง่
ของผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและคนไทย ในหลายๆดา้นในฐานะปัญหาสังคมไม่วา่จะเป็นในดา้น
สาธารณสุข อาชญากรรม การศึกษา และท่ีส าคญัคือ การเขา้มาแยง่จากคนไทยในพื้นท่ี น าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีให้แก่แรงงานข้ามชาติผ่านกฎระเบียบอันเข้มงวดของประเทศไทย 
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงในบางคร้ังละเลยหรือกดทบั
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สิทธิและเสรีภาพบางประการ และเอ้ือให้เกิดช่องวา่งในการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวไทใหญ่ 
อาทิเช่น สิทธิในการประกอบอาชีพของแรงงานขา้มชาติจะถูกจ ากดัให้สามารถประกอบอาชีพได้
เพียงบางอาชีพเท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานระดบัล่างท่ีสามารถประกอบอาชีพไดเ้พียง 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1. งานบา้น และ 2.งานกรรมกรแบกหาม เป็นตน้   

อาจกล่าวไดว้า่ การเขา้มาท างานของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ ถูกก าหนดให้อยูภ่ายใต้
กรอบของนโยบายและกฎหมายท่ีว่าด้วยการท างานของแรงงานต่างดา้วหลายหลากฉบบั ตวับท
กฎหมายท่ีน าเขา้มาใชม้กัมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบับริบททางเศรษฐกิจ หากแต่ความตอ้งการ
แรงงานท่ีเพิ่มข้ึนสวนทางการการให้สิทธิและเสรีภาพท่ีแรงงานควรจะไดรั้บจากการท างานอย่าง
เท่าเทียม ตลอดโอกาสในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของแรงงานขา้มชาติในสังคมท่ีถูก
จ ากดั การจะไดม้าซ่ึงสิทธิท่ีไดรั้บการยอมรับสถานะบุคคลทางกฎหมายในฐานะพลเมืองคนหน่ึง
ของแรงงานข้ามชาติทั้งท่ีถูกหมายและลักลอบเขา้มาท างานผิดกฎหมายจึงเป็นส่ิงท่ียากจะเกิด 
ดังนั้ น แรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่จึงอยู่ในสภาวะไร้ความมั่นคงในชีวิต อย่างไรก็ตาม                    
แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ยงัคงพยายามแสวงหาโอกาสในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของตน จะเห็นไดก้ารเปล่ียนสถานภาพจากแรงงานไร้ฝีมือไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยใน
พื้นท่ี ตลอดจนการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองทางศาสนาและวฒันธรรมในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ยุคที ่4 ไทใหญ่ ความพร่ามัวของสถานภาพการเป็น “แรงงานข้ามชาติ” 

แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานและท างานในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ และพื้นท่ีใกลเ้คียง มีทั้งแรงงานท่ีได้รับอนุญาตท างานอย่างถูกกฎหมายและลกัลอบ
ท างานอยา่งผดิกฎหมาย โดยรัฐพยามเขา้มาบริหารจดัการการท างานของแรงงานขา้มชาติผา่นระบบ
การข้ึนทะเบียนแรงงาน ในทางนโยบายและกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของแรงงานขา้มชาติ ไดแ้บ่ง
ประเภทของแรงงานขา้มชาติ ขอบเขตในการประกบอาชีพ ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน
ขา้มชาติไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ แรงงานแต่ละประเภทสามารถประกอบอาชีพหรือท างานประเภทได ้และ
สามารถโยกยา้ยเปล่ียนนายจา้งและสถานท่ีท างานไดเ้ฉพาะในเขตพื้นท่ีท่ีตนข้ึนทะเบียนแรงงาน
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เท่านั้น ในอีกดา้นหน่ึง เง่ือนไขเหล่าน้ีท าใหเ้กิดช่องวา่งของการเขา้สู่ระบบของแรงงานขา้มชาติชาว
ไทใหญ่ ส่วนหน่ึงมาจากแรงงานบางส่วนไม่ตอ้งการตกอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัของการ
ประกอบอาชีพ หากแต่พวกเขาก็ตอ้งตกอยูใ่นสภาวะไร้ความมัน่คงในชีวิตและเส่ียงต่อการถูกเอา
รัดเอา      

แมว้่าสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่จะถูกระบุไวอ้ย่างชัดเจน                  
ไม่ว่าจะเป็นผูล้ี้ภยัทางการเมือง ผูอ้พยพ และแรงงานขา้มชาติ หากแต่ในความเป็นจริงสถานภาพของ
แรงงานมีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิงตายตวั กล่าวคือ แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่มีสถานภาพท่ี
ความหลากหลายและทบัซ้อนกนัอยู่ ดงัจะเห็นไดจ้าก การประกอบอาชีพของแรงงาน และการ
ปรับตวัในการด าเนินชีวติ ในดา้นการประกอบอาชีพ แมแ้รงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ท่ีเขา้มาท างาน
ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ตามกฎหมายระบุให้สามารถประกอบอาชีพได้เพียง                
2 ประเภท แต่ในความเป็นจริง สามารถพบเห็นแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ไดโ้ดยทัว่ไปไม่วา่จะ
เป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย                       
ลูกจ้างขายของในตลาด ท างานก่อสร้างและรับจ้างทั่วไปบางรายเม่ือสามารถสะสมทุนและ
ประสบการณ์ในการท างานไดใ้นระดบัหน่ึง แรงานเหล่าน้ีจะตวัเองไปเป็นผูป้ระกอบการอิสระ 
อาทิเช่น การเปิดร้านขายของ/จ าหน่ายอาหาร การเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างรายยอ่ย เป็นตน้  

ในอีกด้านหน่ึง แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่มีการปรับตวัในการด าเนินชีวิตในสังคมท่ี
หลากหลายและแตกต่างกนัไปตามแต่ละพื้นท่ี ส าหรับพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ถือวา่เป็น
พื้นท่ีท่ีมีบริบททางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนภาษาท่ีใกล้เคียงกับชาวไทใหญ่ ในปัจจุบนั 
แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่มกัจะอยู่อาศยัร่วมกนัเป็นชุมชนกระจายอยู่ทัว่ไปในพื้นท่ีเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพกัอาศยัใหม่ท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพของตน อาทิเช่น ชุมชนบริเวณ
หลงัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ชุมชนสวนดอก ชุมชนช่างเค่ียน ชุมชนวดัสันติธรรม เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ชุมชนแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ไม่เกิดข้ึน
อย่างชัดเจนอย่างเช่นชุมชนวดัป่าเป้าและชุมชนวดักู่เต้าในอดีต  หากแต่มีการปฏิสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งชุมชน โดยอาศยัพื้นท่ีทางศาสนาและวฒันธรรมเป็นตวัเช่ือมประสานแต่ละชุมชนในพื้นท่ี                  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เขา้ด้วยกนัเป็น “เครือข่ายชุมชนของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่”        
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เพื่อท ากิจกรรมต่างๆโดยมีวดัเป็นศูนย์กลาง อาทิเช่น วดัป่าเป้าวดักู่เตา้ และ วดัทรายมูล(พม่า)       
เป็นตน้อาจกล่าวไดว้า่ วดักลายเป็นศูนยร์วมของชาวไทใหญ่เขา้มาท ากิจกรรมทางศาสนา และถูก
สถาปนาให้กลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับแรงงานขา้มชาวชาวไทใหญ่เขา้มาปฏิสัมพนัธ์กนั ให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเกิดการปฏิสัมพนัธ์กับคนในท้องถ่ินผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม ส่งให้แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่กา้วขา้มเส้นแบ่งทางเช้ือชาติ
และกลายเป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองทางวฒันธรรมในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่    

ในขณะท่ี แรงงานรุ่นพ่อแม่ก าลงัเผชิญหนา้กบัการปรับตวั อีกแง่มุมหน่ึง ลูกหลานทายาท
ของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ ท่ีเกิดในประเทศไทย หรือติดตามพ่อแม่เขา้มาตั้งแต่ยงัเยาวว์ยัก็
ก าลงัเผชิญหนา้กบัการปรับตวัเพื่อการด ารงชีวติอยูท่ี่น่าสนใจ เน่ืองจาก ทายาทของแรงงานขา้มชาติ
ท่ีเกิดในประเทศไทย สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ การศึกษาได้หล่อหลอมความเป็นไทย                  
พดู อ่านเขียนภาษาไทยไดเ้หมือนกนัเด็กไทยทัว่ไป ในทางกลบักนั ไม่สามารถพูด เขียน อ่าน ภาษา
ไทใหญ่ได ้และท่ีส าคญัคือ ลูกหลานทายาทแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ไม่ไดถู้กผนวกรวมเป็น
พลเมืองไทยหรือพลเมืองของเ มียนมา ในด้านหน่ึงพวกเขาก็ เ ป็นเสมือน “คนไร้ รัฐ”                              
หรือเป็นพลเมืองไทยท่ียงัไร้สิทธิและไร้ความมัน่คงในชีวิตในหลาย ๆ ดา้นในอีกดา้นหน่ึงพวกเขา
ก็ไม่สามารถอพยพกลบัไปยงัถ่ินฐานบา้นเดิมของพอ่แม่ได(้ชยัพงษ ์ส าเนียง,2560,น.35) 

จากสถานการณ์ท่ีแรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่และทายาทก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
ช้ีให้เห็นว่า แรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่และทายาทไม่ได้เป็นเพียงแรงงานทางเศรษฐกิจเท่านั้น 
หากแต่มีการต่อรองและการปรับตวัทั้งในแง่ของการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตอยู่เสมอ 
น าไปสู่การเปล่ียนผ่านสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เพื่อการกา้วขา้มสถานภาพเดิม
ไปสู่สถานภาพใหม่ ซ่ึงแรงงานคนหน่ึงอาจมีสถานภาพท่ีหลากหลายและทับซ้อนกันอยู ่                        
อาทิเช่น การพฒันาตนเองจากแรงงานไร้ฝีมือสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือ การเป็นผูย้า้ยถ่ินสู่การ
เป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองวฒันธรรมของสังคม เป็นตน้ ดงันั้น สถานภาพของแรงงานขา้มชาติชาว
ไทใหญ่จึงไม่ไดย้ึดโยงกบัตายตวัอยูเ่พียงนโยบายหรือบทบญัญติัทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว แต่มี
การเปล่ียนผ่านสถานภาพ ส่งผลให้ขอบเขตและขอ้จ ากดัของภายใตค้วามเป็นแรงงานขา้มชาติ               
ท่ีก าลงัพร่ามวัลงในระดบัการใชชี้วติประจ าวนั 
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สรุป    

พลวัตรการก้าวข้ามพรมแดนของชาวไทใหญ่สู่การเป็นแรงงานข้ามชาติในพื้นท่ี                   
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดแ้สดงให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รัฐกบัแรงงานขา้มชาติ การยา้ยถ่ินฐานของแรงงานขา้มชาติในแต่ละยคุสมยัเกิดข้ึนภายใตบ้ริบททาง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรม โดยเฉพาะบริบทการเกิดข้ึนของรัฐชาติ รัฐจะท าหน้าท่ี
ก ากบั ดูแล ควบคุมการยา้ยถ่ินฐานของผูค้นจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อตั้งรกฐานและประกอบ
อาชีพ ผ่านการก าหนดโยบายและบทบญัญติัทางกฎหมาย เพื่อรองรับสถานภาพของบุคคลทาง
กฎหมาย  ซ่ึงจะก าหนดต าแหน่งแห่งท่ี บทบาท และสิทธิท่ีจะได้รับในสังคมนั้นๆท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามช่วงเวลาและบริบทรอบขา้งในขณะนั้น   

ชาวไทใหญ่ท่ีเขา้มาในพื้นท่ีแถบจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั การยา้ยถ่ินเกิดข้ึนนบัตั้งแต่
สมยัล้านนา ชาวไทใหญ่ปรากฏตวัในฐานะพ่อคา้ท่ีเข้ามาติดต่อคา้ขายและคนในบงัคบัองักฤษ 
รวมถึงชาวไทใหญ่ท่ีถูกกวาดตอ้นเขา้มาในช่วงต่าง ๆ ต่อมา ชาวไทใหญ่เหล่าน้ีถูกผวกรวมเขา้เป็น
“พลเมือง”ของสยาม มีฐานะเป็นคนไทยคนหน่ึง ในยุคแรกชาวไทใหญ่อาศยัอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน 
โดยมีวดัศูนยร์วมจิตใจ ในปัจจุบนัวดักลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมา หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีส้ินสุดลง การยา้ยถ่ินเป็นไปเพื่อล้ีภยัสงคราม
และแสวงหางานท าขา้มแดน โดยชาวไทใหญ่มีสถานะเป็น“ผูล้ี้ภยั” “ผูพ้ลดัถ่ิน” และบางส่วนไดรั้บ
สถานะเป็น “บุคคลบนพื้นท่ีสูง” ทั้งน้ี เม่ือประเทศไทยก าลงัประสบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
รัฐบาลจึงออกกฎหมายน าเข้าแรงงานจากประเทศใกล้เคียง เพื่ อตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทใหญ่เขา้สู่ระบบแรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตท างานอย่างถูก
กฎหมายในฐานะ “แรงงานขา้มชาติ” น ามาซ่ึงการไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายของชาวไทใหญ่  

ดงันั้น การยา้ยถ่ินของชาวไทใหญ่จึงไม่ไดเ้ป็นเพียงการยา้ยถ่ินขา้มพรมแดนของรัฐชาติ
เพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นการขา้มกา้วความเป็นอ่ืนในสังคมใหม่ แมว้า่ชาวไทใหญ่จะเป็นก าลงั
ส าคัญในการพัฒนาเศรษกิจ โดยชาวไทใหญ่ย ังต้องประสบกับปัญหาในการด าเนินชีวิต                
ภายใตข้อ้จ ากดัของนโยบายและกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐาน
ของความมัน่คงของรัฐและโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยเป็นหลกั ชาวไทใหญ่ตอ้ง
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เผชิญหน้ากบัการปรับตวัเพื่อการด าเนินชีวิตให้อยู่รอด โดยจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ วิถีชีวิต ภาษา 
ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ี 
เพื่อใหไ้ดรั้บสถานภาพทางเศรษฐกิจและกฎหมายของชาวไทใหญ่ท่ีเรียกวา่ “สิทธิในความเป็นบุคคลตาม
กฎหมาย” ซ่ึงเป็นเสมือนใบเบิกทางในการเขา้ถึงและไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ท่ีพวกเขาจะไดรั้บในฐานะแรงงาน 
ตลอดถึงการด ารงอยูอ่ยา่งมีตวัตนในสังคมไทย  
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บทคดัย่อ 
 รายงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลของการด าเนินงานดา้นการจดัการ
เบ้ียผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 2) ปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ีย
ผูสู้งอายุของเทศบาลเมืองในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี และ  3) ปัจจยัการด าเนินการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานดา้นการจดัการเบ้ียงผูสู้งอายุของเทศบาลเมือง ในเขต
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ ตวัอยา่งจ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบา้น
สวน เทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลเมืองอ่างศิลา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยการหาความถ่ีและร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของบุคลากรในเขตเทศบาลเมือง 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานให้ตรง
กบัความต้องการของผูสู้งอายุในท้องถ่ิน 2) ปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 3) การ
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ปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ นโยบายการบริหารงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และ
สภาพแวดลอ้มในเทศบาลเมือง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ค าส าคญั: ประสิทธิผล/ เบ้ียยงัชีพ/ ผูสู้งอาย ุ 

 

Abstract 
 This research report was aim to study: 1) the effectiveness of the management 
operations of the elderly allowances in the municipality; 2) the factors of the management 
operations of elderly allowances in the municipality, and; 3) the operational factors that were 
related to the effectiveness of the management operations of the elderly allowances in the 
municipality, Mueang Chonburi District, Chonburi Province. Research methods were in the form 
of quantitative research. The sample group of 30 people were divided into executive groups form 
4 locations such as Chonburi Municipality, Ban Suan Municipality, Saen Suk Municipality and 
Ang Sila Municipality. This research instruments were questionnaires. Data analysis used 
descriptive statistics by frequencies, percentages and standard deviation. The results found that: 1) 
the overall of opinions of personnel in the municipality was at the highest level, especially the 
working groups had adapted the working pattern of the needs of elders in local; 2) the factors of 
the management operations of the elderly allowances, the overall was at a high level, especially 
the operation of the responsible person for the elderly allowances, and; 3) the operation of the 
responsible person for the elderly allowances, the policy for administration of the elderly 
allowances, and the environment in the municipality correlated to the effectiveness of the 
management of elderly allowances significantly. 
 

Keywords: Effectiveness/ Allowances/ Elder 
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บทน า 
 ในทศวรรษน้ี ประเทศไทย (พ.ศ. 2559) มีประชากรอาศยัอยูท่ ั้งหมดประมาณ 65.9 ลา้น
คน ในจ านวนน้ีมีผูสู้งอายุท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.69 ของ
ประชากรทั้งหมด ในขณะท่ีประชากรรวมของประเทศไทยไดเ้พิ่มชา้ลงอยา่งมาก ประชากรสูงอายุ
กลบัเพิ่มดว้ยอตัราท่ีเร่งข้ึน ในปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปเพียง 1 ลา้นคน 
หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของประชากร 26 ลา้นคนเท่านั้น จนถึงปี พ.ศ. 2548 เม่ือประเทศไทยเขา้
สู่สังคมสูงอายุเป็นปีแรก เม่ือสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากร 63 
ลา้นคน หรือเท่ากบัมีผูสู้งอายเุป็นจ านวนมากกวา่ 6 ลา้นคน (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุ
ไทย, 2559) โดยในอนาคตอนัใกล้น้ี ผูสู้งอายุจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนอีก อนัจะท าให้ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ์ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เม่ือสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปสูงถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จ านวนประชากรสูงอายุท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนน้ี จะเห็นได้จากการท่ี
ประชากรรุ่นท่ีเกิดเกินกวา่ลา้นคนต่อปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2506-2526 (ซ่ึงขณะน้ีอาย ุ33-53 ปี) ก าลงัจะ
กลายเป็นผูสู้งอายุในอีกไม่ชา้ อีก 20 ปีขา้งหนา้ คล่ืนประชากรลูกใหญ่น้ีจะมีอายุ 53-73 ปี เม่ือนั้น
สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปของประเทศไทยจะสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 
(มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2559) เม่ือเป็นเช่นนั้น ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเตรียม
รับมือกบัสถานการณ์ประชากรสูงวยัอย่างรวดเร็ว เพราะประชากรท่ีมีสัดส่วนผูสู้งอายุข้ึน ย่อม
หมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ ค่าใชจ่้ายในการยงัชีพ และการดูแล
เก่ียวกบัการอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมท่ีจะตอ้งสูงข้ึนตามไปดว้ย (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอาย ุ
ไทย, 2559) 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กรท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
จดับริการสาธารณะแก่ชุมชน รวมทั้งภารกิจเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคมและการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และผูด้้อยโอกาส ซ่ึงพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 
นั้น ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดับริการสาธารณะไวห้ลายดา้น 
โดยเฉพาะดา้นการสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส 
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ไวใ้นหมวด 2 มาตรา 16 (10) ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้การสังคม
สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  และมาตรา 17 (27) ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวดั มีอ านาจหน้าท่ีในการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เช่นเดียวกบัเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 
2553, หนา้ 268-270) 
 ดงันั้นเทศบาลเมือง ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีความใกลชิ้ด
กบัประชาชนเป็นอยา่งมาก และมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดในการจดัท าบริการสาธารณะ  
ต่าง ๆ ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีปกครองของตนเอง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงประสิทธิผลของ
การด าเนินงานดา้นการจดัการเบ้ียผูสู้งอายขุองเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีรวมทั้ง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการด าเนินงานดา้นการจดัการเบ้ียผูสู้งอายุของเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรีทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบา้นสวน เทศบาลเมืองแสน
สุข และเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุของเทศเมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี อนัจะน ามาสู่การพฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียผูสู้งอายุของเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียผูสู้งอายุของเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัการด าเนินการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานดา้นการ
จดัการเบ้ียผูสู้งอายขุองเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดน้ าตวัแบบของ สเตียร์ส (Steers, 1977) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิผล
ขององค์การ “ตวัแบบระบบ” ซ่ึงไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การไว ้4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่  
 1. ลกัษณะขององคก์าร ประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง ซ่ึงมีองค์ประกอบยอ่ย ไดแ้ก่ การ
กระจายอ านาจ ความช านาญพิเศษ ความเป็นทางการ ช่วงการบงัคบับญัชา ขนาดขององคก์าร และ
ขนาดของหน่วยงาน และ 2) เทคโนโลยี ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ การปฏิบติั วสัดุอุปกรณ์ และ
ความรู้ 
 2. ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ความ
สลบัซบัซ้อน ความมัน่คง และความไม่แน่นอน และ 2) สภาพแวดลอ้มภายใน (บรรยากาศ) ไดแ้ก่ 
แนวโน้มของความส าเร็จ การเอาใจใส่ต่อพนกังาน การให้รางวลัและลงโทษ ความมัน่คง ความ
เส่ียง และความเปิดเผยและปกป้อง 
 3. ลกัษณะของบุคคลในองค์การ ประกอบดว้ย 1) ความผกูพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ความ
สนใจ การรักษาไว ้ความผกูพนั และ 2) การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การจูงใจ เป้าหมาย ความสามารถและ
ความชดัแจง้ของบทบาท 
 4. นโยบายการบริหารและการปฏิบติั ประกอบดว้ย การวางเป้าหมายท่ีแน่นอน การ
จดัหาและการใชท้รัพยากร สร้างสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน กระบวนการติดต่อส่ือสาร  
ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ และการปรับตวัและการริเร่ิมส่ิงใหม่ 
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 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงได้ทบทวนและน ามาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั       
ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธิีการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
 ประชากรคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของ
เทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรีเมือง รองนายกเทศมนตรีเมือง ปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล จ านวน 22 
คน 2) กลุ่มผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม และหวัหน้ากองสวสัดิการสังคม 
จ านวน 8 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียผูสู้งอายขุอง 
เทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

1. การปฏิบตัิงานของผู้ รับผิดชอบงานเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ
2. นโยบายการบริหารงานเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ
3. สภาพแวดลอ้มในเทศบาลเมือง 

ประสิทธิผลของการจดัการ 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมือง      
ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
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ตารางท่ี 1 จ  านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั (ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2561)  
 

รายช่ือเทศบาลเมือง นายกฯ 
รอง 
นายกฯ 

ปลดั 
เทศบาล 

รองปลดั 
เทศบาล 

ผ อ . ก อ ง
สวสัดกิาร 

หัวหน้ากอง
สวสัดกิาร 

รวม 

1. เทศบาลเมืองชลบุรี - - 1 2 1 1 5 
2. เทศบาลเมืองบา้นสวน 1 2 1 2 1 1 8 
3. เทศบาลเมืองอ่างศิลา 1 3 1 1 1 1 8 
4. เทศบาลเมืองแสนสุข 1 3 1 2 1 1 9 
รวม 3 8 4 7 4 4 30 

  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการ จ านวน 5 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยพิจารณาจากระดบั
ความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 9 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 ปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ดา้น
การปฏิบัติงานของผูรั้บผิดชอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 2) ด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียงยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุและ 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในเทศบาลเมือง จ านวน 15 ขอ้  
 โดยแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 ใช้แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่าของ          
ลิเคิร์ท 5 ระดบั น ามาจดัระดบัตามเกณฑด์งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  ระดบัความคิดเห็น 
  4.21-5.00  มากท่ีสุด 
  3.41-4.20  มาก 
  2.61-3.40  ปานกลาง 
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  1.81-2.60  นอ้ย 
  1.00-1.80  นอ้ยท่ีสุด 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การศึกษาต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามข้ึนตามกรอบข้อมูลท่ีตอ้งการศึกษา โดยใช้ค  าก าจดัความหรือ
นิยามค าศพัทเ์ชิงปฏิบติัการตามตวัแปรท่ีก าหนดไวเ้ป็นหลกัในการสร้างค าถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ตวัแปรท่ีศึกษาทั้งหมด เพื่อใหแ้บบสอบถามสามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัได ้(Validity) 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน พร้อมทั้งค  าจ  ากดัความหรือนิยามค าศพัท์เชิงปฏิบติัการ
ของตวัแปรเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย ์ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 2) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร.วิเชียร ตนัศิริคงคล และ 3) ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร ทั้ง 3 
ท่านเป็นอาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
  เม่ือพิจารณาตรวจสอบว่านิยามและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีความชัดเจนถูกตอ้ง
หรือไม่ รวมทั้งมีการพิจารณาส านวนภาษาท่ีใชใ้นขอ้ความวา่ สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีตอ้งการจะวดั
หรือไม่ เพื่อใหเ้คร่ืองมือมีความตรงในเน้ือหา (Content Validity) 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึนก่อนน าไปทดลองใช ้(Try-out) 
  5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรของการศึกษาท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงของการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน 
เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Releability) ของแบบสอบถาม แลว้น ามา
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .87 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือถือไดส้ามารถน าไปเก็บ
ขอ้มูลจริงต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการ
วเิคราะห์ดว้ยสถิติความถ่ีและค่าร้อย 
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 2. การวเิคราะห์ประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพิจารณาจากระดบัความ
คิดเห็นของบุคลากรในเขตเทศบาลเมือง ใชก้ารค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และน ามาจดัระดบัมากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ย, นอ้ยท่ีสุด 
 3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินการกบัประสิทธิผลของการจดัการเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอาย ุวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือสถิติ Pearson 
Correlation Coefficient (r) ท่ีความเช่ือมัน่ 95% หรือ Sig 0.05 โดยก าหนดเกณฑเ์พื่ออธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี 
   ค่า r มีค่า 0.80 ข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
   ค่า r มีค่า 0.60-0.79  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง 
   ค่า r มีค่า 0.40-0.59  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
   ค่า r มีค่า 0.20-0.39  มีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
    ค่า r มีค่า ต ่ากวา่ 0.20  มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
 

ผลการวจิัย 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีอาย ุ40-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือมีอาย ุ51-60 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัปริญญาโท และเป็น
ระดบัผูบ้ริหาร มีอายรุาชการ 10-20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือมีอายุราชการ       
21 ปีข้ึนไป  
 ตอนที ่2 ประสิทธิผลของการจัดการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพิจารณาจากระดบัความ
คิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมือง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.33, SD = 0.76) โดยเฉพาะขอ้ 7. ผูป้ฏิบติังานมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท างานใหต้รงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน เป็นอนัดบัแรก ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 
                  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
 

รายการ ระดับความคิดเห็น X  SD แปลผล อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีของ
หน่วยงานไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 

18 
(60.00) 

8 
(26.67) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

- 4.43 0.81 มากท่ีสุด 3 

2. การไดรั้บเบ้ียยงัชีพท าให้ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 

13 
(43.33) 

13 
(43.33) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

- 4.26 0.78 มากที่สุด 6 

3. หน่วยงานมีการส ารวจความเป็นอยูข่อง
ผูสู้งอายอุยูเ่สมอ 

12 
(40.00) 

14 
(46.67) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

 4.23 0.77 มากที่สุด 6 

4. เบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายไุดรั้บใน แต่ละเดือนมี
ความเหมาะสม 

10 
(33.34) 

16 
(53.33) 

4 
(13.33) 

- - 4.20 0.66 มาก 8 

5. ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจกบัการให้บริการ
จากเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน 

15 
(50.00) 

11 
(36.67) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

- 4.33 0.80 มากที่สุด 5 

6. ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจกบัอตัราเบ้ียยงัชีพ
ท่ีไดรั้บ 

10 
(33.34) 

17 
(56.66) 

2 
(6.67) 

1 
(3.33) 

- 4.20 0.71 มาก 8 

7. ผูป้ฏิบติังานมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท างานให้ตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายใุน
ทอ้งถ่ิน 

18 
(60.00) 

10 
(33.34) 

1 
(3.33) 

1 
(3.33) 

- 4.50 0.73 มากที่สุด 1 

8. ผูป้ฏิบติังานมีการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในทอ้งถ่ิน 

18 
(60.00) 

9 
(30.00) 

2 
(6.67) 

1 
(3.33) 

- 4.46 0.77 มากที่สุด 2 

9. ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการ
ท างานท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเบ้ียยงัชีพใน
ทอ้งถ่ิน 

17 
(56.66) 

10 
(33.34) 

2 
(6.67) 

1 
(3.33) 

- 4.43 0.77 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 4.33 0.76 มากที่สุด  

 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ปัจจัยการด าเนินการจัดการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการปฏิบติังานของผูรั้บผดิชอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในเทศบาลเมือง และดา้นนโยบายการบริหารงานเบ้ีย 
ยงัชีพผูสู้งอาย ุตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพ 
             ผูสู้งอาย ุในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพ 
                 ผูสู้งอาย ุรายดา้น 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น  SD แปลผล อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. มีความคล่องตวัในการอนุมติัเงินประจ างวด 
เพื่อเบิกจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

17 
(56.67) 

8 
(26.67) 

5 
(16.66) 

- - 4.40 0.77 มาท่ีสุด 1 

2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถตดัสินใจหรือ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานไดเ้ป็น
อยา่งดี 

14 
(46.67) 

12 
(40.00) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

- 4.30 0.79 มากที่สุด 3 

3. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

15 
(50.00) 

12 
(40.00) 

3 
(10.00) 

- - 4.40 0.67 มากที่สุด 1 

4. การแบ่งงานให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเบ้ียยงัชีพ
แบ่งจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการท างาน 

9 
(30.00) 

17 
(56.67) 

4 
(13.33) 

- - 4.16 0.64 มาก 4 

5. มีการประชุมทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตามระเบียบฯ อยูเ่สมอ 

5 
(16.66) 

17 
(56.67) 

8 
(26.67) 

- - 3.90 0.66 มาก 5 

ภาพรวม 4.23 0.67 มากท่ีสุด  
ด้านนโยบายการบริหารงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. วตัถุประสงคใ์นการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
คือ เพื่อให้ผูสู้งอายสุามารถด ารงชีวติอยูไ่ดต้าม
ควรอตัภาพ 

10 
(33.33) 

16 
(53.34) 

4 
(13.33) 

- - 4.20 0.66 มาก 3 

X

ปัจจัยการด าเนินการจัดการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ ระดบัความคดิเห็น 

 SD แปลผล ล าดบั 

1. ดา้นการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ  4.23 0.67 มากท่ีสุด 1 

2. ดา้นนโยบายการบริหารงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 4.15 0.68 มาก 3 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในเทศบาลเมือง 4.17 0.81 มาก 2 

ภาพรวม 4.18 0.87 มาก  

X
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น  SD แปลผล อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผูสู้งอายุ
เพื่อเขา้รับเบ้ียยงัชีพมีความโปร่งใส 

5 
(16.67) 

18 
(60.00) 

7 
(23.33) 

- - 3.93 0.63 มาก 5 

3. หน่วยงานมีการจดัหางบประมาณเพื่อจ่ายเบ้ีย
ยงัชีพเองนอกเหนือจากงบประมาณของ
ส่วนกลาง 

12 
(40.00) 

11 
(36.67) 

6 
(20.00) 

1 
(3.33) 

- 4.13 0.86 มาก 4 

4. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นเบ้ียยงั
ชีพให้ผูสู้งอายไุดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอ 

12 
(40.00) 

15 
(50.00) 

3 
(10.00) 

- - 4.30 0.65 มากที่สุด 1 

5. การพิจารณาคดัเลือกผูสู้งอายเุพื่อรับเบ้ียยงัชีพ 
ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2552 ขอ้ 6 

13 
(43.33) 

11 
(36.67) 

6 
(20.00) 

- - 4.23 0.77 มากที่สุด 2 

ภาพรวม 4.15 0.68 มาก  
ด้านสภาพแวดล้อมในเทศบาลเมือง 
1. ภายในหน่วยงานมีการให้รางวลัพิเศษ เพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และลงโทษเม่ือ
กระท าผิดตามความเหมาะสม 

7 
(23.33) 

14 
(46.67) 

9 
(30.00) 

- - 3.93 0.73 มาก 5 

2. หน่วยงานของท่านให้โอกาสในการพฒันา
ตนเองและมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

16 
(53.33) 

9 
(30.00) 

5 
(16.67) 

- - 4.36 0.76  มากที่สุด 1 

3. สถานท่ีปฏิบติังานมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบติังาน 

15 
(50.00) 

10 
(33.33) 

4 
(13.34) 

1 
(3.33) 

- 4.30 0.83  มากที่สุด 2 

4. บรรยากาศการท างานมีการปรึกษาหารือก่อน
การท างาน มีความเป็นกนัเองระหวา่งผูร่้วมงาน 

13 
(43.33) 

11 
(36.67) 

5 
(16.67) 

1 
(3.33) 

- 4.20 0.84 มาก 3 

5. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน
ท่ีปฏิบติั 

11 
(36.67) 

12 
(40.00) 

6 
(20.00) 

1 
(1.33) 

- 4.10 0.84 มาก 4 

ภาพรวม 4.17 0.81 มาก  

  
 ตอนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการด าเนินการกบัประสิทธิผลของการจัดการเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพบวา่ ขอ้ 1 การ
ปฏิบติังานของผูรั้บผดิชอบงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการจดัการ
เบ้ียยงัชีพ และ ขอ้ 2 นโยบายการบริหารงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ

X
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การจดัการเบ้ียยงัชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนขอ้ 3 สภาพแวดลอ้มในเทศบาล
เมือง มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินการกบัประสิทธิผลของการจดัการ 
                  เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
 

ปัจจัยการด าเนินการ 

ประสิทธิผลของการจัดการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

Sig.  
(2-tailed) 

Pearson Correlation 
Coefficient 

 

1. การปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 0.000            0.735** ค่อนขา้งสูง 
2. นโยบายการบริหารงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 0.003            0.527** ปานกลาง 
3. สภาพแวดลอ้มในเทศบาลเมือง 0.012            0.451* ปานกลาง 

* มีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลเมือง ในเขต
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพิจารณาจากความคิดเห็นของบุคลากร
ในเขตเทศบาลเมือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการท างานใหต้รงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 
ผูป้ฏิบติังานมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลใน
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานมีการประชุมทบทวนบทบาทหนา้ท่ีตามระเบียบฯ อยูเ่สมอ
ประกอบกบัการแบ่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของณัฐธยาน์ ระโส (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาประสิทธิผลขององคก์ารปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินในการจดัการเบ้ียยงัผูสู้งอาย ุกรณีศึกษาจงัหวดันครสวรรค”์ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผลการศึกษาพบวา่ 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมของบุคลากรมีความคิดเห็นต่อดา้นประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนลินี โล่ชิงชยัฤทธ์ิ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“การประเมินผลการด าเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุกรณีศึกษาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานสวสัดิการดา้นเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุองเทศบาลนครเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน
สวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อระบุปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานสวสัดิการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสุ้งอายขุองเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผลการด าเนิงานสวสัดิการดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลนคร
เชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนวรัตน์ ผอ่นพุทธ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“ประสิทธิผลการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางคนที จงัหวดั
สมุทรสงคราม” มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในเขตบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการจดั
สวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ผลการวจิยั พบวา่ ประสิทธิผลการจดัสวสัดิการผูสุ้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตบาง
คนที จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
ดา้นการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการจดัการ
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุป็นภารกิจหน่ึงของเทศบาลเมือง คือดา้นการสังคมสงเคราะห์และการพฒันา
คุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส โดยใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหาร      
ส่วนต าบล ใหก้ารสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส ดงันั้น 
ผูรั้บผดิชอบจึงมีการวางแผนในการปฏิบติังานโดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงมี
ความคล่องตวัสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปัฏฐาณิช ศาสตร์พงษ ์
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(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “ประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ผกัขะ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการปฎิบติังานของ
ผูรั้บผดิชอบงายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชิา เรืองศิลป์ 
(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลการด าเนินงานดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลการด าเนินงานดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหญ่ พบวา่ ปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัคนหรือบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุซ่ึงประกอบดว้ย 
การปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุและ นโยบายการบริหารงานเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูง้สูงอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเทศบาลมีการใหค้วามรู้ ท าความเขา้ใจ ประชุมปรึกษาหารือ มีการฝึกอบรม
ผูป้ฏิบติังาน หรือมีการประสานงานและร่วมมือกนัของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งหน่วยงานหากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายกุ  าหนดนโยบายและ
ระเบียบวธีิการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและมีการวางแผนและซกัซอ้มความเขา้ใจล่วงหนา้ จึงท าให้
การด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนลินี โล่ชิงชยัฤทธ์ิ (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงานสวสัดิการ
สังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุกรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการด าเนินงานกบัผลการด าเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุพบวา่ ปัจจยัการด าเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนความรู้เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานสวสัดิการสังคมของผูป้ฏิบติังาน ความชดัเจนของระเบียบวธีิปฏิบติั ความเหมาะสมของ
จ านวนบุคลากร ความร่วมมือและการสนบัสนุนของบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน
สวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
 1. ผลการวจิยัเก่ียวกบัประสิทธิผลของการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพิจารณาจากระดบั
ความคิดเห็นของบุคลากรในเขตเทศบาลเมือง พบวา่ เบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายไุดรั้บในแต่ละเดือนมี
ความเหมาะสม และผูสู้งอายมีุความพึงพอใจกบัอตัราเบ้ียยงัชีพท่ีไดรั้บ อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น 
ผูบ้ริหารหรือผูรั้บผดิชอบจะตอ้งส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ท าความเขา้ใจกบัประชาชนเก่ียวกบั
นโยบายการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ืองและมากข้ึนดว้ย 
 2. ผลการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุดา้นการปฏิบติังาน
ของผูรั้บผดิชอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพบวา่ การประชุมทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานตามระเบียบฯ อยูเ่สมอ อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 3. ผลการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุดา้นนโยบายการ
บริหารงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ พบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผูสู้งอายเุพื่อเขา้รับเบ้ียยงัชีพ
มีความโปร่งใส มีความคิดเห็นอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบตอ้ง
ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นธรรมและมีความเสมอภาค โดยการให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมหรือมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ใหท้ัว่ถึง 
 4. การพฒันากลไกการพิจารณาคดัเลือกผูสู้งอายใุห้รับเบ้ียยงัชีพ เน่ืองจากงบประมาณใน
การจดัสรรเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุใชง้บประมาณสูง และเป็นงบประมาณผกูพนัตามเง่ือนไขท่ีจ่ายให้
จนกวา่ผูสู้งอายจุะเสียชีวติ อนัเป็นกรอบระยะเวลาไม่รู้จบ อีกทั้งการมีผูสู้งอายอุยูใ่นบญัรายช่ือ
ส ารองเขา้มาตลอดเวลา ท าใหเ้ป็นกลายเป็นงบประมาณท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือยติุไดโ้ดยง่าย จึง
ควรมีการก าหนดเกณฑ์ตวัช้ีวดัและกระบวนการคดัเลือกท่ีเหมาะสม  
  - การก าหนดเกณฑต์วัช้ีวดั ในการพิจารณาคดัเลือกผูสู้งอายอุยา่งมีมาตรฐานและเป็น
ธรรม ตวัช้ีวดัตอ้งมีความชดัเจน มีความเป็นรูปธรรมและมีความหลากหลาย สามารถเขา้ถึงผูสู้งอายุ
ไดทุ้กกลุ่ม 
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  - กระบวนการคดัเลือกผูสู้งอายตุอ้งโปร่งใส เป็นธรรม ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หรือตวัแทนผูสู้งอายใุนชุมชนและประชาคมอ่ืนๆ ในชุมชน มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือผูสู้งอาย ุเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก มิใช่ใหเ้พียง
คณะกรรมการฯ มีสิทธิในการเสนอรายช่ือเท่านั้น และผลการพิจารณาคดัเลือกตอ้งแจง้ต่อ
สาธารณะดว้ยเพื่อการรับรู้และตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 5. ควรมีการพฒันาระบบการตรวจสอบการด าเนินการจดัการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเพื่อทราบ
ถึงผลของการด าเนินงานวา่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด จะตอ้งวางระบบการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปวดัผลการด าเนินงานไดจ้ริง ทั้งน้ีระบบตรวจสอบควร
พิจารณาถึงความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความครบถว้นของจ านวนเงินท่ีไดรั้บ และการตรง
ต่อเวลาในการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุป็นส าคญั การเขา้ไปติดตามตรวจสอบจะท าใหท้ราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและหาแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 6. การจดัท าฐานขอ้มูลผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมือง เพื่อเป็นการพฒันาไปสู่การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั เช่น จ านวนผูสู้งอายทุั้งหมดในเขตเทศบาลเมือง จ านวน
ทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนท่ีจะเก้ือกลูช่วยแกไ้ขปัญหาได ้ขอ้มูลเหล่าน้ีจะใชใ้นการวางแผน
ป้องกนัในอนาคตและก าหนดนโยบายดา้นสวสัดิการผูสู้งอายดุา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูท่ี้ไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุพื่อ
สะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเบ้ียยงัชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ความศึกษาเชิงคุณภาพ ความตอ้งการพื้นฐานของผูสู้งอาย ุเพื่อจะไดท้ราบแนวทางใน
การด าเนินงานให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูสู้งอายไุดม้ากข้ึน 
 3. ควรศึกษาวธีิการหรือกลไกต่างๆ เพื่อก ากบัดูแลงบประมาณท่ีไดจ้ดัสรรใหเ้ทศบาลวา่
มีการน าไปบริหารจดัการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์เชิงนโยบายของนโยบายปฏิบติัการ

ตะวนัออกกบันโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา โดยเนน้ศึกษา
ความเช่ือมโยงทางนโยบายระหวา่งไทยกบัอินเดียและปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ ของตวัแสดงท่ี
เก่ียวขอ้งในกระบวนการก าหนดนโยบาย อาทิ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีดา้นเศรษฐกิจ 
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กระทรวงต่างประเทศ ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

โดยผลการศึกษาพบวา่ปฏิสัมพนัธ์เชิงนโยบายระหวา่งนโยบายปฏิบติัการตะวนัออกของ
อินเดียกบันโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในสมยัรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นั้น ภายหลงั
การเดินทางการเดินทางไปยงัเนปาล เพื่อเขา้ร่วมประชุมผูน้ าความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 30-31 สิงหาคม 2561 
ไทยมีการตอบกลบันโยบายปฏิบติัการตะวนัออกในรูปแบบนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดการ
พฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอ้ยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Southern Economic Corridors : SEC) 
ท่ีก าหนดกรอบการพฒันาประตูการคา้ฝ่ังตะวนัตก (Western Gateway) เพื่อสร้างความเช่ือโยงทาง
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เศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศสมาชิกความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic 
Cooperation - BIMSTEC) ทั้งดา้นการผลิต การคา้ การลงทุน ตลอดจนความเช่ือมโยงของโซ่
อุปทานระหวา่งกนั ซ่ึงนโยบายมีมติเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  
21 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

ค าส าคญั: นโยบายปฏิบติัการตะวนัออก; นโยบายทางเศรษฐกิจ; ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื; ประตูการคา้ฝ่ังตะวนัตก 
 

Abstract 
This research aimed to study the policy interactions of the Eastern Operating Policy and 

the Thai economic policy in the General Prayut Chan-ocha government, with a focus on policy 
linkages between Thailand and India and various interactions. Of the actors involved in the policy 
setting process, such as the Prime Minister, the Deputy Prime Minister in the economy Including 
various agencies related, such as the Ministry of Foreign Affairs, Office of the National Economic 
and Social Development Council 

The study found that the policy interactions between the East India operating policy and 
the Thai economic policy during the General Prayut Chan-ocha period after the trip to Nepal to 
attend the 4th Bay Bengal Initiative Conference for the 4th academic and economic cooperation 
in various fields on 30-31 August 2018. Thailand responded to the Eastern Operating Policy in 
the form of economic policy by establishing the Sustainable Southern Economic Corridors (SEC), 
which set the framework for the development of the Western Gateway to create economic links 
with the BIMSTEC countries in terms of production, trade, investment as well as the connection 
of the supply chain between each other. The policy was approved by the Cabinet on 21 August 
2018. 
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บทน า 
นบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจากสหราชอาณาจกัรในปี 2490 อินเดียบริหารประเทศตาม

แนวทางสังคมนิยม ซ่ึงวถีิการผลิตเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตามแนวสังคมนิยมนั้นท าใหอิ้นเดีย
ประสบวกิฤติทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองราวสามทศวรรษนบัตั้งแต่ปี 2523 ประกอบกบัไดรั้บ
ผลกระทบจากการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต ซ่ึง ณ ขณะนั้นมีสถานะเป็นคู่คา้รายส าคญัและเป็น
แหล่งน ้ามนัราคาต ่าส าหรับอินเดีย ทั้งไดรั้บผลกระทบจากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ส่งผลใหว้กิฤติ
เศรษฐกิจของอินเดียทวคีวามรุนแรงมากข้ึน อินเดียประสบปัญหาเงินเฟ้อ การวา่งงาน ปัญหาความ
ยากจน ตลอดจนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศตกต ่า ท าใหอิ้นเดียมีความจ าเป็นตอ้ง
ปฏิรูปเศรษฐกิจขนานใหญ่ โดยด าเนินนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในปี 2534 และเร่ิมปรับเปล่ียน
นโยบายต่างประเทศท่ีหนัมาใหค้วามส าคญัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศคือ ‚นโยบายมองตะวนัออก‛ (Look East Policy) ในสมยัของนายกรัฐมนตรีนาราสิงหา 
ราว โดยมีนยัส าคญัเพื่อเพิ่มการขยายทางเศรษฐกิจและการขยายอิทธิพลของอินเดียไปยงัภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว
ภายหลงัสงครามเยน็ส้ินสุด โดยเฉพาะจีน เกาหลี และอาเซียน อินเดียจึงเร่ิมกระชบัความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่คง ผา่นกรอบความร่วมมือส าคญัต่างๆ เช่น ความริเร่ิมแห่ง
อ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) อาเซียน+6 เขต
การคา้เสรีอาเซียน - อินเดีย เป็นตน้ ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาตกต ่าลงอยา่งมากจากวกิฤตการณ์ซบัไพรมใ์นปี 2550 นโยบายมองตะวนัออกไดรั้บ
การสานต่อทั้งในสมยัของนายกรัฐมนตรีอตาล พิหารี วชัปาย ีและนายมนัโมฮนั ซิงห์ ยงัผลให้
มูลค่าการคา้ระหวา่งอาเซียนและอินเดียเติบโตข้ึนจาก 2.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2536 เป็น 
12.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2546 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2  
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ต่อมาเม่ือนายนเรนทรา โมดี ไดเ้ขา้รับต าแหน่งยกรัฐมนตรีในปี 2557 ไดป้ระกาศนโยบาย
ท่ีจะพฒันาอินเดียสู่การเป็น ‚ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการผลิตของโลก‛ ผา่นนโยบาย ‚Make in 
India‛ รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวติโดยผา่นโครงการเมืองอจัฉริยะ (Smart 
cities) และดิจิตอล อินเดีย (Digital India) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายนในปีเดียวกนั โดยส่งเสริมบริษทัทั้ง
ในและต่างประเทศหนัมาตั้งฐานการผลิตในอินเดีย เพื่อพฒันาประเทศและสร้างงานใหแ้ก่
ประชาชนอินเดีย การเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งมีความส าคญัไม่ใช่
เพียงเฉพาะทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเช่ือมโยงกบัผูเ้ล่นส าคญัในภูมิภาคน้ี ไดแ้ก่ 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและจีน โมดีจึงยกระดบั‚นโยบายมองตะวนัออก‛ เป็น ‚นโยบายปฏิบติัการ
ตะวนัออก‛ (Act East Policy) โดยเนน้ 3C คือ วฒันธรรม พาณิชย ์และความเช่ือมโยง (Ashok 
Brahma, 2561) 
 โดยขอ้มูลมูลค่าการคา้ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน 
(Association of Southeast Asian nations: ASEAN) ระบุวา่มูลค่าการคา้ระหวา่งอาเซียนและอินเดีย 
ในปี 2560  คิดเป็น 81.33 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของมูลค่าการคา้ระหวา่ง
ประเทศทั้งหมดของอินเดีย และคิดเป็น 6.72 เท่าเม่ือเทียบกบัมูลค่าการคา้ในปี 2536 อยา่งไรก็ตาม
แมว้า่มูลค่าการคา้ระหวา่งอินเดียและอาเซียนมีมูลค่าสูงข้ึนแต่ถือไดว้า่ยงัเติบโตเพียงเล็กนอ้ยส าหรับ
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ 25 ปี เม่ือเทียบกบัประเทศมหาอ านาจอ่ืนท่ีเป็นผูเ้ล่นส าคญัของอาเซียนอาทิ 
ญ่ีปุ่น และจีน 

ขณะท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัอินเดียเร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการเม่ือไทยสถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัอินเดียในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 นบัเป็นความสัมพนัธ์ท่ียาวนาน
กวา่ 70 ปี ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัอินเดียในยคุสงครามเยน็ค่อนขา้งห่างเหินเน่ืองจาก
อินเดียมีความใกลชิ้ดกบัสหภาพโซเวยีต ในขณะท่ีไทยมีความใกลชิ้ดกบัสหรัฐซ่ึงใหก้ารสนบัสนุน
ปากีสถานในกรณีปัญหาความขดัแยง้กบัอินเดียในดินแดนแคชเมียร์ ณ ช่วงเวลาดงักล่าว ต่อมา
ภายหลงัสงครามเยน็ไดส้ิ้นสุดลงความสัมพนัธ์ทางการคา้ของไทยและอินเดียไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนภายใต้
ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการระหวา่งอินเดียกบัอาเซียน เม่ือปี 2535 ซ่ึงช่วงสมยัดงักล่าวตรง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ไดเ้ร่ิมด าเนินนโยบายต่างประเทศ "เปล่ียนสนามรบเป็นสนาม
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การคา้" เพื่อปรับความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น และด าเนินนโยบายมองตะวนัตก (Look West 
Policy) โดยมุ่งเนน้การปรับความสัมพนัธ์กบัอินเดีย บงัคลาเทศ และศรีลงักา แต่การด าเนินการท า
ไดเ้พียงระยะสั้นเน่ืองจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ณ นั้น ขณะท่ีความสัมพนัธ์
ทางการคา้ในระดบัทวิภาคีระหวา่งไทยและอินเดียเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือทั้งสองประเทศไดร่้วมลงนามใน
กรอบความตกลงวา่ดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรี ไทย-อินเดีย ในวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหไ้ทยเป็นฝ่ายไดดุ้ลการคา้อินเดีย โดยต่อมาการด าเนินนโยบายมองตะวนัตกปรากฏ
เด่นชดัข้ึนอีกคร้ังในปี 2547 ในสมยัพนัต ารวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงสอดรับกบันโยบายมองตะวนัออกในสมยัของนายกรัฐมนตรีนาราสิงหา ราว  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้บทวจิยัน้ีจึงใหค้วามสนใจศึกษาประเด็นความเช่ือมโยงเชิงนโยบาย 
โดยใช้กรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศ เพื่อศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 
(Foreign policy making process) ตวัแสดงท่ีตดัสินใจก าหนดนโยบาย กระบวนการตดัสินใจ 
ตลอดจนศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีกระตุน้ให้รัฐบาลก าหนดนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบัอินเดีย และพิสูจน์
ความเช่ือมโยงของนโยบายปฏิบติัการตะวนัออกกบันโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในรัฐบาลพลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของไทยท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบั
อินเดีย ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติและสอดรับกับเป้าหมายในการพฒันาประเทศใน
อนาคต 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาปฏิสัมพนัธ์เชิงนโยบายของนโยบายปฏิบัติการตะวนัออกกับ

นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา และวิเคราะห์ตวัแสดงท่ี
ตดัสินใจก าหนดนโยบาย กระบวนการตดัสินใจ บริบทต่างๆ ตลอดจนศึกษาปัจจยัท่ีมีผลท าให้
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับนโยบาย
ต่างประเทศของอินเดีย 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
การเปลีย่นผ่านจาก ‚นโยบายมองตะวนัออก‛ (Look East Policy) สู่ ‚นโยบายปฏิบัติการ

ตะวนัออก‛ (Act East Policy) 
นกัวชิาการกลุ่มหน่ึงใหน้ ้าหนกักบัการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหรั้ฐบาลอินเดียใชก้ าหนด

และด าเนินนโยบายท่ีแตกต่างกนั มีนกัวชิาการกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัภายในเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีท าใหรั้ฐบาลอินเดียเร่ิมด าเนินนโยบายมองตะวนัออก โดยเช่ือมโยงเป้าหมายการพฒันาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ตลอดจนเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีดงักล่าว การก าหนดนโยบายมองตะวนัออกใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการ
ภูมิภาค การปฏิรูปและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย การก าหนดนโยบายมองตะวนัออกใหค้วามส าคญักบัการบูร
ณาการภูมิภาค การปฏิรูปและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยระยะแรกเป็นการด าเนินการในส่วนของ
ความสัมพนัธ์ทางการทูตและประชาชน ระยะท่ีสองเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ โดย
มุ่งความสัมพนัธ์ไปยงัอาเซียน และระยะท่ีสามเป็นการเสริมนโยบายมองตะวนัออก โดยเนน้การบูร
ณาการและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคใหม้ากข้ึน อินเดียจึงยกระดบันโยบาย
ต่างประเทศไปสู่นโยบายปฏิบติัการตะวนัออก (Dhrubaiyoti Bhattachrjee, 2559; Bhagirathi Panda, 
2560; Sanghamitra Kalita, 2561)  
 ขณะท่ีงานศึกษาของ Namrata Goswami (2558, p.70-82) มองวา่นโยบายปฏิบติัการ
ตะวนัออกเป็นนโยบายในระยะยาวท่ีมีวสิัยทศัน์เพื่อเปิดเศรษฐกิจของอินเดียส าหรับการลงทุนและ
การคา้กบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงกล
ยทุธ์ หรือตวัเปล่ียนเกม เพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการของนโยบายและมองวา่นโยบายปฏิบติัการ
ตะวนัออกเป็นความเช่ียวชาญแต่แรกเร่ิมในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของระบบใน
การเมืองระหวา่งประเทศ มากกวา่เป็นนโยบายท่ีมีเป้าหมายหลกัในการยกระดบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียท่ีค่อนขา้งลา้หลงั 
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นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการบางท่าน คือ Ngamtinlun Touthang ท่ีมองวา่หากนโยบาย
ปฏิบติัการตะวนัออกเป็นไปในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพท่ีจะน าโอกาสมากมายมาสู่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซ่ึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองจะตอ้งมีแรงผลกัดนัของทวปีท่ี
แขง็แกร่งโดยรวมถึงวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนของโครงการสร้างภูมิภาคขา้มพรมแดน อินเดียจะท าให้
เกิดข้ึนไดด้ว้ยการประสานนโยบายต่างประเทศกบัจีน พม่า และอาเซียนมากข้ึนและนโยบาย
ภายในประเทศท่ีมีต่อภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออินเดีย ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือความตึงเครียดระหวา่งชาติ
พนัธ์ุซ่ึงมกัจะรบกวนความคืบหนา้ของโครงสร้างพื้นฐานท่ีสร้างข้ึนในภูมิภาค ในการจดัการกบั
ปัญหาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นข้ึนอยูก่บัการต่อรองในประเด็น 'อธิปไตย' ท่ีอินเดียยนิดีท่ี
จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลปัจจุบนั  
 นโยบายต่างประเทศอนิเดียและความสัมพนัธ์กบัเอเชียตะวนัออกและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
 Danielle Rajendram (2557, p.2-15)วเิคราะห์ปัจจยัท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายปฏิบติัการ
ตะวนัออก และการขยายความสัมพนัธ์กบัประเทศในเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ซ่ึงเนน้อธิบายความสัมพนัธ์กบั จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอาเซียน นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงการผงาด
ของจีนกระตุน้ให้รัฐต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมองไปยงัอินเดียในการมีบทบาทในถ่วงดุล 
โดยเฉพาะเส้นทางทางทะเล ‚นโยบายปฏิบติัการตะวนัออก‛ ถูกยกระดบัข้ึนเพื่อเพิ่มความเขม้ขน้
ทางความสัมพนัธ์กบัประเทศส าคญัในเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะญ่ีปุ่น 
เวยีดนาม ออสเตรเลีย และอาเซียน อินเดียภายใตรั้ฐบาลโมดีมีความพยายามรักษาความสัมพนัธ์อนั
ดีกบัประทศเพื่อนบา้นและความพยายามขยายอ านาจเพื่อบทบาทท่ีใหญ่ข้ึนในระดบัโลก ขณะท่ี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินเดียกบัจีนดา้นเศรษฐกิจมีความใกลชิ้ดมากข้ึนและครอบคลุมววิฒันาการ
พลวตัรทางความปลอดภยัของอินโด-แปซิฟิก อินเดียใหก้ารรับรองจีนเก่ียวกบันโยบายจีนเดียว 
(One China policy) ผกูผนัถึงการใหก้ารรับรองนโยบายอินเดียเดียว (One India policy) เพื่อยงัผลถึง
ประเด็นปัญหาอ านาจอธิปไตยในประเทศ 
 ส าหรับ Lavina Lee (2558, p.67-104) ไดอ้ธิบายนโยบายปฏิบติัการตะวนัออกของอินเดีย 
โดยมุ่งความสนใจศึกษาอนาคตของความสัมพนัธ์ของอินเดียกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและ
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ตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชียภายใตรั้ฐบาลโมดี โดยวเิคราะห์ผา่นนโยบายมองตะวนัออก (Look 
East Policy) ของรัฐบาลก่อนหนา้วา่นโยบายถูกขบัเคล่ือนดว้ยปัจจยัเฉพาะ 3 ปัจจยั คือ การล่ม
สลายของสหภาพโซเวยีต การเปิดประเทศของจีน และวกิฤตสงครามอ่าวเปอร์เซีย อินเดียมี
ความสัมพนัธ์กบัเอเชีย-แปซิฟิกโดยใหค้วามสนใจในทางภูมิศาสตร์และประเด็นทางนโยบายเป็น
ส าคญั ซ่ึงไดข้ยายรวมถึงออสเตรเลียและเอเชียตะวนัออกโดยครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจและ
ความมัน่คง ทั้งน้ี Lavina Lee ช้ีใหเ้ห็นถึงการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอินเดียในภูมิภาคน้ีดีข้ึน 
แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดัถึงขอบเขตท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับบทบาทท่ีขยายบทบาทของอินเดียอยา่ง
ชดัเจนในแง่ของความสามารถในการมีบทบาทการถ่วงดุลดว้ยอ านาจอ่อนเพื่อจดัการกบัการผงาด
ของจีนอินเดีย สามารถช่วยเหลือผูเ้ล่นเชิงกลยทุธ์รายอ่ืน ๆ โดยการออกค่าใชจ่้ายและขอ้จ ากดั
เพิ่มเติมส าหรับประเทศจีน เพื่อกีดกนัพฤติกรรมซ่ึงบ่อนท าลายพื้นฐานเชิงบรรทดัฐานและ
ยทุธศาสตร์ของระเบียบระดบัภูมิภาคของเอเชีย และเห็นพอ้งวา่วฒันธรรมเชิงกลยทุธ์ของอินเดีย
อาจเป็นอุปสรรคท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในการจะเล่นบทบาทน้ี และมองวา่การด าเนินนโยบายในแต่ละยคุ
สมยัของอินเดียเพื่อใหป้ระเทศสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นระบบระหวา่งประเทศในสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ขณะท่ีความเป็นหุน้ส่วนกนัระหวา่งอาเซียน-อินเดียท่ีเป็นความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีอ่อนแอเม่ือเปรียบเทียบกบัมหาอ านาจอ่ืนๆ ในภูมิภาค การเจรจาการคา้ของอินเดียกบั
อาเซียนมีขอ้จ ากดัทางความสามารถของอินเดียในการพฒันาการผกูสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ด
มากข้ึนกบัอาเซียน (Sanchita Basu Das, 2561) 

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างอนิเดียกบัไทย 
จากงานศึกษาของ Bhagirathi Panda (2560, p.1191) ไดว้เิคราะห์นโยบายปฏิบติัการ

ตะวนัออกของอินเดียท่ีเช่ือมโยงการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
อินเดียกบัประเทศไทย โดยอา้งอิงการวิเคราะห์นโยบายปฏิบติัการตะวนัออกดว้ยเคร่ืองมือ SWOC 
analysis ซ่ึงเนน้การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และความทา้ทาย ของภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียซ่ึงสามารถเอ้ือต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ในมิติการเช่ือมโยง
ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน โดย Ruth Banomyong Paitoon Varadejsatitwong Nuannalin 
Phanjan (2554, p.205-242) ซ่ึงกล่าวถึงนโยบายของอินเดียท่ีเก่ียวขอ้งกบัไทย 2 นโยบาย คือ 1) 
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BIMSTEC และ 2) เขตการคา้เสรีไทย-อินเดีย มีการขยายความเช่ือมโยง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การ
เช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐาน 2) การเช่ือมต่อดา้นสถาบนั 3) การเช่ือมต่อระหวา่งประชาชน และ 4) 
การเช่ือมต่อทางการคา้และการลงทุน 

นอกจากน้ีมีงานศึกษาท่ีน าเสนอความสัมพนัธ์ทางการคา้และการทูตของอินเดียกบัไทย 
โดยน าเสนอผา่นการวเิคราะห์อ านาจอ่อน (Soft Power) ของอินเดีย กล่าวถึงความสัมพนัธ์ทางการ
คา้ท่ีมีมาอยา่งยาวนานตั้งแต่สมยัสุโขทยั กระทัง่ในรัชสมยัของรัชการท่ี 5 ไดด้ าเนินนโยบายเปิด
ประเทศตอ้นรับการเขา้มาของต่างชาติเพื่อด าเนินธุรกิจในระดบัระหวา่งประเทศ เป็นจุดเร่ิมตน้
ส าคญัท่ีท าใหค้นอินเดียอพยพเขา้มาตั้งรกรากประกอบอาชีพในไทยจ านวนมาก อินเดียด าเนิน
นโยบายมองตะวนัออก ไทยตอบสนองดว้ยการด าเนินนโยบายมองตะวนัตก เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกนัผา่นรูปแบบความร่วมมือหลากหลายรูปแบบครอบคลุมมิติต่างๆ ไดแ้ก่ การคา้และการ
ลงทุน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการป้องกนัตนเอง เกษตรกรรม การท่องเท่ียว ศาสนา 
วฒันธรรมและการศึกษา ผา่นการแลกเปล่ียนการเยือนของเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งการลงนามในขอ้ตกลงต่างๆ นอกจากน้ีอินเดียและไทยยงัมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะพหุภาคี
ผา่นอาเซียน (ASEAN) การประชุมเอเชียตะวนัออก (The East Asia Summit) ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบ
งกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) กรอบความ
ร่วมมือเอเชีย (ACD) ความร่วมมือลุ่มแม่น ้าโขง-คงคา (MGC) นอกจากนั้นยงัมีการวิเคราะห์การใช้
อ านาจอ่อนผา่นมิติอ่ืนๆ เช่นการท่องเท่ียว การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ภายใตก้รอบ
ความร่วมมือกบัอาเซียน (โสภนา ศรีจ าปา, 2558)  

แนวคิดและทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษานโยบายปฏิบติัการตะวนัออก (Act East Policy) ของ

อินเดียกบัความสัมพนัธ์เชิงนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ือง‚ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ‛ (National Interest) และทฤษฎีการตดัสินใจ (Decision Making Theory) 
และการเมืองเก่ียวพนั "(Linkage Politics) การใชท้ฤษฎีทั้งสามเพื่อใหก้ารอธิบายและวเิคราะห์
ครอบคลุมถึงความสัมพนัธ์เชิงนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกบันโยบายปฏิบติัการ
ตะวนัออกของอินเดีย ประกอบกบัการอธิบายถึงพฤติกรรมของตวัแสดง (Actor) ซ่ึงประกอบดว้ย 
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ลกัษณะภายในของการตดัสินใจ (Internal setting of Decision-making) ลกัษณะภายนอกของการ
ตดัสินใจ (External setting of Decision-making) โครงสร้างของสังคมและพฤติกรรมการตดัสินใจ 
(Social Structure and Behavior) จากกระบวนการการตดัสินใจและผูต้ดัสินใจ (Decision-Making 
Process Decision-Makers) การด าเนินการหรือการปฏิบติัการ (action) และพฤติกรรมของรัฐและ
ผูน้ าในการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  

ขณะท่ีแนวความคิดการเมืองเก่ียวพนั "(Linkage Politics) นอกจากน้ีเพื่อใหเ้ขา้ใจ 
ถูกน ามาใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์เชิงนโยบายระหวา่งอินเดีย-ไทย ตามแนวความของเจมส์ 
เอน็ รอสนาว (Jame N. Rosenau) ท่ีไดเ้สนอแนวความคิด ‚ความเช่ือมโยงระหวา่งการเมืองภายใน
กบัการเมืองภายนอก‛ หรือ ‚ความเช่ือมโยงของการเมืองต่างระบบ‛ (Linkage Policy) เพื่อให้
สามารถเขา้ใจใหค้รอบคลุมทุกมิติในปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 

วธิีการวจิัย 
การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและ

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ Documentary Research โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากต ารา บทความท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบกบัขอ้มูลสารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกในการวเิคราะห์ โดยน าเสนอ
วจิยัในลกัษณะ ‚พรรณนาเชิงวเิคราะห์‛ (Analytical Description) โดยใชข้อ้มูล 2 ประเภท
ประกอบการวิเคราะห์ คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแ้ก่ ค  ากล่าวสุนทรพจน์ ค าสัมภาษณ์ 
ถอ้ยแถลงของผูน้ าหรือบุคคลส าคญัต่างๆ เอกสารราชการ เป็นตน้ และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) เช่น บทความ วารสาร หนงัสือพิมพ ์บทวิเคราะห์ต่างๆ เป็นตน้ พร้อมทั้งตีความสร้าง
ขอ้สรุปแบบอุปนยั (inductive) 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา่ปฏิสัมพนัธ์เชิงนโยบายระหวา่งนโยบายปฏิบติัการตะวนัออกของ

อินเดียกบันโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในสมยัรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นั้น เกิดข้ึน
ภายหลงัการเดินทางการเดินทางไปยงัเนปาล เพื่อเขา้ร่วมประชุมผูน้ าความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอล
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ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 30-31 สิงหาคม 
2561 ไทยมีการตอบกลบันโยบายปฏิบติัการตะวนัออกในรูปแบบนโยบายทางเศรษฐกิจ โดย
ก าหนดการพฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอ้ยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Southern Economic 
Corridors : SEC) ท่ีก าหนดกรอบการพฒันาประตูการคา้ฝ่ังตะวนัตก (Western Gateway) เพื่อสร้าง
ความเช่ือโยงทางเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศ BIMSTEC ทั้งดา้นการผลิต การคา้ การลงทุน ตลอดจน
ความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหวา่งกนั โดยการก าหนดนโยบายดงักล่าวมีตวัแสดง 
ท่ีอยูใ่นกระบวนการคิดนโยบาย คือ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ ส านกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นตวัแสดงท่ี
ตดัสินใจผา่นการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
การวจิยัน้ีศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของนโยบายปฏิบติัการตะวนัออกกบันโยบายทางเศรษฐกิจของ

ไทย ซ่ึงภายใตน้โยบายการพฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอ้ยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Southern 
Economic Corridors : SEC) มีการก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การวจิยัและพฒันา ซ่ึงบางโครงการมีการวางแผนเช่ือมโยงกบัเอเชียใต้
ไวช้ดัเจน อาทิ โครงการพฒันาศกัยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนอง
รองรับกลุ่ม BIMSTEC ซ่ึงโครงการอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ดงันั้นอาจยงัไม่สามารถพิสูจน์การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยภายหลงัการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยใหส้ัมพนัธ์
กบันโยบายปฏิบติัการตะวนัออก ดงันั้นการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวในอนาคตควร
ศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางนโยบาย 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

519 
 
 

รายการอ้างองิ 
 

โสภนา ศรีจ าปา. (2559). จาก ‚นโยบายมองตะวนัออก‛ สู่ ‚นโยบายปฏิบติัการตะวนัออก‛ กบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย:ประตูสู่อาเซียน (From ‚Look East Policy‛ to 
‚Act East Policy‛ and Northeast of India: Gateway to ASEAN) วารสารภาษาและ
วฒันธรรมปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559), หนา้ 117-140. 

อภิรัฐ ค าวงั. (2558). ‚นโยบายปฏิบติัการตะวนัออก‛ ของอินเดีย กบั ‚ทางหลวงไตรภาคี‛ เช่ือมต่อ
อาเซียนและไทย The ‚Act East Policy‛ of India and ‚Trilateral Highway‛ of 
ASEAN and Thailand Connectivity. วารสารสังคมศาสตร์, 11 (2), หนา้ 137-166.  

Banomyong, R., P. Varadejsatitwong, and N. Phanjan (2011), ‘ASEAN-India Connectivity: 
A Thailand Perspective’ in Kimura, F. and S. Umezaki (eds.), ASEAN-India 
Connectivity: The Comprehensive Asia Development Plan, Phase II, ERIA 
Research Project Report 2010-7, Jakarta: ERIA, pp.205-242. 

Hans J. Morgenthau. (1949). The American Scholar, Vol. 18, No. 2 (SPRING 1949), pp. 207-212 
Jonathan Renshon, Stanley A. Renshon. (2008). The Theory and Practice of Foreign Policy 

Decision Making Political Psychology, Vol. 29, No. 4, p.509-536. 
Lavina Lee. (2015). India as a nation of consequence in Asia : the potential and limitations of 

India's 'Act East' policy Journal of East Asian affairs, Vol. 29, No. 2, (2015), 
p.67-104.  

Nath, Hiranya & Kumar, Siddharth. (2017). India’s Look/Act East Policy and the Northeast Region: A 
Critical Perspective. Space and Culture, India. 5. 7-20. 

Rahul Mishra. (2018) TWENTY-FIVE YEARS OF INDIA-ASEAN TIES: AN ASSESSMENT. 
AEI Insights, Vol 4, Issue 1, 2018, p.89-107. 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

520 
 
 

Richard C. Snyder, H. W. Bruck, Burton Sapin. (eds.), Foreign Policy Decision-Making: An 
Approach to the Study of International Politics (New York: The Free Press, 
1962), pp. 60-74.  

Sanchita Basu Das. (2018). ASEAN-India Economic Relations: Low Base, Large Potential, 
Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, issn2335-6677 

Sen, Rahul & Asher, Mukul & S Rajan, Ramkishen. (2004). ASEAN-India Economic Relations: 
Current Status and Future Prospects. Economic and Political Weekly, 39(29). 

Travis, M. (1952). The Journal of Politics, 14 (1), 147-149. Retrieved from http://www.jstor.org/stable 
/2126393 

Wilkinson, D. (1970). Linkage Politics: Essays on the Convergence of National and International 
Systems. Edited by James N. Rosenau. (New York: The Free Press, 1969. Pp. 
352.). American Political Science Review, 64 (2), 667-668. 

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). รายงานการศึกษาความเหมาะสมใน
รายละเอียดของรูปแบบการพฒันาในพื้นท่ีจงัหวดัชุมพร-ระนอง และพื้นท่ีจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช การพฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอ้ยา่งย ัง่ยนื 
(Southern Economic Corridor: SEC). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 28 กุมภาพนัธ์ 2562 เขา้ถึงได้
จาก https://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20190211140922.pdf 

ส านกัอาเซียน กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ. (2550). แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในอนุภูมิภาคลุ มแม น ้าโขง (GMS). 
วนัท่ีคน้ขอ้มูล 1 มีนาคม 2562 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/GMS_Corridor.pdf 

Association of Southeast Asian nations. External Trade Statistics. Retrieved from  
https://asean.org/?static_post=external-trade-statistics-3 

Ashok Brahma. (2018). India’s Act East Policy: the North-East States of India with 3 C’s Formula. 
Retrieved from http://www.ijirset.com/upload/2018/september/18_4_India.pdf 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

521 
 
 

Bhagirathi Panda. (2017). Act East Policy, India’s North-East and Thailand: Issues in Economic 
Integreation. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/ 
324330796_Act_East_Policy_India's_North-East_and_Thailand_Issues_in_ 
Economic_Integration 

Danielle Rajendram. (2014). India’s new Asia-Pacific strategy: Modi acts East. Retrieved from 
https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/indias-new-asia-pacific-strategy-
modi-acts-east.pdf 

Dhrubaiyoti Bhattacharjee. (2016). India’s Vision on Act East Policy. Retrieved from 
https://icwa.in/pdfs/ssreports/2014/eventreportpapermanipur29jan2016.pdf 

Gopika Shinghal. (2018). Mapping India’s footprint in BIMSTEC. Retrieved from 
http://www.delhipolicygroup.org/uploads_dpg/publication_file/mapping-indias-
footprint-in-bimstec-1115.pdf 

Namrata Goswami. (2015). Act East Policy: Northeast India as a Strategic Catalyst. Retrieved from 
http://www.claws.in/images/journals_doc/1548193442_NamrataGoswami.pdf  

Preety Bhogal. (2018). India-ASEAN Economic Relations: Examining Future Possibilities. Retrieved 
from https://www.orfonline.org/wpcontent/uploads/2018/01/ORF_Issue_Brief_221_India_ 
ASEAN.pdf 

Ngamtinlun Touthang. India’s ‘Act East Policy’, Northeast India and Manipur: Challenges and 
Opportunities. Retrieved from https://www.academia.edu/28049589/Indias 
_Act_East_Policy_Northeast_India_and_Manipur_Challenges_and_Opportunities 

  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

522 
 
 

การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลศิ 
ของสถาบันรัชต์ภาคย์ 

A Study of Factors Affecting the Best Practice in Managing Learning 
Center in Rajapark Institute 

 
ณพฐัธิกา  ปิติเลิศศิริกุล (Napatthika  Pitilerdsirikul) 

สมเกียรติ ตุ่นแกว้ (Somkiat  Tunkaew),ไพรภ  รัตนชูวงศ ์(Pairop, Rattanachuwong),   
พนูชยั ยาวริาช Phoonchai Yawirach 

นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต ,ท่ีปรึกษาหลกั-ร่วม ,มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
Ph.D.Student in Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, 

Chiang Rai Rajabhat University 
Email: napatthika@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบันรัชต์ภาคย์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามมีการตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ความตรงเชิงเน้ือหา และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน แลว้ท าการวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค โดยใช้แบบสอบถามบุคลากรในสถาบนัและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน  
165 คน 

ผลการวิจยัพบว่าท่ีไดใ้นบริบทและสถานการณ์การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศของสถาบนัฯ ยงัเป็นขอ้จ ากดัโดยเฉพาะการจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ผนวกกบัแหล่งเรียนรู้
ท่ียงัขาดความชดัเจนภายใตยุ้ทธศาสตร์ท่ีเป็นอยู่ของสถาบนัฯ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการ
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แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชต์ภาคย ์คือ ปัจจยัด้านบุคคลและปัจจยัด้านสถานท่ี/
บริเวณ และมีปัจจยัเสริม คือ ปัจจยัดา้นกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบติัจากภายนอก และการพฒันา
เครือข่ายจากภายนอก ส่วนปัจจยัดา้นงบประมาณและการนิเทศ ก ากบั ดูแล ไม่มีผลต่อการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ียงัพบวา่ การจดัการแหล่งเรียนรู้ยงัขาดการจดัการความรู้จากเจา้ของ
ความรู้ และ การออกแบบแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 

ค าส าคญั: แหล่งเรียนรู้, การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้, ปัจจยั, ความเป็นเลิศ 

 

Abstract 
 The objective of this research is to study the factors affecting the Managing Learning 
Center in Rajapark Institute. Use methodology participatory action research Determine the 
method of conducting the research into 3 steps. The tool used is the questionnaire which is 
examined by 5 experts. Content validity and used to experiment with a group of people with 
similar characteristics to a sample of 30 people and then analyzed for the quality of the tool by 
using Cronbach's alpha coefficient. The sampling are 165 people by questionnaire.  
 The research found that Obtained in the context and situation of the Managing Learning 
Center in Rajapark Institute. Personal factor and Place factor are affected to Managing Learning 
Center. And in this research found that external legal and regulatory factor, and the network 
development factor are affected to Managing Learning Center too. In contrast, Budget Factor and 
Monitoring and Evolution Factor do not related to Managing Learning Center.  Moreover, 
Managing Learning Center still lacks knowledge management from knowledge owners and 
learning resource design as well as creating learning courses.  
 

Keywords: learning resources, Managing Learning Center, factors, best practice 
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บทน า 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ประเทศ

ไทยใน อีก 20 ปีขา้งหนา้คือ ปี พ.ศ. 2570 ไวว้า่ ‚ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็น
ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง‛ หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติวา่ ‚มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื‛ เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัอุดมศึกษา 4 ประเด็นคือ 1) สังคมซ่ึงสถานการณ์ท่ีผา่นมาส่งผลต่อความเขม้แขง็ของ
รากฐานสังคมไทย 2) เศรษฐกิจทุนนิยมและเมืองขยายตวั รายไดสู้งข้ึน แต่การกระจายไม่เป็นธรรม 
เกิดความเหล่ือมล ้าระหวา่งเมือง-ชนบท เกิดช่องวา่งทางความรู้ ความเอ้ืออาทรเก้ือกลูกนัมีนอ้ยลง 
3) โครงสร้างประชากรมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม สังคมไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุเด็กและวยัแรงงาน
ลดลง ผูสู้งอายเุพิ่มข้ึน และ 4) การสร้างคน คุณลกัษณะของคนท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
หรือเป็นคือ ใฝ่รู้ (Disciplined Mind) สังเคราะห์เป็น (Synthesizing Mind) สร้างสรรค ์ (Creative 
Mind) รับฟังความ คิดเห็นของผูอ่ื้น (Respectful Mind) และมีคุณธรรม (Ethical Mind) หรือกล่าว
โดยสรุปวา่ สร้างคนให ้ ‚มี ความรู้มีทกัษะ และมีเหตุผล‛ (สรุปจาก ยทุธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-
2579)) 

นโยบายการศึกษาเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลกัการส าคญัยิ่งประการหน่ึงของการปฏิรูป
คุณภาพการศึกษา คือ การกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยไดป้รากฏความพยายาม
ในการขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัอยา่งชดัเจนในขอ้เสนอทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
พ.ศ. 2552-2561 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 มาตรา 25 ก าหนดไวว้่ารัฐตอ้งส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอ
ศิลป์ สวนสัตวส์วนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬา
และนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษา เร่ืองยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชต์
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ภาคย์ เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีมีความส าคญัการพฒันาการศึกษา ยงัขาดการวิจัย
เก่ียวกบัการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ โดยงานวิจยัส่วนใหญ่จะเนน้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบนัรัชตภ์าคยเ์ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดก้ าหนดประเภทของสถาบนัไวอ้ยูใ่นกลุ่ม ข คือ 
สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
มีคณะตามโครงสร้างการบริหารประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าหน้าท่ีในจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี และ
บณัฑิตวทิยาลยัเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท จากสภาพ
ปัจจุบนั พบวา่ การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ยงัขาดการจดัท า
แผนพฒันาแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะส่งผลให้เพิ่มศกัยภาพของสถาบนั ซ่ึงผลการศึกษา
ดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการพฒันาและใชป้ระโยชน์ของแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
รวมถึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาซ่ึงเป็นบณัฑิตต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาทิศทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ 

สถาบนัรัชตภ์าคย ์
 

ทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ดา้นนโยบาย วางแผน
และประเมินผลการจดัการศึกษาไดป้ระสานและ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการปฏิรูปการ
เรียนรู้อย่างกวา้งขวาง รวมทั้งด าเนินการติดตามความกา้วหน้าในการจดัการแหล่งเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามมาตรา 25 โดยมีแนวทางการบริหารจดัการ 4 ดา้นไดแ้ก่ งบประมาณ บริเวณ/สถานท่ี 
บุคลากรและการนิเทศกากบัติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
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ในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนต่อไป สุทธิพงศ ์บุญผดุง (2558) ไดก้ าหนดการบริหารจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนไว ้4 ดา้น  

1) ดา้นงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานในการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีส่งผลต่อ
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ 

2) ดา้นบริเวณ/ สถานท่ี หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูใ่นบริเวณสถาบนัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ 

3) ดา้นบุคลากร หมายถึง อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนั ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ 

4) ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม หมายถึง กระบวนการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใหป้รับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว(้สุทธิพงศ ์บุญผดุง, 2558, หนา้ 37) 
ทฤษฎีเกีย่วกบัการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษา 

ธุรกิจหรือองค์กรแสดงให้เห็นจากกลุ่มของบุคคลท่ีมาร่วมกนัท างานดว้ยโครงสร้างและ
การประสาน 
งานเป็นหลกัการชดัเจนแน่ชดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดเป้าหมายไว ้
(Ricky W. Griffin, 1999, p.6) ซ่ึงตอ้งใชท้รัพยากรจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประกอบดว้ย คน 
(Man) เงิน (Money) วตัถุดิบ (Material) เคร่ืองจกัร (Machine) วธีิการ (Method) และการบริหาร 
(Management) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ 6M’s  
แนวคิดเกีย่วกบัแหล่งเรียนรู้  

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีตอ้งอาศยัครูหลายคนมาช่วยกนั
ออกแบบการเรียนรู้และร่วมกนัจดักิจกรรม ซ่ึงครูผูส้อนควรใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายเพื่อสอดแทรก
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกคร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงและไดใ้ช้
ความสามารถหลายอยา่งในการเรียนรู้ (ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์และดารณี  ค  าวจันงั. 2545. หนา้ 25). 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 43) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว ้2 ประเภท คือ  
1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุด

เคล่ือนท่ี มุมหนงัสือในหอ้งเรียน หอ้งพิพิธภณัฑ ์หอ้งมลัติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ต 
ศูนยว์ิชาการ ศูนยโ์สตทศันศึกษา ศูนยส่ื์อการเรียนการสอน ศูนยพ์ฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนงัสือ สวนธรรมะ เป็นตน้  

2. แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เช่นห้องสมุดประชาชน ห้องพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์
กีฬาวดั ครอบครัว ทอ้งถ่ิน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 
แนวคิดเกีย่วกบัความเป็นเลิศ 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จากบริบท
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคมโลก 
อ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใตก้ฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ของประเทศ 
ความเช่ือมโยงระหวา่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กบัทิศ
ทางการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติดา้นความมัน่คง มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติ
ดา้น สังคม และมิติด้านการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญัคือไดป้ระเมินสถานะ
ของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตาม
บริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ ก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงไดแ้ก่ เป้าหมายหลกัและตวัช้ีวดั วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลพัธ์ของยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั ภายใตยุ้ทธศาสตร์ และ
กลยทุธ์ 

แนวคิดในการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดงผลลพัธ์ของนักเรียนและปัจจยั
ส่งเสริมสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) 
ทีม่า  http://www.qlf.or.th/ 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 อศัวิน งอยผาลา และไชยา ภาวะบุตร (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการใช้
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม
และรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ปัญหาการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยภาพรวมและราย
ดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ส าหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 มี
ความคิดเห็นวา่ สภาพและปัญหาการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ท่ีมีประเภทโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

มงคล ประเสริฐสังข ์ (2553) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ยคุใหม่ของโรงเรียนวดัใหญ่ศรีสุพรรณ ส านกังานเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น 
พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ของโรงเรียนวดัใหญ่ ศรีสุพรรณ ส านกังาน

http://www.qlf.or.th/
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เขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร และดา้นการบริหารจดัการมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด 
 โรบินสัน (Robinson 1992 , p 746) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษา
และการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืน ท่ีมลรัฐนิวฟอร์ดแลนด์ ประเทศแคนนาดา โดยใช้ประชาชน 
ผูป้กครอง นักเรียน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองค์กรส่วนทอ้งถ่ินเป็นตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า ในการจดั
การศึกษาควรเปิดโอกาสใหท้อ้งถ่ิน ปราชญท์อ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูมี้ความรู้ในทอ้งถ่ิน ท่ีอยูใ่น
ชุมชนใกล้สถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยการระดมความคิดและร่วมกัน
วางแผนในการจดัการศึกษา เพื่อท่ีจะได้แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของชุมชน 
 หลุยส์ (Louise 1998 , 4551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของชุมชนในการเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัสถานศึกษา ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมลรัฐอิลินนอยด์ โดยใช้
ประชาชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงสถานศึกษาในชุมชน ผลการวิจยั พบวา่ ส่ิงท่ีชุมชนมีส่วนช่วยเหลือในการ
ให้การศึกษาแก่สถานศึกษาไดม้ากท่ีสุดคือ ภูมิปัญญาในชุมชน ปราชญใ์นชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวฒันธรรมในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงจะตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนส่วน
ใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน อีกทั้งเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีและแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ในชุมชนใหย้ ัง่ยนืดว้ย 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 

ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action  Research: 
PAR) ก าหนดวธีิด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและวิเคราะห์ศกัยภาพต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษา ตน้ทุนเดิมโดยเฉพาะบทเรียนความรู้ของ
แต่ละหลกัสูตร ผนวกกบัรูปธรรมท่ีสามารถพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ไดข้องแต่ละหลกัสูตร พร้อมทั้ง
ศกัยภาพของสถาบนัฯ และน ามาวเิคราะห์เพื่อยกระดบัเป็นแหล่งเรียนรู้ แลว้ท าการสังเคราะห์ให้ได้
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สภาพและศกัยภาพในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ดว้ยการ
ใชแ้บบบนัทึกการวเิคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์รวบรวมขอ้มูล
จากผูบ้ริหาร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ
สถาบนัรัชต์ภาคย์ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในสถาบนัรัชตภ์าคย ์เพื่อท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อ
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ
สถาบนัรัชตภ์าคย ์ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม โดยจดัประชุมปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้งในสถาบนัรัชตภ์าคย ์และผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอก  
 การศึกษาด้านเน้ือหาได้มีการทบทวน เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบ
ไปดว้ย สอบถามผูบ้ริหาร จ านวน 9 คน  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 123 คน และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 23 คน สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร จ านวน 9 คน  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 10 
คน บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแ้ก่ สถานะของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางขององค์กรท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยขององค์กรท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัทิศทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด
ใหผู้ต้อบมีอิสระในการตอบตามความคิดเห็น 
 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนไปโดยน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีการ
ตรวจสอบพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่ม
บุคคลท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน แลว้ท าการวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's 
Alpha Method) (พิสณุ ฟองศรี, 2553) หากค่าท่ีไดมี้ค่าสูงกวา่ 0.75 จึงยอมรับไดว้า่มีความเช่ือมัน่ 
ปรับปรุง แกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงของเน้ือหา
และภาษาให้มีความสมบูรณ์  เกิดความเขา้ใจแก่ผูต้อบแบบประเมิน และตรงกบัเร่ืองท่ีตอ้งศึกษา  
ก่อนน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และขั้นตอนการวจิยั วธีิการเคร่ืองมือแหล่งขอ้มูล ผล ท่ี ไ ด้ รั บ 
ในการศึกษาได้ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตาม      
ตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงขั้นตอนกาวิจยัตามวตัถุประสงค ์
วตัถุประสงค์ เพือ่ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลศิของสถาบนัรัชต์ภาคย์ 
ขั้นตอนการวจิยั วธีิการ เคร่ืองมอื แหล่งข้อมูล ผลทีไ่ด้รับ 

ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการ
บริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศของ
สถาบนัรัชตภ์าคย ์
 

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้
สู่ความเป็นเลิศ
ของสถาบนัรัชต์
ภาคย ์
 
 

แบบสอบถาม 
ผูบ้ริหารอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร
บุคลากรทาง
การศึกษาผูน้ าชุมชน 
ผูแ้ทนนกัเรียนและผู ้
ทรงคุณวฒุภายนอก 
 
 

-ผูบ้ริหารจ านวน 9 คน  
-อาจารยจ์ านวน 123 คน  
-บุคลากร จ านวน 23 คน  
-ผูป้กครอง จ านวน 2 คน 
-ผูน้ าชุมชนจ านวน 2 คน 
-ผูแ้ทนนกัเรียน จ านวน 2คน  
-ผูมี้ส่วนไดเ้สีย จ านวน 2คน 
-ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
จ านวน 2 คน 

ทราบปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อ
การบริหาร
จดัการแหล่ง
เรียนรู้สู่
ความเป็น
เลิศของ
สถาบนัรัชต์
ภาคย ์
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ผลการศึกษา 
1. จุดเน้นในการบริหารงานของสถาบันรัชต์ภาคย์ 

จุดเนน้ส าคญัคือ เป็นทางเลือกให้กบัประชาชนทั้งท่ีท างานแลว้และยงัไม่ไดท้  างานโดยไม่
ละเลยผูพ้ิการและผูด้้อยโอกาส ได้มีความเท่าเทียมกนัในการเข้าเรียนในระดบัอุดมศึกษา เพื่อ
เพิ่มเติมและพฒันาศกัยภาพในการท างาน เป็นการสนบัสนุนการศึกษาแบบองคร์วม  นกัศึกษามี
ศกัยภาพเตม็ท่ีและมีคุณภาพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีในการท าวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์มี
คุณภาพ และ  นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลกัษณะและทกัษะท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์สถาบนั คือ มีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

มีวิสัยทศัน์ “ปลูกฝังคุณธรรม รากฐานของความส าเร็จท่ีแทจ้ริง พัฒนาศกัยภาพ จิต กาย 
พฤติกรรมและสันติสุข ” 

พนัธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับทุกหลักสูตรให้มี คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มีศกัยภาพในการแข่งขนั 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตส านึกท่ีดีมี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสมรรถนะในการท าวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศ บนพื้นฐานของคุณธรรมและความถูกตอ้ง 

3. จดัให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ 
ชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อใหผู้เ้รียนและบุคลากรของสถาบนัมีความรู้ความตระหนกัถึงคุม้ค่า สามารถจรรโลงความดีงาม
ในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมและความถูกตอ้ง 
 5. ใหก้ารศึกษาและความรู้แบบองคร์วม (Holistic Approach to Education) รวมทั้งพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาและบุคลากรอยา่งเตม็ท่ี 
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 ซ่ึงวิสัยทศัน์และพนัธกิจของสถาบนัรัชตภ์าคยมุ์่งเน้นท่ีจะให้สถาบนัเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาศกัยภาพให้แก่นกัศึกษาและอาจารยส่์งผลต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความจ าระยะ
ยาวของทุกคน ท าให้สนใจ ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และสามารถน าความรู้ทอ้งถ่ินไป
ปรับประยกุตสู่์สากล  
2. ปัจจัยทีส่่งต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลศิของสถาบันรัชต์ภาคย์ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ พบวา่
ปัจจยัในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคยจ์ากการทบทวน
วรรณกรรม การสอบถามจากลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
วา่ การจดัการจะตอ้งค านึงถึงบริบทและสถานการณ์ของการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศของสถาบนัรัชตภ์าคยใ์นปัจจุบนัท่ีมี วสิัยทศัน์ของสถาบนัคือ  ‚ปลูกฝังคุณธรรม รากฐานของ
ความส าเร็จท่ีแทจ้ริง พฒันาศกัยภาพ จิต กายพฤติกรรม และสันติสุข‛  
  ในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชต์ภาคย ์ ประกอบด้วย 4 
ดา้น คือ 1) ดา้นงบประมาณ 2) ดา้นบริเวณ/สถานท่ี 3) ดา้นบุคลากร 4) ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส าคญัประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกั คือ (1) ปัจจยัดา้นบุคคล คือ 
การพฒันา คนในสถาบนัรัชต์ภาคให้มีความสามารถเป็นนกัจดัการความรู้ ท าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้
บนฐานจิตส านึก อาศยัความรู้ภายในบุคคลเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก (2) ปัจจยัดา้น
บริเวณ/สถานท่ี คือ ปัจจยัในการการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถาบนัรัชตภ์าคย ์บนฐานทรัพยากร
ฯ และ พื้นท่ีการเรียนรู้ทางวตัถุ  และไดจ้  าแนกประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว ้6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  1. 
แหล่งเรียนรู้ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ห้องสมุด ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ และมุมความรู้ต่าง ๆ 2. แหล่งเรียนรู้
ดา้นส่งเสริมวิชาการ ไดแ้ก่ ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ และห้องพยาบาล 3. แหล่งเรียนรู้
ด้านทกัษะกระบวนการ ได้แก่ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบติัการทางภาษา และห้อง
คอมพิวเตอร์ 4. แหล่งเรียนรู้ดา้นนนัทนาการ เช่น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และลานกิจกรรมต่าง ๆ 
5. แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ ไดแ้ก่ เรือนเพาะชา แปลงเกษตร สวนสมุนไพร และสวนหย่อม 6. 
แหล่งเรียนรู้ดา้นกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมใน
ทอ้งถ่ิน (องอาจ แสนมาโนช (2550 : 10))ซ่ึงทางสถาบนัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาให้ครบทุก
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ด้าน แต่แหล่งเรียนรู้บางด้านไม่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้าง
นกัศึกษาได ้เน่ืองจากไม่มีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขของสถานท่ีตั้งท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
แต่จุดเนน้ท่ีพบในปัจจยัน้ีคือการเอาแหล่งเรียนรู้โดยรวม โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถาบนัน ามาเป็นฐานในการออกแบบในมิติทางจิต
วญิญาณ และจดักระบวนการเรียนรู้บนฐานคิดภายในส านึกของการเรียนรู้  

ส าหรับปัจจยัดา้นงบประมาณและดา้นการนิเทศ ก ากบัติดตาม ไม่มีนยัส าคญัต่อการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์

แต่จากค าถามปลายเปิด พบว่ามีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์คือ  (1) ปัจจยัดา้นระเบียบวิธีปฏิบติั ซ่ึงทางสถาบนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การเรียนรู้จากภายนอก เพื่อน ามาใช้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีภายในสถาบนั (2) ปัจจยัดา้นการพฒันา
เครือข่ายการเรียนรู้  เป็นการรวมเอาแหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิค และส่ือท่ีประกอบดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เขา้ดว้ยกนัแลว้วางระบบการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ โดยรวมกลุ่มคนท่ี
รวมตวัและมีจิตส านึกร่วม ท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้การ
บริหารจดัการความรู้ พฒันาระบบฐานขอ้มูล เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้รวมถึงการมีทกัษะในการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเป็นผลต่อการจดัการความรู้
ของสถาบนัรัชตภ์าคย ์

ซ่ึงปัจจยัไดจ้ากผลการวิจยัจะใชน้ าไปเป็นแนวทางในการน าแผนพฒันาการศึกษาสถาบนั
รัชตภ์าคยร์ะยะ 5 ปีพ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบติัสถาบนัฯ ไดจ้ดัให้มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
ประกอบดว้ยงานโครงการ/งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน ท่ีจะขบัเคล่ือนแผนฯ ไดบ้รรลุผล
ส าเร็จตามวสิัยทศัน์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทุกประการพร้อมทั้งจดัให้มีการติดตามประเมินผล
และรายงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ เม่ือส้ินสุดปี
การศึกษา 2564 เพื่อน าขอ้มูลประกอบการพิจารณาจดัท าแผนพฒันาการศึกษาสถาบนัรัชต์ภาคย์
ระยะ 5 ปีพ.ศ.2565-2569 ต่อไป 
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อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการเรียนรู้ จะเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศของสถาบนัรัชตภ์าคย ์ในผลการวิจยัทิศทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ
สถาบนัรัชตภ์าคยจ์ากการทบทวนวรรณกรรม การสอบถามจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ต่างมีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนัว่า การจดัการจะตอ้งค านึงถถึงบริบทและสถานการณ์ของการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของสถาบนัรัชตภ์าคยใ์นปัจจุบนัท่ีมี วิสัยทศัน์ของสถาบนัคือ  ‚ปลูกฝัง
คุณธรรม รากฐานของความส าเร็จท่ีแทจ้ริง พฒันาศกัยภาพ จิต กายพฤติกรรม และสันติสุข‛   

ปัจจัยส าคัญคือปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านบริวเรณ/สถานท่ี และมี ปัจจัยด้าน
กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบติัจากภายนอก รวมถึงการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ ซ่ึงจะเสริมให้
สถาบนัสามารถบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศได ้ส าหรับการจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ียงั
ขาดการจดัการความรู้จากเจา้ของความรู้ การรวบรวมความรู้จกัคนในสถาบนัและ การออกแบบ
แหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งการจดัท าหลกัสูตรการเรียนรู้ ในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถาบนัฯ 
สอดคล้องกบั ชุติมา เพชรรัตน์ และ สุริยะ เจียมประชานรากร (2558) ด้านปัจจยั (Input) 1) 
มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้ใช้ KM เป็นวิธีหน่ึงในการพฒันาคุณภาพงาน มีการจดัตั้ ง
คณะท างานประสานงานด้านการจดัการความรู้ระดบัมหาวิทยาลยั และหน่วยงานมีการส่งเสริม
วฒันธรรมการพดูคุย 2) หน่วยงานสร้างหรือท าความเขา้ใจ กระบวนการ KM 3) จดัให้มีองคค์วามรู้
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อน ามาใชใ้นองคก์ร แหล่งเรียนรู้ สร้างกิจกรรมนกัศึกษาให้เป็นรูปแบบท่ี
ชดัเจน 4) การรวมกลุ่มความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ นอกจากอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 5) การจดั
หมวดหมู่ความรู้ดา้นต่าง ๆ มีหลายช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ ต้องมีการพฒันากลไกหรือหน่วย
จดัการท่ีเป็นอิสระ กล่าวคือ ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ถึงจะสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะใน 
21 ขณะเดียวกนัในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีนยัส าคญัคือสถาบนัฯ จะท าหน้าท่ีเป็นหน่วย
จดัการความรู้ท่ีเป็นอิสระ หรือในกระบวนการวิจยัได้เสนอให้มีการจดัตั้งหรือก่อรูปเป็นหน่วย
จดัการท่ีแยกออกจากสถาบนัฯ แต่ท าหน้าท่ีหนุนเสริมสถาบนัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั องค์การเรียนรู้ 
(Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพฒันาองค์การโดยเน้นการพฒันาการเรียนรู้ สภาวะ
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ของการเป็นผูน้ าในองคก์าร (Leadership)ให้แก่บุคลากรในองคก์รและการเรียนรู้ร่วมกนัของคนใน
องคก์าร (Team Learning) เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ
ร่วมกนั และพฒันาองค์การอย่างต่อเน่ือง ทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัภายใต้
บริบทของสถาบนัฯ ซ่ึงจะส่งผลต่อการยกระดบัองค์การท่ีท าหน้าท่ี สร้างการเรียนรู้ขณะเดียวกนั
ภายใตปั้จจยัท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบเคียงกบัการจดัการความรู้มีนยัส าคญัของการพฒันาและการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้ ตามกรอบการบริหารจดัการงบประมาณของสถาบนัฯ ทั้งน้ีตอ้งมีการวิเคราะห์
สภาพขององค์การความต้องการของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องภายในสถาบนัฯ และผลกระทบจาก
ภายนอกสถาบนัฯ แต่จุดเน้นส าคญัคือผุท่ี้มาเรียนรู้คือตวันกัศึกษา ทั้งน้ีปัจจยัรองคือการวิเคราะห์
สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายในสถาบนัฯ ฉะนั้นการพฒันายุทธศาสตร์จึงเป็นการ
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายซ่ึงมาจากท่ีตั้ งไว้ โดยเป้าหมายมาจากผลผลิต (Output) 
วตัถุประสงคม์าจากผลลพัธ์ (Outcome) ส่วนเป้าหมาย/เป้าประสงค ์(Goal) นั้นจะมาจากผลลพัธ์บั้น
ปลาย (Ultimate outcome) ท่ีได้วางเอาไว ้การน าไปสู่การปฏิบติั โดยการน าเอาดชันีช้ีวดัมา
ตรวจสอบว่า ได้มีการด าเนินการไปตามแผนหรือไม่ อย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามห้วงระยะเวลา 
ความถ่ีท่ีก าหนด สอบทาน ตรวจสอบ เป็นการประเมินผล โดยการน าเอาผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ตามหว้งระยะเวลาต่าง ๆ มาสรุป 
 

ข้อเสนอแนะต่อการวจิัย 
การพฒันากลไกของหน่วยจดัการแหล่งเรียนรู้ การพฒันาผูรู้้ และการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ การวิจยัคร้ังต่อไปควรมี 
1. ศึกษาและพฒันากระบวนการการออกแบบกลไกการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ

สถาบนัการศึกษา ภายใตห้ลกัการบริหารขององคก์รวทิยาศาสตร์ใหม่  
2. การพฒันารูปแบบการจดัการองคก์รการเรียนรู้และการสร้างพื้นท่ีทางสังคมภายใต้

สถานการณ์ใหม่ของสังคมใหม่ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพระราชบญัญติัวินยั

การเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และ 2) เสนอแนะแนวทางการพฒันาความรู้และความเขา้ใจต่อ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ของผู ้ปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากร คือ ผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน  
งานคลงัและพสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 22 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้งเขา้กบั 1.00 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  
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 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของ
รัฐ พ.ศ. 2561 อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 95.45)  แนวทางการพฒันาความรู้ คือ  1) ควรประชาสัมพนัธ์ และ
เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคลงัและพสัดุในเชิงรุกเพิ่มข้ึน เช่น มีการ
รวบรวมเผยแพร่ผา่นเวป็ไซตง์านคลงัและพสัดุ 2) ควรมีหน่วยงานเช่น ฝ่ายกฎหมาย หรือ นิติกร รวบรวม
ข้อมูลพระราชบัญญัติ หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้บุคลากรมีฐานขอ้มูลน าไปศึกษา และท าความเขา้ใจก่อนน าไปปฏิบติังานจริง 
3) ควรสอบทานการปฏิบติังานในทุกจุดท่ีมีการอนุมติั หรือ ลงนาม โดยหวัหนา้หน่วย, หวัหนา้งาน, 
 รองคณบดีฝ่ายคลงัและพสัดุ เพื่อป้องกนัปัญหาดา้นการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ค าส าคญั : แนวทางการพฒันาความรู้, พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัภาครัฐ  พ.ศ. 2561  
 

ABSTRACT 
 This research an objective is to study 1) the level of knowledge and understanding  
of The government finance and discipline statute 2018 and 2) to provide guidance on the 
development of knowledge and understanding of The government finance and discipline statute 
2018 of the workers Finance and Procurement Division Faculty of Science Mahidol University 
Population is the workers Finance and Procurement Division Faculty of Science Mahidol 
University, 22 people The instrument used in the research was a questionnaire with a value 
corresponding to 1.00. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean.  
 The results of the research were as follows: 1) The level of knowledge and 
understanding of The government finance and discipline statute 2018, at a high level (95.45 
percent) Knowledge development approach is 1) should promote And disseminating information 
about various laws Related to proactive warehouses and warehouses 2) There should be an 
agency, such as the Legal Department or the Legal Office, collecting information on the Act. Or 
regulations Related to the operation of the Faculty of Science Mahidol University To provide 
personnel with a database to study And understand before actually working 3) should review the 
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operations at all points approved or signed by the head of the unit / supervisor / deputy dean for 
finance and supplies To prevent potential operational problems 

 
Keywords: Knowledge development guidelines , The government finance and 
discipline statute 

บทน า 
 วนิยัการคลงัเป็นหลกัการส าคญัท่ีน าไปสู่การก ากบัดูแลและบริหารดา้นการคลงัท่ีดี โดยวินยั
การคลังอาจอยู่ในรูปของกรอบหรือกฎเกณฑ์เชิงปริมาณ กล่าวคือมีการก าหนดตัวช้ีวดัและ
เป้าหมายท่ีเป็นตวัเลขท่ีชัดเจน เช่น การก าหนดเพดานของการกู้ยืม หรืออาจอยู่ในรูปของแนว
ทางการปฏิบติั เช่น รัฐบาลสามารถก่อหน้ีเพื่อการลงทุนเท่านั้น การขาดวินยัการคลงัจะส่งผลต่อ
ระดบัหน้ีสาธารณะ ท าให้ความน่าเช่ือถือในการช าระหน้ีของรัฐบาล และการลงทุนในประเทศ
ลดลง รัฐบาลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัในการก าหนดวินยัการคลงัท่ีครอบคลุมทั้ง
กิจกรรมในงบประมาณและกิจกรรมนอกงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินนโยบายการคลงั
และเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณให้เกิดความย ั่งยืนและเสถียรภาพทางการคลัง 
(การศึกษาวินยัทางการคลงัของประเทศไทย (อดีตสู่ปัจจุบนั) และแนวทางในการเสริมสร้างวินยั
ทางการคลงัตามหลกัสากล) (วมิล ชาตะมีนา ; 2551) 
  พระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อม ใหป้ระกาศวา่ โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา โดยมี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ผูรั้บสนองพระราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 
และมีผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 โดยมีทั้งหมด 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 87 มาตรา โดยใน 5 
หมวด ประกอบด้วย หมวดบททัว่ไป หมวดนโยบายการเงินการคลงั หมวดวินยัการเงินการคลงั 
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หมวดการบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ และหมวดการตรวจเงินแผน่ดิน โดยเหตุผลในการ
ออกเพื่อบญัญติัเก่ียวกบักรอบการด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินยั
ทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่ายทั้ งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยสิ์นของรัฐและเงินคงคลงั และการบริหารหน้ีสาธารณะ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
(ราชกิจจานุเบกษา : พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัภาครัฐ พ.ศ. 2561) 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีการด าเนินการกิจกรรมดา้น
การศึกษาโดยใชแ้หล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในรูปแบบต่าง ๆ  คือ การจดัการเรียนการ
สอนในระดบัต่าง ๆ  ตั้งแต่วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวจิยัท่ีครอบคลุมตั้งแต่งานวิจยั
พื้นฐานจนงานวิจยัประยุกต์เพื่อตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรมและการผลิต และการบริการวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม มีโครงสร้างองคก์ร
ประกอบดว้ย ภาควชิา จ านวน 14 ภาควชิา งานในส านกังานคณบดี จ านวน 13 งาน และศูนยว์จิยัเทคโนโลยี
ยาง จ านวน 1 ศูนย ์โดยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการเขา้
ตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมด้านการเงินและบญัชี จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ระหว่างวนัท่ี 8 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัวินยั
การเงินการคลงัภาครัฐ พ.ศ.2561 มีผลบงัคบัใช้ จึงอาจท าให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการ
ด าเนินงาน และกิจกรรมดา้นการเงินและบญัชี ยงัมีความเขา้ใจไม่เพียงพอต่อพระราชบญัญติัฉบบัน้ี และ
ผูป้ฏิบติังานอาจปฏิบติังานไม่เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีก าหนดไว ้กรณีมีการเขา้ตรวจสอบจาก
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินในคร้ังถดัไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเห็นความส าคญัในการศึกษาแนวทางการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 ของผูป้ฏิบติังานงานคลงัและ
พสัดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อทราบขอ้มูลสภาพปัจจุบนั และน าขอ้มูลไปใช้พฒันา
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้การปฏิบติังาน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัพระราชบัญญตัิ 
วนัิยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 
1. หมวดทัว่ไป 
2. หมวดนโยบายการเงินการคลงั 
3. หมวดวนิยัการเงินการคลงั 
4. หมวดการบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
5. หมวดการตรวจเงินแผน่ดิน 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
1.  เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.

2561 ของผูป้ฏิบติังาน งานคลงัและพสัดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการ

คลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ของผูป้ฏิบติังาน งานคลงัและพสัดุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย  

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 ของผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุ  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง) 
ความหมายของการรับรู้  

เบอร์นสไตน์ (อา้งถึงเกรียงศกัด์ิ เล้ียงวณัพร ; 2546) การรับรู้ คือ ขบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
จากท่ีส่ิงเร้ากระตุน้การรู้สึก และถูกตีความเป็นส่ิงท่ีมีความหมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และ
ความเขา้ใจของบุคคล การรับรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ ดงันั้น ถา้ขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะมี
เพียงการรับสัมผสัเท่านั้น เช่น เด็กชายนิดไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มา
ก่อน เพื่อนช้ีให้ดูเขาไดแ้ต่สัมผสัทางตาและทางหูเท่านั้น แต่ไม่เกิดการรับรู้วา่ส่ิงท่ีเห็นทางตาและ
ไดย้นิทางหูนั้นคืออะไร 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2543) การรับรู้เป็นการให้ความหมายสารสนเทศท่ีผา่นประสาทสัมผสั
เขา้ไปสู่โครงสร้างความรู้ในสมอง เพื่อแปลความหมายของส่ิงสัมผสัเป็นภาพในความคิดของคนๆ 
นั้น และการรับรู้น้ีมีผลท าใหค้นแสดงออก ถึงส่ิงท่ีรับรู้ต่างกนั 

 ผูว้ิจยัจึงสรุปความหมายของการรับรู้ไดว้า่ กระบวนการน าขอ้มูลท่ีไดค้วามรู้สึกจากประสาท
สัมผสั 5 อย่าง ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั น ามาจ าแนก วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อแปลส่ิงท่ีได้
ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย ซ่ึงการรับรู้นั้น ตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมช่วยในการแปล
ความหมายอยา่งมีเหตุผล เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ทฤษฎีแห่งการรับรู้ 

รัจรี นพเกตุ (2540) กล่าวถึง ทฤษฎีการจบัสัญญาณ และการรับรู้ ของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัตวัแปรท่ี
ส าคญั คือ 1) ความฉบัไว (Sensitive) ของอวยัวะรับความรู้สึก 2) ความเขม้ (Intensity) ของพลงังานกระตุน้  

ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ ทฤษฎีการรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล เพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่กบัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตน ตามรูปแบบปัจจยัการรับรู้คือประสาท
สัมผสัของตนทั้ง 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ประกอบกบัปัจจยัส่ิงเร้า ไดแ้ก่ ความรู้เดิม 
ความตอ้งการ และเจตคติ เป็นตน้ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัการรับรู้และปัจจยั
ส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ประสงค์ เอ๊ียวเจริญ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษา
พบวา่ นกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก การมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง
ดา้นการใชง้านอยา่งถูกวธีิและประหยดัพลงังาน และดา้นการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมี
ขอ้เสนอแนะ 3 ขอ้คือ 

1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั โดยมีคณะกรรมการก าหนดแผน มาตรการ และก ากบั
ติดตามประเมินผลต่อเน่ืองทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการก าหนดกรอบการบริหารจดัการดา้นเทคนิคเพื่อ
การประหยดัพลงังานไฟฟ้า และมีมาตรการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคก์ร 

2) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ ก าหนดให้มีการจดัท าแผนปฏิบติัการรายปี จดัให้มีการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานใหบุ้คลากร และใหมี้การรณรงคจ์ดักิจกรรมเพื่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
อยา่งต่อเน่ือง และ  

3) ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ ควรศึกษาเชิงคุณภาพการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระดบัคณะและ
หน่วยงาน และควรศึกษาการมีส่วนรวมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ทุก 3 ปี 
 ล าดวน เรือนโนวา (2540) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจและปัญหาในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอแม่สรวย จงัหวดั
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย เกือบคร่ึงหน่ึงมี
ความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัต ่า โดยมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดเก่ียวกบัคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร 
ของราชการมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 และมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัในกรณีมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริยห์รือความมัน่คงของชาติ ค าสั่งดงักล่าวน้ีให้ถือเป็นท่ีสุด 
ผูร้้องขอใหเ้ปิดเผยจะอุทธรณ์มิได ้



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

547 
 
 

 เกรียงศกัด์ิ เล้ียงวณัพร (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของเจา้ของรถท่ีมีต่อการ
ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เขตจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา
พบวา่ 

1) เพศหญิงมีทศันคติต่อการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิงจะมีความรู้สึก ความคิดเห็นของตนต่ออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทอ้งถนนท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

2) ภาครัฐควรเร่งรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้เพศชายตระหนกัถึงอุบติัภยัท่ีจะเกิดเหมือนอยา่งกรณี
เมาไม่ขบั  

3) กลุ่มเจา้ของรถท่ีมีความรู้ความเขา้ใจระดบันอ้ยส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี ช่วงอายุดงักล่าวเป็น
วยันักศึกษาและวยัท างาน เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาให้ดีข้ึน ควรจดัให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนใน
สถานอุดมศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบสิทธิประโยชน์ของตนเม่ือเป็นผูป้ระสบภยัจากอุบติัเหตุทาง
รถยนต ์และ 

4) เจา้ของรถท่ีมีระดบัการศึกษาน้อย มีทศันคติต่อการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถอยูใ่นระดบันอ้ย จากขอ้ค าถามงานวจิยัเจา้ของรถกลุ่มน้ีติดต่อกบับริษทัประกนัภยักรณี
เกิดอุบติัเหตุแลว้ไดรั้บการบริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจ 
 

วธิีการวจิัย 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน งานคลังและพัสดุ  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 22 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
วนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เก็บรวบรวมขอ้มูลภายในระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562) 
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เคร่ืองมือในการวจัิย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด และ ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  การรับรู้
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 
จ านวนทั้งส้ิน 25 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ 1 ขอ้ โดยหากตอบใช่ได ้1 คะแนน ตอบ
ไม่ใช่ได ้0 คะแนน โดยเกณฑ์การแปลผลในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียดงัน้ี 
(วเิชียร เกตุสิงห์, 2543) 
 
  ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
        จ านวนชั้น 
  ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = 25 – 0 
                    3 
  ช่วงกว้างของอนัตรภาคช้ัน  = 8.33 
 
 18 - 25 คะแนน  หมายถึง มีความรู้ระดบัมาก  
 9 - 17   คะแนน  หมายถึง มีความเขา้ใจระดบัปานกลาง  
 0 - 8    คะแนน  หมายถึง มีความเขา้ใจระดบันอ้ย   
 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัมาตรการวินยัการเงินการคลงัของรัฐ  
ใชค้  าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดไ้ดมี้อิสระในการตอบค าถาม  
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ผูว้ิจยัได้ทดสอบความเท่ียง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีได้ไปปรึกษากับผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความถูกตอ้งและความเท่ียงเชิงเน้ือหา และค านวณหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ ไดค้่าความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงวา่มีความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
การวเิคราะห์ข้อมูล ระบุสถิติทีใ่ช้ และวธีิการวเิคราะห์  
 ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาศึกษาในคร้ังน้ี โดยผู ้วิจ ัยได้ท าการออก
แบบสอบถามไปแจกจ่ายให้กบัผูป้ฏิบติังาน งานคลงัและพสัดุตอบแบบสอบถาม และด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 
2561 ถึง เดือน มกราคม 2562 แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบขอ้มูลความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ผลแลว้สรุปออกมาเป็นผลการวจิยั 
วธีิการวเิคราะห์ประมวลผลข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
Statistics โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์สถานภาพและ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ระดบัการรับรู้และความเขา้ใจโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัมาตรการวินยัการเงินการคลงัของ
รัฐ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยท าการจดัหมวดหมู่ของขอ้คิดเห็นท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือ
เหมือนกนั 

 

ผลการวจิัย 
  ผลการวิจยัท่ีน าเสนอต่อไปน้ี เป็นการตอบแบบสอบถามค าถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป (N = 22) จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 4 18.18 
หญิง 18 81.82 

2.อายุ ต ่าท่ีสุด 23 ปี 11 เดือน  
มากท่ีสุด 54 ปี  
ค่าเฉล่ีย 34 ปี  

3.ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 4.55 
ปริญญาตรี 16 72.73 
ปริญญาโท 5 22.72 

4.ระยะเวลาการปฏิบัต ิ
งานทีค่ณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

1 – 5 ปี 6 27.28 
6 – 10 ปี 8 36.36 
10 ปีข้ึนไป 8 36.36 

5.ในช่วง 3 – 6 เดือนทีผ่่านมา
ท่านเคยได้ศึกษาเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิฯ 

เคย 10 45.45 
ไม่เคย 12 54.55 

6.ท่านเคยได้ศึกษาเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิย 
การเงินการคลงัของรัฐ  
พ.ศ.2561 ผ่านช่องทางใดบ้าง 
 

การประชุมช้ีแจง / การอบรม 4 18.18 
เอกสารประกอบการประชุม 3 13.64 
หนงัสือราชการ 7 31.82 
ผูบ้งัคบับญัชา 4 18.18 
เพื่อนร่วมงาน 3 13.64 
โทรทศัน์ วทิย ุ 3 13.64 
ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น  
E-Mail , Website , Facebook , 
Line 

7 31.82 
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ตารางที ่2 ภาพรวมจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวนิยั
การเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561  

ระดับความรู้ความเข้าใจ (N=22) จ านวน ร้อยละ 
ระดบันอ้ย (0 – 8 คะแนน) 1 4.55 
ระดบัปานกลาง (9 – 17 คะแนน) - - 
ระดบัมาก (18 – 25 คะแนน)  21 95.45 
 

ตารางที ่3 จ านวนแสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 (N=22) 

ถูก ผดิ แปรผล 

หมวดทัว่ไป    
1 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2561 16 6 ปานกลาง 
2 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นหน่วยงานของรัฐ 18 4 มาก 
3 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทั้งปวงท่ีหน่วยงาน

ของรัฐจดัเก็บ หรือไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายโดยมี
กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถเก็บไวใ้ชจ่้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั 

16 6 ปานกลาง 

4 คลงั หมายถึง ท่ีเก็บรักษาเงินแผน่ดินของกระทรวงการคลงัและ
หมายความรวมถึงบญัชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย 

18 4 มาก 

5 รัฐตอ้งด าเนินนโยบายการคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้ตามหลกัการรักษาเสถียรภาพและการพฒันา
ทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

22 - มาก 

6 การด าเนินการใดๆของรัฐท่ีมีผลผกูพนัทรัพยสิ์นหรือก่อใหเ้กิด
ภาระทางการเงินการคลงัแก่รัฐ ตอ้งพิจารณาความคุม้ค่า ตน้ทุน 
และผลประโยชน์ 

22 - มาก 
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ตารางที ่3 จ านวนแสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 (N=22) 

ถูก ผดิ แปรผล 

หมวดนโยบายการเงินการคลัง    
7 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ ประกอบดว้ย  

- นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั รองประธานกรรมการ 
- ปลดักระทรวงการคลงั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

16 6 ปานกลาง 

8 ใหรั้ฐมีแผนการคลงัระยะปานกลาง ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปี 
และอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย เป้าหมายและนโยบายการคลงั 
สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ 

14 8 ปานกลาง 

9 ใหห้น่วยงานของรัฐน าแผนการคลงัระยะปานกลางท่ี
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแลว้  
มาใชป้ระกอบการพิจารณาในการจดัเก็บรายได ้จดัท า
งบประมาณ ฯลฯ 

17 5 ปานกลาง 

10 การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐตอ้ง
ค านึงถึง 
- ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยงานรัฐท่ีขอจดัสรร
งบประมาณ 
- ฐานะเงินนอกงบประมาณท่ีสามารถใชจ่้ายได ้
- ความสามารถในการใชจ่้ายในปีงบประมาณนั้น 

20 2 มาก 

  



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางที ่3 จ านวนแสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 (N=22) 

ถูก ผดิ แปรผล 

หมวดวนัิยการเงินการคลงั    
11 กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นวา่งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่

เพียงพอ ใหย้ืน่ค  าขอแปรญตัติต่อคณะกรรมาธิการ โดยแสดง
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอขอความเห็นต่อส านกังบประมาณ 
เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการดว้ย 

20 2 มาก 

12 การโอนงบประมาณรายจ่ายระหวา่งหน่วยงานของรัฐจะกระท า
มิได ้เวน้แต่มีกฎหมายอนุญาตใหก้ระท า 

19 3 มาก 

13 รายไดแ้ผน่ดิน คือ เงินท่ีหน่วยงานของรัฐจดัเก็บและตอ้งน าส่ง
คลงั เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

22 - มาก 

14 หน่วยงานของรัฐสามารถน าเงินรายไดไ้ปใชจ่้ายโดยไม่ตอ้งส่ง
คลงั เม่ือรัฐมนตรีอนุญาตตามเหตุสมควร 

12 10 ปานกลาง 

15 ใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัจ่ายเงินมีหนา้ท่ีตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของ
หน่วยงานรัฐใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

19 3 มาก 

16 การเบิก การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และการน าส่ง ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

21 1 มาก 

17 การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 
 

22 - มาก 
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ตารางที ่3 จ านวนแสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 (N=22) 

ถูก ผดิ แปรผล 

หมวดการบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ    
18 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้ผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑแ์ละ

คุณสมบติัท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
19 3 มาก 

19 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท ารายงานการเงินประจ าปีซ่ึงอยา่งนอ้ย
ตอ้งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการ
ด าเนินการงาน (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) 
รวมถึงการก่อหน้ี 

21 1 มาก 

20 ใหห้น่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีใหส้ านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดินเพื่อตรวจสอบ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ิน
ปีงบประมาณ หรือ ตามท่ีไดต้กลงกบักระทรวงการคลงั 

16 6 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
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ตารางที ่3 จ านวนแสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 (N=22) 

ถูก ผดิ แปรผล 

หมวดการบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ (ต่อ)    
21 ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือ ผูส้อบบญัชีท่ี

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเห็นชอบ ตรวจสอบรายงาน
การเงินประจ าปีท่ีหน่วยงานรัฐส่งให ้ภายใน 180 วนั หรือ 
ตามท่ีไดต้กลงกบักระทรวงการคลงั 

19 3 มาก 

22 ใหห้น่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกบั
รายงานผลการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน ไปยงัคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั ส านกั
งบประมาณ และเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีภายใน 30 วนันบัแต่
ไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบจากส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน 

17 5 ปานกลาง 

23 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้การตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง โดยใหถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงั
ก าหนด 

20 2 มาก 
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ตารางที ่3 จ านวนแสดงระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 (N=22) 

ถูก ผดิ แปรผล 

หมวดการตรวจเงินแผ่นดิน    
24 การตรวจเงินแผน่ดินตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต รอบคอบ 

โปร่งใส เท่ียงธรรม กลา้หาญ ปราศจากอคติ และเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 

22 - มาก 

25 กรณีมีการท าผดิวนิยัการเงินการคลงัของรัฐตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี การสั่งลงโทษทางปกครองให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจ
เงินแผน่ดิน 

22 - มาก 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัจ  าแนกจ านวนและร้อยละตามระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบญัญติัวินัย
การเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยภาพรวมพบวา่ ผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุ มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 และระดบันอ้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55  
 เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถาม พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุตอบถูกมากท่ีสุด คือ 
ขอ้ค าถามหมวดหมวดทัว่ไป “รัฐตอ้งด าเนินนโยบายการคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน” และ  
“การด าเนินการใดๆของรัฐท่ีมีผลผกูพนัทรัพยสิ์นหรือก่อใหเ้กิดภาระทางการเงินการคลงัแก่รัฐ ตอ้ง
พิจารณาความคุม้ค่า ตน้ทุน และผลประโยชน์”  ขอ้ค าถามหมวดวินยัการเงินการคลงั “รายไดแ้ผน่ดิน 
คือ เงินท่ีหน่วยงานของรัฐจดัเก็บและตอ้งน าส่งคลงั เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ”  
“การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ” ขอ้ค าถามหมวดการตรวจเงินแผน่ดิน “การตรวจเงินแผน่ดิน
ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เท่ียงธรรม กลา้หาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน” 
“กรณีมีการท าผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ี การสั่ง
ลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน” 
โดยตอบถูกทั้งหมด จ านวน 22 คน (ระดบัความรู้มาก) คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ี
ผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุตอบถูกมากท่ีสุด พบว่า ผูป้ฏิบติังานฯมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเน่ืองจาก 
ผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุเขา้ใจบทบาทการด าเนินงานของรัฐฯท่ีตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่า ตน้ทุน และ
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  และมีส่วนร่วมในการท าความเขา้ใจ และสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากร
ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้บุคลากรฯ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ ก่อนท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีถูกบังคบัใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค ์ 
เอ๊ียวเจริญ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
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นกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาและ
บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความรู้ความเขา้ใจในการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าอยู่ในระดบัมาก เพราะการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ทั้งดา้นการใช้งานอย่างถูกวิธี
และประหยดัพลงังาน และดา้นการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ขอ้ค าถามท่ีผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุ ตอบถูกนอ้ยท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ “พระราชบญัญติัน้ีให้
ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน 2561” และ “ เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทั้งปวงท่ี
หน่วยงานของรัฐจดัเก็บ หรือได้รับไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย โดยมีกฎหมายอนุญาตให้
สามารถเก็บไวใ้ชจ่้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั ” ตอบถูกทั้งหมด 16 คน (ระดบัความรู้ปานกลาง) คิดเป็น
ร้อยละ 72.73 ขอ้ค าถามหมวดนโยบายการเงินการคลงั “ให้รัฐมีแผนการคลงัระยะปานกลาง ระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่สามปี และอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย เป้าหมายและนโยบายการคลงั สถานะและประมาณ
การเศรษฐกิจ” ตอบถูกทั้งหมด 14 คน (ระดบัความรู้ปานกลาง) คิดเป็นร้อยละ 63.64 และขอ้ค าถามท่ี
ผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ค าถามหมวดวินยัการเงินการคลงั “หน่วยงานของ
รัฐสามารถน าเงินรายไดไ้ปใชจ่้ายโดยไม่ตอ้งส่งคลงั เม่ือรัฐมนตรีอนุญาตตามเหตุสมควร” ตอบถูก
ทั้งหมด 12 คน (ระดบัความรู้ปานกลาง) คิดเป็นร้อยละ 54.55 เม่ือพิจารณาสาเหตุระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
เกิดจาก ผูป้ฏิบติังานงานคลงัและพสัดุ มีหนา้ท่ีหลกัคือ บริหารจดัการงานของตนเองและงานในหน่วยเต็ม
เวลา จึงท าให้เวลาการคน้ควา้ หรือหาขอ้มูลดา้นระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นงานคลงั
และพสัดุลดลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ล าดวน เรือนโนวา (2540) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและ
ปัญหาในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
เกือบคร่ึงหน่ึงมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากภาระงานไม่เอ้ืออ านวยต่อการคน้ควา้ และไม่ได้
รับการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 

 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

559 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1. ควรประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัพระราชบญัญติัต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคลงัและ

พสัดุในเชิงรุกเพิ่มข้ึน เช่น มีการรวบรวมเผยแพร่ผา่นเวป็ไซตง์านคลงัและพสัดุ 
2. ควรมีหน่วยงานเช่น ฝ่ายกฎหมาย หรือ นิติกร รวบรวมขอ้มูลพระราชบญัญติั หรือขอ้บงัคบั

ต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้บุคลากรมีฐานขอ้มูล
น าไปศึกษา และท าความเขา้ใจก่อนน าไปปฏิบติังานจริง 

3. ควรสอบทานการปฏิบติังานในทุกจุดท่ีมีการอนุมติั หรือ ลงนาม โดยหวัหนา้หน่วย / หวัหน้า
งาน / รองคณบดีฝ่ายคลงัและพสัดุ เพื่อป้องกนัปัญหาดา้นการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
ควรวางแผนใหผู้ป้ฏิบติังาน รับทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งและถูกบญัญติั

ข้ึนก่อนถูกบังคับใช้ เช่น เข้ารับการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านระเบียบข้อบังคบัท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบติังาน หรือ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเชิญวทิยากรมาบรรยาย 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ของคณะวิทยา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2) เพื่อพยากรณ์การใช้ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 3) เพื่อน าเสนอทิศทางของการตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายส าหรับ น ้ ามนัเช้ือเพลิง  
ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 4) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการรูปแบบการใชท้รัพยากร
น ้ ามนัของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลให้สอดคลอ้งกบับนโยบาย Mahidol sustainable 
university ซ่ึงท าการศึกษาโดยวิธีการพยากรณ์ของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins) และทดสอบ
ความแม่นย  าของการพยากรณ์โดยการค านวนค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE) โดยรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของน ้ ามนัดีเซลคือ 
ARIMA (2,1,0) (2,1,0)โดย MAPE เท่ากบั 23.200 และ ของแก๊สโซฮอล์คือ ARIMA (2,1,0) 
(2,1,0)โดย MAPE เท่ากบั 23.908  
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ผลการวจิยัพบวา่ (1) การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงจะมีปริมาณท่ีสูงข้ึนในช่วงเดือนท่ีเปิดการเรียนการสอน 
เน่ืองจากในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนนั้นภาควชิาและหน่วยงานต่างๆ ในคณะวทิยาศาสตร์ จะ
มีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนการสอน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชร้ถยนตส่์วนกลางของคณะ
วทิยาศาสตร์ในการเดินทางท าใหใ้นช่วงเดือนน้ีมีผลการใชน้ ้ามนัมาก โดยปริมาณการใชน้ ้ามนั
ดีเซลในปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ 78.70, 81.75, 80.77, 80.21 และ 83.91 ตามล าดบั 
(2) ท าใหผ้ลของการพยากรณ์ความตอ้งการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งสองประเภทและผลการประมาณ
การค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงในช่วงเดือนดงักล่าวสูงข้ึนดว้ย (3) รวมถึงท าใหก้าร
ประมาณการค่าใชจ่้ายในช่วงเดือนดงักล่าวสูงกวา่เดือนอ่ืนๆ แต่ยงัคงต ่ากวา่การตั้งงบประมาณ
ล่วงหนา้ในปัจุบนั (4) โดยแนวทางท่ีจะช่วยลดปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงไดดี้ท่ีสุดคือ ควรมีการ
จดัรอบรถเพื่อใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีรถส่วนกลางของทางมหาวทิยาลยัไม่มีใหบ้ริการ และควรมี
ขอ้ก าหนดเร่ืองจ านวนบุคลากรขั้นต ่าท่ีสามารถจะขอใชร้ถยนตส่์วนกลางของทางคณะวทิยาศาสตร์ 
ได ้ 
 

ค าส าคญั: การพยากรณ์ความตอ้งการใชป้ริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิง, รถยนตส่์วนกลางคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the fuel consumption situation of the 
Faculty of Science, Mahidol University 2) to forecast the use of fuel oil Of the Faculty of Science 
Mahidol University 3) to present the direction of budget setting for Fuel Of the Faculty of Science 
Mahidol University 4) to propose guidelines for managing the use of oil resources by the Faculty 
of Science Mahidol University in accordance with the Mahidol sustainable university policy 
which is studied by the prediction method of the Box-Jenkins (Box-Jenkins) and test the accuracy 
of forecasting by calculating the average absolute error (Mean Absolute Percentage Error: 
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MAPE). The appropriate forecasting model of diesel is ARIMA (2,1,0) ( 2,1,0) by MAPE equal 
to 23.200 and gasohol is ARIMA (2,1,0) (2,1,0) with MAPE equal to 23.908 
The results showed that (1) the use of fuel will increase in volume during the month of teaching. 
Because during the time of the semester opening, the department and various departments. In the 
Faculty of Science There will be activities related to teaching and learning. Which requires the 
use of a central vehicle of the Faculty of Science to travel, resulting in a lot of oil consumption 
during this month, with the use of diesel fuel in the year 2014 to 2018 is 78.70 percent, 81.75, 
80.77, 80.21 and 83.91 respectively (2) resulting in the forecasting of both types of fuel demand 
and the estimate of the cost of purchasing fuel during that month as well (3) including to make the 
cost estimate during the month higher than other months But still lower than the current budget 
setting. (4) The best way to reduce fuel consumption is there should be a car arrangement for 
service during the time when the central car of the university is not available. And there should be 
a requirement for the minimum number of personnel that can request to use the central vehicle of 
the faculty. 
 

Keywords: FORECASTING THE DEMAND OF FUEL CONSUMPTION, 
                      FACULTY OF SCIENCE MAHIDOL UNIVERSITY CAR 
 

บทน า 
 การบริหารจดัการองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการวางแผนเพื่อให้
งานประสบผลส าเร็จ การวางแผนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารขององคก์าร เป็นภารกิจท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งกระท าเป็นล าดบัแรกของกระบวนการบริหาร การด าเนินงานใด ๆ หากมีการวาง
แผนการท างานอยา่งเป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใหก้าร
ปฏิบติังาน เน่ืองจากการวางแผนเป็นมาตรการในการปฏิบติังานใหเ้กิดผล ส่งผลต่อการใชเ้วลาและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งประหยดัช่วยลดความเส่ียงต่อความผดิพลาด ความ
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เสียหาย ท าใหส้ามารถคาดคะเนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานไดแ้ละยงัสามารถคลายความกงัวล
กบัเหตุการณ์ขา้งหนา้ท่ีไม่แน่นอนได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย ในท านองเดียวกนัหากไม่มีการวางแผนในการปฏิบติังาน เม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาก็จะยิง่
เสียเวลาหาทางแกไ้ขเพราะไม่ไดค้าดการณ์และตระเตรียมหาทางออกไวล่้วงหนา้ (สมพร, 2549) 
 กระบวนการวางแผนงาน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององคก์ารในอนาคต  
โดยการก าหนดวตัถุประสงคส่ิ์งท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด เป็นการคิด วิเคราะห์  
และตดัสินใจก่อนลงมือกระท า ซ่ึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑแ์ละความรู้ทางดา้น
ทฤษฎีต่าง ๆ มีขั้นตอนในการด าเนิน ดงัน้ี 1) การด าเนินการก่อนการวางแผน 2) การวเิคราะห์
ปัญหา 3) การก าหนดแผนงาน 4) การก าหนดเป้าหมาย 5) การก าหนดวธีิการด าเนินการ 6) การ
ก าหนดค่าใชจ่้าย 7) การปฏิบติัตามแผน และ 8) การประเมินผลและปรับปรุงแผน (ประหยดั อุตรา, 
2553) (ลดัดา พนสันอก, 2548) (รัตติยา วานิชสวสัด์ิวชิยั, 2553) ในแต่ละขั้นตอนผูบ้ริหารและฝ่าย
วชิาการท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัในการก าหนดแผนงานข้ึน จะตอ้งอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ มาช่วยในการ
ตดัสินใจเพื่อใหก้ าหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่าง ๆ และท่ีส าคญัเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด (ศิริวชิ, 2553)                                                  
 ในปัจจุบนัภาควชิาต่าง ๆ และหน่วยงานภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาศยั 
การใชร้ถยนตบ์ริการของคณะวทิยาศาสตร์เป็นหลกัในการเดินทางไปราชการต่าง ๆ ในช่วงท่ีผา่น
มามีขอ้มูลการขอใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึนจากอดีต แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการขอใชร้ถท่ีเพิ่ม
มากข้ึนความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนแต่ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ในการจดัรถยนตบ์ริหารใหก้บั
ภาควชิาต่าง ๆ และหน่วยงานภายในคณะวทิยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งวางแผนและขั้นตอนท่ีชดัเจน
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูข้อใชบ้ริการได ้ดว้ยการเตรียมทรัพยากรใหพ้ร้อม
ใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ทั้ง สภาพของรถยนต ์ความพร้อมของพนกังานขบัรถ และท่ีส าคญั
งบประมาณในการจดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิง ในแต่ละปีงบประมาณการวางแผนในการจดัเตรียม
งบประมาณเพื่อใชจ้ดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิง จะอาศยัการประมาณการเพื่อกนัเงินไวใ้ชจ่้ายในส่วนน้ี 
ก่อใหเ้กิดปัญหาหากกนัเงินไวส้ าหรับจดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยเกินไปอาจจะไม่เพียงพอในระหวา่ง
ปีงบประมาณ แต่หากกนัเงินไวม้ากเกินไปก็จะส่งผลแลว้ไม่สามารถใชจ่้ายหมดก็จะส่งผลต่อปะ
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สิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการของบประมาณในปีต่อไป การกนัเงิน
ไวใ้ชจ่้ายในการจดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะช่วยตดัสินใจในการวางแผนบริหาร
จดัการรถยนตบ์ริการของคณะวทิยาศาสตร์  
 ดงันั้น  การวางแผนบริหารจดัการรถยนตบ์ริการของคณะวทิยาศาสตร์ จึงตอ้งอาศยั 
การพยากรณ์ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของรถบริการ เพื่อใหท้ราบถึงปริมาณการใชน้ ้ามนั
เช้ือเพลิงในแต่ละปีงบประมาณ จากการค านวณขอ้มูลทางสถิติท่ีน่าเช่ือถือได ้จะท าใหเ้ราสามารถ
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัหาน ้ามนัเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากขอ้มูลท่ีน่าเช้ือถือได ้
ถือเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะมาช่วยตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือฝ่ายวชิาการในการวางแผนการบริหาร
จดัการรถยนตบ์ริการของคณะวทิยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อพยากรณ์การใชป้ริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิง ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. เพื่อน าเสนอทิศทางของการตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายส าหรับ น ้ามนัเช้ือเพลิง ของคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการรูปแบบการใช้ทรัพยากรน ้ ามนัของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลใหส้อดคลอ้งกบับนโยบาย Mahidol sustainable university 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชน้า้มนัเช้ือเพลิงของรถยนตส่์วนกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อการพยากรณ์ปริมาณและสถานการณ์การใชน้า้มนัเช้ือเพลิงโดยอาศยัขอ้มูล
ปริมาณการใชน้า้มนัเช้ือเพลิงของรถบริการ ในช่วง เดือนมกราคม 2557 - ธนัวาคม 2561 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทราบถึงสถานการณ์การใชน้ ้ามนัเช่ือเพลิง ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ทราบถึงความตอ้งการใชน้ ้ามนัเช่ือเพลิง ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. สามารถวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับน ้ ามนัเช่ือเพลิง ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. ทราบถึงแนวทางการจัดการรูปแบบการใช้ทรัพยากรน ้ ามันของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลใหส้อดคลอ้งกบับนโยบาย Mahidol sustainable university 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. การพยากรณ์ (Forecasting) 
 การพยากรณ์ คือ การท านายเหตุการณ์ในอนาคต อาจน าขอ้มูลในอดีตมาพยากรณ์อนาคต 
โดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ ใชด้ลุยพินิจของผูพ้ยากรณ์หรืออาจใชห้ลาย ๆ วธีิมารวมกนั เพื่อใหก้าร
พยากรณ์มีความแม่นยามากท่ีสุด (รชฏ, 2557) 
  1.1 ช่วงเวลาของการพยากรณ์  
     ระยะสั้น คือ เหตุการณ์ไม่เกิน 3 เดือน เช่น การพยากรณ์การวางแผนการจดัซ้ือ การจดั
ตารางงาน การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์การผลิต 
     ระยะกลาง คือ เหตุการณ์อยู่ในช่วง 3 เดือน ถึง 3 ปี เช่น การวางแผนการผลิต การ
วางแผนดา้นงบประมาณเงินสด และการวเิคราะห์แผนการด าเนินงานต่าง ๆ 
     ระยะยาว คือเหตุการณ์ท่ีมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป เช่น การวางแผนการออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน การขายท าเลท่ีตั้ง และการวจิยัและพฒันา (รามนรี, 2550) 
  1.2 ประเภทการพยากรณ์ 
     ทางเศรษฐศาสตร์ คือ ช่วยให้ทราบถึงวงจรธุรกิจว่า อยู่ในสถานการณ์ใด เช่น การ
จดัหาเงินหมุนเวยีน 
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     ทางเทคโนโลยี คือ มีผลท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และส่งผลต่อการพิจารณาท่ีตั้ ง
โรงงานและเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีใชใ้นการผลิต 
     ทางความตอ้งการของลูกคา้ คือ น าไปใชใ้นการวางแผนทางการเงิน การตลาดเพื่อให้
รองรับยอดขายท่ีเกิดข้ึน (อรรถพล และจีระศกัด์ิ, 2554) 
  1.3 วธีิการพยากรณ์ 
     การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative method) คือ การพยากรณ์ท่ีใช้ลางสังหรณ์ 
อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ของผูต้ดัสินใจเป็นหลกัในการพยากรณ์ มี 4 เทคนิค ไดแ้ก่ 
      1. การใชค้วามเห็นของกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
      2. วธีิเดลฟาย 
      3. การประเมินจากฝ่ายขาย 
      4. การส ารวจตลาด 
     การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative methods) คือ การพยากรณ์ท่ีใช้รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์เขา้ช่วย และมกัน าขอ้มูลในอดีตมาใชใ้นการพยากรณ์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
      1. รูปแบบอนุกรมเวลา (Time-series models) ตั้งอยู่บนสมมุติฐานท่ีว่าขอ้มูลใน
อดีตจะสามารถใชพ้ยากรณ์อนาคตได ้แบ่งออเป็น 4 วธีิ 
      - วธีิการหาค่าแบบตรงตวั (Naïve approach) 
      - วธีิการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average) 
      - วธีิการปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing) 
      - วธีิการคาดคะเนแนวโนม้ (Linear equation) 
      2. รูปแบบปัจจยัสาเหตุ หรือรูปแบบเชิงเหตุผล (Associative models) เป็นการ
พยากรณ์ดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีพยากรณ์  (Makridakis, 1998) 
  1.4 การทดสอบความแม่นย าของการพยากรณ์ 
  1.4.1. ค่าเฉลี่ยควาผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute deviation : MAD) เป็นเทคนิควดั
ความแม่นย  าโดยแกปั้ญหาวธีิหาค่าเฉล่ีความผดิพลาดโดยการพิจารณาความแตกต่างยอดขายจริงกบั
ยอดขายพยากรณ์โดยไม่ค  านึงถึงเคร่ืองหมาย  
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  1.4.2. ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก าลังสอง (Mean square error : MSE) เป็นวิธีวดัความ
แม่นย  าโดยแก้ปัญหาวิธีค่าเฉล่ียควาผิดพลาดโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างยอดจริงกบัยอด
พยากรณ์โดยวธีิยกก าลงัสอง 
  1.4.3. ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error : 
MAPE) เป็นวิธีววดัความแม่นย  าโดยค านวณเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการพยากรณ์ ดดยไม่
ค  านึงถึงเคร่ืองหมาย ค่าท่ีไดต้  ่า มีความแม่นย  าสูง (กอบกุล โค่นถอน, 2556) (วรางคณา กีรติวิบูลย,์ 
2556) (ชชัชญา เสริมพงษพ์นัธ, 2560) 
  

 2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการส้ินเปลอืงน า้มันเช้ือเพลงิ  
 2.1 การเลอืกใช้ก าลงัของรถ (hp) ให้เหมาะกบัน า้หนักบรรทุก 
 การเลือกใช้ก าลงัของรถ (hp) ให้เหมาะกบัน ้ าหนกับรรทุก เพื่อท่ีเคร่ืองยนต์รถจะไม่ไดรั้บ
น ้ าหนักจนมากเกินไป ทั้งเป็นส่ิงท่ีท าให้ส้ินเปลืงพลังงานเพิ่มมากข้ึนแล้วยงัท าให้เคร่ืองยนต์
เส่ือมสภาพเร็วข้ึนกวา่เดิมอีกดว้ย 
 2.2 จ านวนยางและเพลา 
 การใส่ยางท่ีเพลาเพิ่มข้ึน จะท าให้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน เน่ืองจากน ้ าหนกัของเพลาและ
ยาง ท าให้เกิดความฝืดระหว่างผิวถนนกบัยางท่ีเพิ่มเขา้มา รวมถึงการท่ีเพลาคู่ทา้ยไม่ขนานกนันั้น
ส่งผลท า ใหก้ารส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน  
 2.3 สภาพภูมิอากาศและลกัษณะเส้นทาง 
 ในกรณีท่ีฝนตกจะส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 0.02 - 0.04 ลิตรต่อกิโลเมตร ส่วนในลกัษณะ
ของเส้นทางเช่นในกรณีถนนข้ึนทางลาดชนั แน่นอนวา่เคร่ืองยนต์จะตอ้งท างานหนกัมากข้ึนและ
ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน 
 2.4 ความถี่ในการใช้รถยนต์และระยะทางในการใช้รถยนต์ 
 ความถ่ีในการใชร้ถยนตแ์ละระยะทางในการใชร้ถยนตแ์น่นอนวา่ตอ้งมีผลต่อการส้ินเปลือง
น ้ามนัเช้ือเพลิงโดยตรง 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ธนพน ภิรมย์พลดั (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการพยากรณ์ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเบนซิน และแก็สโซฮอล์
ชนิดต่าง ๆ เฉล่ียรายวนัในแต่ละเดือนของประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์อนุกรมเวลา โดย
ใชว้ิธีการพญากรณ์ 2 วิธี คือ เทคนิคการปรับให้เรียบในแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แบบบ็อกซ์เจนคินส์ เพื่อหาวิธีท่ีเหมาะสมกับการพยากรณ์ปริมาณการใช้น ้ ามนัแต่ละชนิดโดย
เปรียบเทียบจากค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด (MSE) พบว่าการปรับเรียบแบบ
เอ็กซ์โพเนนเซียลซ ้ าสามคร้ัง การเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ังเม่ือเลือกใชค้าบเฉล่ียเคล่ือนท่ี 5 คาบ และ
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบ็อกซ์เจนคินส์ ตวัแบบ ARIMA (1,1,1) มีความเหมาะสมในการ
พญากรณ์การใชน้ ้ามนัเบนซินรวม เบนซิน91 เบนซิน95 ตามล าดบั  

สัณฐิติ ทองช่วง (2553) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ E20 ในประเทศไทย เพื่อ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ E20 ตลอดจนการสร้างสมการท่ีมีความเหมาะสม
ในการพยากรณ์ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ E20 ในประเทศไทย โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเส้นโดยสมการความถดถอยเชิงซ้อน เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 และน ามาสร้างสมการท่ีมีความเหมาะสมในการพยากรณ์
ปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ E20 ในประเทศไทย โดยรัฐบาลไดมี้การก าหนดแผนยทุธศาสตร์และ
นโยบาย 
ในการสนบัสนุนเพื่อเพิ่มปริมาณการใช ้การผลิต การตลาดของแก๊สโซฮอลใ์นประเทศไทย ท าให้
ปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรท าการคน้ควา้วจิยัถึงปัญหา พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ และปริมาณของแก๊สโซฮอลใ์ห้
เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการบริโภคโดยรวมในประเทศไทย ส าหรับปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ 
E20 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 โดยมีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ราคาขายปลีก
เฉล่ียของน ้ามนัเบนซิน 95ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20โดยมีความสัมพนัธ์ ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ E20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ราคาขาย
ปลีกเฉล่ียของน ้ามนัเบนซิน 91 ส่วนราคาขายปลีกเฉล่ียของแก๊สโซฮอล์ 91(E10) มีความสัมพนัธ์ 
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ไปในทิศทางเดียวกบัปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล ์E20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.20 และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอล์ E20โดยมีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางตรงขา้มอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์E20 ซ่ึงเป็นสินคา้หลกั ส่วน
ราคาขายปลีกเฉล่ียแก๊สโซฮอล ์95(E10) มีความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการใช้
แก๊สโซฮอล ์E20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.20 

  พริาวรรณ หนูเสน และคณะ (2559) ศึกษาการเปรียบเทยีบตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการ
ผลติน า้มันดิบในประเทศไทย งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการวเิคราะห์
อนุกรมเวลาส าหรับปริมาณการผลิตน ้ามนัดิบในประเทศไทย โดยศึกษาวธีิพยากรณ์ 3 วธีิ คือ วธีิ
แยกองคป์ระกอบ วธีิบอ๊กซ์-เจนกินส์ และวธีิตวัแบบพยากรณ์เกรย ์ซ่ึงวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 
จะพิจารณาจากค่าวดัความถูกตอ้ง 2 ค่า คือ ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE)  
และค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (MSE) ท่ีต ่าท่ีสุด โดยขอ้มูลท่ีใชคื้อ ปริมาณการผลิตราย
เดือนของน ้ามนัดิบตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2556 ผลการวจิยัพบวา่ อนุกรม
เวลาของปริมาณการผลิตน ้ามนัดิบมีลกัษณะการเคล่ือนไหวของแนวโนม้แต่ไม่มีอิทธิพลของ
ฤดูกาล และวธีิบอ๊กซ์-เจนกินส์เหมาะกบัการพยากรณ์ปริมาณการผลิตน ้ามนัดิบมากท่ีสุดเพราะให้
ค่าวดัความถูกตอ้งทั้ง 2 ค่า ต ่าท่ีสุด จากนั้นน ารูปแบบท่ีเหมาะสมมาหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหนา้
ตั้งแต่ 1 ถึง 9 เดือน ผลการศึกษาพบวา่การพยากรณ์ล่วงหนา้ในระยะ 6 เดือน เหมาะสมท่ีสุด  
 

วธิีการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพยากรณ์ความตอ้งการใช้ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลางคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือขอ้มูลปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 - ธันวาคม 2561 รวมทั้งหมด 60 
เดือน 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็น แบบสังเกต/แบบบันทึกข้อมูล 
(observation form) โดยขอ้มูลท่ีท าการเก็บจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ประเภทของน ้ามนัท่ีใช ้
ส่วนท่ี 2 จ  านวนภาระงานต่อเดือน 
ส่วนท่ี 3 ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือน ้ามนัต่อเดือน 
ส่วนท่ี 4 ปริมาณน ้ามนัท่ีใชใ้นหน่วยลิตรต่อเดือน 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสังเกต/แบบบนัทึกขอ้มูล (observation form) โดยบนับนัทึก
ข้อมูลจาก ระบบจองรถยนต์ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองคก์ร (intranet) ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสังเกต/แบบบนัทึกขอ้มูล (observation form) 
แลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้
สถิติในการวจิยั ดงัน้ี 

 วธีิของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins) (พนัธ์ทิพา คนฉลาด และนิภาพร ชุติมนัต์, 2550)  
การพยากรณ์ดว้ยวธีิของบอกซ์-เจนกินส์เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณวธีิหน่ึงท่ีมีแนวคิดวา่
พฤติกรรมในอดีตของส่ิงท่ีตอ้งการพยากรณ์นั้นเพียงพอท่ีจะพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต โดย
ขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์เป็นอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหนา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการหาผลต่างระหวา่ง ค่าพยากรณ์
ล่วงหนา้กบัขอ้มูลจริง ดว้ยการค านวณหาค่าของฟังชนักส์หสัมพนัธ์ในตวัเอง (Autocorrelation 
Function: ACF) และฟังกช์นัสหสัมพนัธ์ในตวัเองบางส่วน (Partial Autocorrelation Function: 
PACF) เพื่อพิจารณาวา่ตวัแบบใดท่ีเหมาะสม กบัขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ และทดสอบการทดสอบ
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ความแม่นย  าของการพยากรณ์โดยการค านวนค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (Mean 
Absolute Percentage Error : MAPE)  

 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาร่ือง “ การพยากรณ์ความตอ้งการใชป้ริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล” ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

สถานการณ์การใช้น า้มันในปัจจุบัน (พ.ศ.2557 - 2561) 
 ผลการศึกษาดา้นสถานการณ์การใช้น ้ ามนัในปัจจุบนั ได้จากการเก็บผลขอ้มูลด้วยแบบ
บนัทึกขอ้มูลปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในแต่ละเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ 2561 โดย
แสดงผลขอ้มูลการใชน้ ้ามนัดีเซลและแก๊สโซฮอลต์ามด าดบัดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงขอ้มูลปริมาณการใชน้ ้ามนัน ้ามนัดีเซลและแก๊สโซฮอลใ์นปัจจุบนั 

 

ผลพยากรณ์การใช้ปริมาณน า้มันเช้ือเพลงิ ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ผลพยากรณ์การใช้ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง ไดจ้ากวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ 2564 โดยแสดงผลขอ้มูลการผลพยากรณ์การใช้น ้ ามนัดีเซลและแก๊ส
โซฮอล ์ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการในการใชป้ริมาณน ้ามนัในหน่วยลิตรปี พ.ศ.2562 
ผลการพยากรณ์ปี พ .ศ. 2562 

เดือน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

มกราคม 168.23 1,274.17 
กุมภาพนัธ์ 296.9 1,631.37 
มีนาคม 243.21 2,185.58 
เมษายน 190.94 1,369.81 
พฤษภาคม 397.16 1,473.65 
มิถุนายน 528.75 1,526.15 
กรกฎาคม 313.82 1,597.69 
สิงหาคม 264.6 2,307.74 
กนัยายน 293.57 2,004.57 
ตุลาคม 278.19 1,553.75 

พฤศจิกายน 244.39 1,359.76 
ธันวาคม 216.46 844.09 

 

  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ตารางที ่2 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการในการใชป้ริมาณน ้ามนัในหน่วยลิตรปี พ.ศ.2563 
 

ผลการพยากรณ์ปี พ .ศ. 2563 

เดือน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

มกราคม 294.79 1,135.75 

กุมภาพนัธ์ 316.74 1,526.44 

มีนาคม 216.60 2,051.47 

เมษายน 234.74 1,143.33 

พฤษภาคม 346.38 1,239.15 

มิถุนายน 348.66 1,353.77 

กรกฎาคม 295.83 1,503.52 

สิงหาคม 557.30 2,071.87 

กนัยายน 272.32 1,791.38 

ตุลาคม 238.83 1,412.69 

พฤศจิกายน 260.76 1,345.02 

ธันวาคม 306.88 870.49 

 
  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ตารางที ่3 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการในการใชป้ริมาณน ้ามนัในหน่วยลิตรปี พ.ศ.2564 
 

ผลการพยากรณ์ปี พ .ศ. 2564  

เดือน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล  

มกราคม 180.33 1,256.04  

กุมภาพนัธ์ 250.08 1,768.38  

มีนาคม 191.66 2,420.63  

เมษายน 299.74 1,645.59  

พฤษภาคม 202.10 1,798.00  

มิถุนายน 229.67 1,900.63  

กรกฎาคม 270.17 2,000.00  

สิงหาคม 312.54 2,611.34  

กนัยายน 278.89 2,252.65  

ตุลาคม 299.94 1,738.74  

พฤศจิกายน 217.39 1,476.17  

ธันวาคม 182.66 824.90  
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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 ภาพที ่2 กราฟแสดงขอ้มูลปริมาณการใชน้ ้ามนัดีเซลในปัจจุบนัและผลการพยากรณ์ 

                                    ความตอ้งการใชน้ ้ามนัดีเซลล่วงหนา้ (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 
 

 
ภาพที ่3 กราฟแสดงขอ้มูลปริมาณการใชแ้ก๊สโซฮอลใ์นปัจจุบนัและผลการพยากรณ์ 

                             ความตอ้งการใชน้ ้ามนัดีเซลล่วงหนา้ (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน า้มันเช้ือเพลงิ 
 ผลการประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ไดจ้ากการน าผลพยากรณ์การใช้
ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยเปรียบเทียบกบัราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิง ณ ปัจจุบนั (วนัท่ี 18 มีนาคม 2561) โดยแสดงผลขอ้มูลตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4 แสดงการประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัเช้ือน ้ามนั พ.ศ.2562 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดเช้ือน า้มัน พ.ศ.2562 

เดือน 
ค่าใช้จ่ายในการตัดซ้ือน ามันแต่ละประเภท รวม 

ค่าใช้จ่าย แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 
มกราคม 4,808.01 34,772.10    39,580.11  
กุมภาพนัธ์ 8,485.40 44,520.09    53,005.49  
มีนาคม 6,950.94 59,644.48    66,595.42  
เมษายน 5,457.07 37,382.11    42,839.18  
พฤษภาคม 11,350.83 40,215.91    51,566.74  
มิถุนายน 15,111.68 41,648.63    56,760.31  
กรกฎาคม 8,968.98 43,600.96    52,569.94  
สิงหาคม 7,562.27 62,978.22    70,540.49  
กนัยายน 8,390.23 54,704.72    63,094.95  
ตุลาคม 7,950.67 42,401.84    50,352.51  

พฤศจิกายน 6,984.67 37,107.85    44,092.52  
ธนัวาคม 6,186.43 23,035.22    29,221.64  

 
  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ตารางที ่5 แสดงการประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัเช้ือน ้ามนั พ.ศ.2563 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดเช้ือน า้มัน พ.ศ.2563 

เดือน 
ค่าใช้จ่ายในการตัดซ้ือน ามันแต่ละประเภท รวม 

ค่าใช้จ่าย แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 
มกราคม 8,425.10 30,994.62 39,419.72 

กุมภาพนัธ์ 9,052.43 41,656.55 50,708.98 

มีนาคม 6,190.43 55,984.62 62,175.04 
เมษายน 6,708.87 31,201.48 37,910.34 
พฤษภาคม 9,899.54 33,816.40 43,715.94 
มิถุนายน 9,964.70 36,944.38 46,909.09 
กรกฎาคม 8,454.82 41,031.06 49,485.88 
สิงหาคม 15,927.63 56,541.33 72,468.97 
กนัยายน 7,782.91 48,886.76 56,669.67 
ตุลาคม 6,825.76 38,552.31 45,378.07 

พฤศจิกายน 7,452.52 36,705.60 44,158.12 
ธนัวาคม 8,770.63 23,755.67 32,526.30 

 

  



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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ตารางที ่6 แสดงการประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัเช้ือน ้ามนั พ.ศ.2564 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดเช้ือน า้มัน พ.ศ.2564 

เดือน 
ค่าใช้จ่ายในการตัดซ้ือน ามันแต่ละประเภท รวม 

ค่าใช้จ่าย แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 
มกราคม 5,153.83 34,277.33 39,431.16 
กุมภาพนัธ์ 7,147.29 48,259.09 55,406.38 
มีนาคม 5,477.64 66,058.99 71,536.64 
เมษายน 8,566.57 44,908.15 53,474.72 
พฤษภาคม 5,776.02 49,067.42 54,843.44 
มิถุนายน 6,563.97 51,868.19 58,432.16 
กรกฎาคม 7,721.46 54,580.00 62,301.46 
สิงหาคม 8,932.39 71,263.47 80,195.86 
กนัยายน 7,970.68 61,474.82 69,445.49 
ตุลาคม 8,572.29 47,450.21 56,022.50 

พฤศจิกายน 6,213.01 40,284.68 46,497.69 
ธนัวาคม 5,220.42 22,511.52 27,731.94 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาสถานการณ์การใชน้ ้ ามนัในปัจจุบนั (พ.ศ.2557 - 2561)  ผลการประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 สถานการณ์การใชน้ ้ ามนัในปัจจุบนั (พ.ศ.2557 - 2561)  จะพบวา่การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงจะ
มีปริมาณท่ีสูงข้ึนในช่วงเดือนท่ีเปิดการเรียนการสอนคือช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ในภาค
การศึกษาตน้และช่วงเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม ในภาคการศึกษาปลาย เน่ืองจากในช่วงเวลา
ของการเปิดภาคเรียนนั้นภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการจดักิจกรรมท่ี



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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เก่ียวเน่ืองกบัการเรียนการสอน ทั้งในพื้นท่ีคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา 
รวมไปถึงการเดินทางไปจดักิจกรรมท่ีต่างจงัหวดัก็ตาม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชร้ถยนตส่์วนกลางของคณะ
วทิยาศาสตร์ในการเดินทางท าใหใ้นช่วงเดือนน้ีมีผลการใชน้ ้ ามนัมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงของ
กลางภาคการศึกษา โดยปริมาณการใช้น ้ ามนัดีเซลในปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ 
78.70, 81.75, 80.77, 80.21 และ 83.91 ตามล าดบั เน่ืองจากความตอ้งการใชร้ถยนตส่์วนมากจะเป็น
รถประเภทรถยนต์โดยสาร เช่น รถบสัหรือรถตู ้และรถยนต์ประเภทดงักล่าวใช้น ้ ามนัดีเซลเป็น
เช้ือเพลิง 

จากผลการศึกษาสถานการณ์การใชน้ ้ ามนัในปัจจุบนั ท่ีมีการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงเป็นผล
ให้การพยากรณ์ความตอ้งการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้งสองประเภทและผลการประมาณการค่าใชจ่้าย
ในการจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงในช่วงเดือนดงักล่าวสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนพน 
ภิรมยพ์ลดั (2551) ท่ีพบว่าเม่ือมีการใช้รถยนต์เพิ่มมากข้ึนจะท าให้มีค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือน ้ ามนั
เพิ่มสูงข้ึนและจะส่งผลกับค่าการพยากรณ์ให้สูงข้ึนโดยตรง และเม่ือน ามาประเมิณค่าใช้จ่าย
โดยประมาณท่ีคณะวิทยาศาสตร์จะตอ้งจดัเตรียม ท าให้ค่าใชจ่้ายในช่วงเดือนดงักล่าวสูงกวา่เดือน
อ่ืนๆ โดยสูงท่ีสุดคือเดือน กรกฎาคม 2564 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่ากบั 80,195.86 บาท ซ่ึง
ยงัคงต ่ากวา่การตั้งงบประมาณล่วงหนา้ในปัจุบนั 
 

ข้อเสนอนะ 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบวา่ การพยากรณ์ความตอ้งการในการใชน้ ้ามนัในการศึกษา
ยงัมีตวัแปรในเร่ืองของประเภทของรถยนตแ์ละพฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตข์องพนกังานขบัรถ ท่ี
แตกต่างกนัและส่งผลต่อการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในปริมาณท่ีไม่เท่ากนัอีกดว้ย ท าให้ตวัแปรดงักล่าว
อาจรบกวนผลการศึกษาในส่วนของปริมาณการความตอ้งการในการใชน้ ้ามนั รวมถึงในระยะเวลา 
5 ปีท่ีผา่นมาคณะวทิยาศาสตร์ในมีการจ าหน่ายและจดัซ้ือรถยนตเ์พื่อใหมี้รถยนตท่ี์พร้อมใชง้านอยู่
ตลอด ท าใหจ้  านวนรถยนตใ์นแต่ละปีมีจ านวนท่ีไม่เท่ากนั ในขณะท่ีความตอ้งการในการใชร้ถยนต์
ของบุคคลากรของคณะวทิยาศาสตร์ ยงัมีจ านวนเท่าเดิมหรืออาจเพิ่มข้ึนพนัธกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ของ
คณะฯ ท าใหป้ริมาณน ้ามนัถูกจ ากดัดว้ยจ านวนรถยนตส่์วนกลางท่ีเหลืออยู ่ณ ขณะนั้น 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
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แนวทางในการพฒันา 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัคือการน าเสนอทิศทางของการตั้งงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายส าหรับ น ้ามนัเช้ือเพลิง ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ใหมี้ความเหมาะสม 
และใกลเ้คียงกบัการใชจ้ริง โดยจากผลการศึกษาในหวัขอ้ ผลการประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงค านวนจากราคาในมนัในตลาดโลก ณ ปัจจุบนั ท าใหไ้ดค้่าประมาณการ
ค่าใชจ่้ายท่ีองคก์รจะตอ้งจกัเตรียมไวเ้พื่อการจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง โดยแนวทางในการพฒันา
เพื่อท่ีจะใหใ้ชง้านไดจ้ริงจะตอ้งมีการส ารวจราคาน ้ามนัในตลาดโลกอยูต่ลอดเวลา เพื่อน ามา
ค านวนกบัค่าการพยากรณ์ท่ีคิดไวท้  าใหไ้ดค้่าประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีเป็นปัจจุบนั  
นอกจากน้ีวตัถุประสงคท่ี์มีความส าคญัเช่นกนั คือเพื่อเสนอแนวทางการจดัการรูปแบบการใช้
ทรัพยากรน ้ามนัของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย Mahidol 
sustainable university ในหวัขอ้ Energy and Climate Change คือ มหาวทิยาลยัมหิดล มีนโยบายมุ่ง
ท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศน์ ท่ีใส่ใจต่อการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดีของ
นกัศึกษาและบุคลากรมหาวทิยาลยัอยา่งย ัง่ยนืโดยมุ่งเนน้ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการท่ีเราทราบถึงผลการพยากรณ์ความตอ้งการในการใชน้ ้ามนัแลว้นอกจากจะท า
ใหเ้ราสามารถค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งเสียไปไดแ้ลว้ ยงัท าใหเ้ราทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจก(Carbon 
Footprint) (Mariarosaria, 2017) (Andreea, 2013) ท่ีปล่อยออกมาจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงของ
รถยนตส่์วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงท าใหเ้กิดความตระหนกัในการลดการใชร้ถยนต์
ส่วนกลางของคณะฯ ท่ีไม่จ  าเป็นมากข้ึน และใชร้ถยนตโ์ดยสารของทางมหาวทิลยัท่ีจดัใหก้บั
บุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดลท่ีมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชก้ารใช ้รวมถึงทางคณะ
วทิยาศาสตร์ ควรมีการจดัรถรอบเพื่อใหบ้ริการในช่วงเวลาท่ีรถส่วนกลางของทางมหาวทิยาลยัไม่มี
ใหบ้ริการ สุดทา้ยควรมีขอ้ก าหนดเร่ืองจ านวนบุคลากรขั้นต ่าท่ีสามารถจะขอใชร้ถยนตส่์วนกลาง
ของทางคณะฯ ได ้เพื่อเพิ่มการรวมกลุ่มเพื่อขอใชร้ถยนตร์ะหวา่งหน่วยงานใหม้ากข้ึนและเป็นการ
ลดจ านวนรถยนตใ์นการใหบ้ริการในแต่ละวนัลดลง 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเพื่อทดสอบรูปแบบในการพยากรณ์ วา่สามารถใชพ้ยากรณ์ความตอ้งการ 
ในการใชน้ ้ามนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบกบัสมการรูปแบบในการพยากรณ์อ่ืน 
และเปรียบเทียบค่าความแม่นย  าของการพยากรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) และ
เลือกวธีิการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
 

รายการอ้างองิ 
 
กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั. (2560). การบริหารจัดการองค์กรยคุใหม่ : การบริหารมหาวทิยาลยั, เอกสาร 

ประกอบการบรรยาย มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
กอบกุล โค่นถอน. (2556). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ส าหรับพยากรณ์ปริมาณความต้องการ 

ใช้สารให้ความหนืดในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมผง : กรณีศึกษา.  ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ชชัชญา เสริมพงษพ์นัธ์. (2560). การพยากรณ์ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย. คณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ชูเกียรติ โพนแกว้. (2553). การพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนจังหวดัเพชรบูรณ์. มหาวทิยาลยัราชภฎั 
เพชรบูรณ์  

ธนพน ภิรมยพ์ลดั. (2551). การพยากรณ์ปริมาณการใช้น า้มนัเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ โดยเฉล่ีย 
ของประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประหยดั อุตรา. (2553). การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

ปรีชา เรืองชยัศิวเวท. (2554). การพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนรายเดือนของจังหวดัล าปางโดยใช้เทคนิค 
การพยากรณ์เชิงสถิติ. วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

585 
 
 

พนัธ์ทิพา คนฉลาด และ นิภาพร ชุติมนัต.์ (2550). การพยากรณ์การใช้พลังงานรวมท้ังหมดของ 
ประเทศไทยโดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์และโครงข่ายประสาทเทียม.  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รชฏ ข าบุญ. (2557). การพยากรณ์ แปลงจาก หนังสือการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ   
รัตติยา วานิชสวสัด์ิวชิยั. (2553). การศึกษาปัจจัยทีมีพันธ์กับการบริหารงานการเงินบัญชีและพัสดุ 

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3. มหาวิทยาลยั  
ราชภฏันครสวรรค ์

รามนรี ภูดีบุตร . (2550). การพยากรณ์การใช้พลังงานของประเทศ . วทิยานิพนธ์ วท .ม.ขอนแก่น :   
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ลดัดา พนสันอก. (2548). รูปแบบการบริหารในก ากับรัฐบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 

วรางคณา กีรติวบิูลย.์ (2556). ตัวแบบพยากรณ์มลูค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิ. สาขาวชิา 
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง. 

ศิริวชิ ดโนทยั. (ม.ป.ป). กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ เอกสารประกอบการบรรยาย. มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

สัณฐิติ ทองช่วง และศรีสุดา ถุงสุวรรณ. (2553). การวิเคราะห์ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ E20  
ในประเทศไทย. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

สมพร ศิลป์สุวรรณ์. (2549). การบริหารจัดการท่ีดีควรเป็นอย่างไร. เอกสารประกอบการบรรยาย  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

อรรถพล ฟักเหล็ก และจีระศกัด์ิ น าประดิษฐ.์ (2554).การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 
โดยใช้โครงข่าย ประสาทเทียม .  

 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

586 
 
 

Andreea LorenaRadu. (2013). Carbon Footprint Analysis: Towards a Projects Evaluation Model  
for Promoting Sustainable Development. Procedia Economics and Finance, 6, 353-363 

Makridakis, S., S.C. Wheelwright and R.J. Hyndman. (1998). Forecasting : Method and  
Applications. New York : John Wileyand Sons. 

Mariarosaria Lombardi. (2017). Assessing the urban carbon footprint: An overview. 
Environmental Impact Assessment Review,66, 43-52. 
  


