
 



 
 

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

      และเลขานุการ 
24.วา่ท่ีร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา    มหาวทิยาลยับูรพา กรรมการ 

           และผูช่้วยเลขานุการ 
 

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

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

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

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

คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
1. ดร.กุลญาดา  เน่ืองจ านงค ์    ประธานกรรมการ 
2. นางอรพร   สดใส     กรรมการ 
3. นางสาวชญาภา เรียบเรียง    กรรมการ 
4. นางสาวประภาศรี ถนอมจิตต ์    กรรมการ 
5. นางนุชจรินทร์  วรรณพงษ ์    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวสัด์ิ    ผูช่้วยเลขานุการ 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

5 
 
 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายผู้ด าเนินรายประจ าห้องน าเสนอย่อย 
1. ดร.ภสันนัท ์  พว่งเถ่ือน    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ   กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัร์ พลอยแหวน   กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์   กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ   กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว   กรรมการ 
7. ดร. ฐิติกรณ์ ยาวไิชย  จารึกศิลป์    กรรมการ 
8. ดร.รัชนี   แตงอ่อน    กรรมการ 
9. นางสาวปาริฉตัร  ป้องโล่ห์    กรรมการ 
10. นายเจนวทิย ์  นวลแสง    กรรมการ 
11. นางสาวขวญัตา  เบญ็จะขนัธ์    กรรมการ 
12. นางกาณติมา  พงษน์ยัรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
13. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (Peer Review) 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชยั มหาวทิยาลยับูรพา 

2. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร. เอกวทิย ์มณีธร มหาวทิยาลยับูรพา 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง มหาวทิยาลยับูรพา 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุธีร์ ประศาสน์เศรษฐ มหาวทิยาลยับูรพา 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร มหาวทิยาลยับูรพา 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว มหาวทิยาลยับูรพา 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ กุลสวสัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร. วิเชียร ตนัศิริคงคล มหาวทิยาลยับูรพา 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มหาวทิยาลยับูรพา 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ มหาวทิยาลยับูรพา 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมมารี รักษชู์ชีพ มหาวทิยาลยับูรพา 

12. ดร.ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

13. ดร.วีระ หวงัสัจจะโชค มหาวทิยาลยับูรพา 

14. ดร.ปิยะ นาควชัระ มหาวทิยาลยับูรพา 

15. ดร.ภสันนัท ์พ่วงเถ่ือน มหาวทิยาลยับูรพา 

16. ดร.ชยัณรงค ์เครือนวน มหาวทิยาลยับูรพา 

17. ดร.โชติสา ขาวสนิท มหาวทิยาลยับูรพา 

18. ดร.รัชนี แตงอ่อน มหาวทิยาลยับูรพา 

19. ดร.จิดาภา พรยิง่ มหาวทิยาลยับูรพา 

20. ดร.เมทินา อิสริยานนท ์ มหาวทิยาลยับูรพา 

21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พจนา พิชิตปัจจา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี คุม้สุภา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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 ้



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

8 
 
 
 

45. ดร.นนท ์นา้ประทานสุข มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

46. ดร.อคัรชยั แสนมณี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

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 
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68. พนัต ารวจโท ดร.สิทธิพงษ ์ศรีเลอจนัทร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

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

70. ดร.ภิศกัด์ิ กลัยาณมิตร มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

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 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

11 
 
 
 

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. นโยบายภาครัฐเกีย่วกบัการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนต่อการใช้  17 
หลกัสุขอนามัยทัว่ไปเพือ่ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  
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2) เพื่อศึกษาหลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียว ในระเบียงเศรษฐกิจ  ภาค
ตะวนัออก 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนน   
ต่อการใช้หลักสุขอนามัยทั่วไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียว ในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก  4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชาชนและ
นักท่องเท่ียวใน   ภาคตะวนัออกเทศบาลเมืองแสนสุขและเมืองพทัยา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
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พทัยาจ านวน 400 คน   ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
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ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการศึกษา พบวา่  
1) โดยรวมนโยบายภาครัฐเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของอาหาร  จานด่วนริมถนนอยูใ่น 

ระดบัมาก ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ยมีการควบคุมคุณภาพสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ  และดา้นการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 2) 
การใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจ   ภาคตะวนัออก
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ดา้นบุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังานมีการใช้หลกัสุขอนามยัทัว่ไป 
สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์มีการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไป ดา้นการ
บ ารุงรักษาและการท าความสะอาดมีการใช้หลักสุขอนามยัทัว่ไป ด้านการสุขาภิบาล ด้านการ
ควบคุมกระบวนการผลิต และดา้นสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 3) การควบคุณคุณภาพของอาหารจาน
ด่วนริมถนน มีความสัมพนัธ์กบัการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก เรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี  การควบคุม
คุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ  และการควบคุม
คุณภาพวตัถุดิบ 4) การควบคุณคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนมีอิทธิพลต่อการใช้หลัก
สุขอนามัยทั่วไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก โดย
เรียงล าดับด้านท่ีมีอิทธิพลมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดท้าย  การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ  และการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 
 

ค าส าคัญ : การควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนน, หลกัสุขอนามยัทัว่ไป,   ส่งเสริม
ศกัยภาพการท่องเท่ียว, ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
 

Abstract 
This research aimed 1) to study on the quality control of street fast food; 2) to study on  

the general sanitation principles for tourism promotion in Eastern Economic Corridor (EEC); 3) 
to study on problems and obstacles from street fast food quality control toward the use of general 
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sanitation principles to promote for tourism in Eastern Economic Corridor (EEC); 4) to study on 
any suggestions. 
 Populations used in this study were the citizens and tourists in the eastern part from  
Saensuk Municipality and Pattaya City. All the sample groups used in this study were 400 tourists  
in the eastern part from Saensuk Municipality and Pattaya City using the convenience sampling.  
The data collection tools here were the questionnaire and interview questions. In the quantitative  
data analysis, the study applied frequency, percentage, average, standard deviation, correlation  
coefficient and multiple regression analysis while it analyzed the qualitative data by content  
analysis.    
 The study results showed that 1) overall, the public policy concerning quality control of  
street fast food was in high level, on the quality control of final product was the highest, second  
by the quality control during the process and third by raw material quality control.  2) Using the  
general sanitation principles to promote for tourism in Eastern Economic Corridor  (EEC) overall  
was at high level. On the aspect of personnel and hygiene, the operators used sanitation principles  
at most, second by machines and equipment that applied the sanitation principles. On  
maintenance and cleaning, they also applied sanitation principles for sanitary, production process  
control, location and production buildings.  3) Quality control of street fast food was related to the  
use of general sanitation principles to promote for tourism in Eastern Economic Corridor  (EEC).  
The highest relation was on the quality control of final product , second by the quality control  
during the process and third by raw material quality control. 4) Quality control of street fast food  
had influenced toward the applied of general sanitation principles to promote for tourism in  
Eastern Economic Corridor  (EEC).  The highest influence  was on the quality control of final  
product, second by the quality control during the process and third  by raw material quality  
control. 
  

Keywords : Quality Control of Street Fast Food, Good Manufacturing Practice, Promote  
Tourism, In  Eastern EconomicCorridor(EEC) 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ระเบียบวาระแห่งชาติประกอบดว้ย 6 กลุ่มเร่ือง ดงัน้ี  
 1. Food Valley  
 2. การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก  
 3. งานวจิยัพลงังานทดแทน (ความร่วมมือไทย - ต่างประเทศ) 
  4. การพฒันาเทคโนโลยดีา้น IT เพื่อกา้วสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิทลั  
 5. การเช่ือมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  
 6. ยานยนตไ์ฟฟ้าและแบตเตอร่ี โครงการทา้ทายไทย  
 ดา้นอาหารและการเกษตร เช่น การเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑอ์าหารไทยในเวทีโลก อาหาร  
เพื่อสุขภาพ การปรับตวัของการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
อากาศ  โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) เป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต ้ 
ไทยแลนด ์4.0 ภูมิภาคเอเชีย เป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนโลก ทั้งดา้นการลงทุน และการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีนอินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้รวมทั้งอาเซียน เป็นหวัใจหลกัของการ 
ขบัเคล่ือน ดว้ยประชากรรวมกวา่ 3.5 พนัลา้นคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศ 
ไทย เป็นจุดศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อกบักลุ่มเศรษฐกิจในทวปีเอเซีย จากเหนือสู่ใต ้ตั้งแต่จีนลงสู่ 
อินโดนีเซีย จากตะวนัออกมายงัตะวนัตกตั้งแต่เวยีดนามขา้มไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุด 
ยทุธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในดา้นการผลิต การคา้ การส่งออกและ 
การขนส่ง ทั้งยงัอยูก่ึ่งกลางระหวา่งประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมา และเวยีดนาม ท่ีก าลงัเติบโตอยา่ง 
รวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเช่ือมเอเชียและเช่ือมโลก 
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) เป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต ้ 
ไทยแลนด ์4.0 ดว้ยการพฒันาเชิงพื้นท่ีท่ีต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจ  ภาค 
ตะวนัออกหรือ Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนินมาตลอดกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา โดยในคร้ังน้ีส านกังานเพื่อ 
การพฒันา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (สกรศ) มีเป้าหมายหลกัในการเติมเตม็ภาพรวมใน 
การส่งเสริม การลงทุนซ่ึงจะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการ 
แข่งขนัและท าให ้เศรษฐกิจของไทยเติบโตไดใ้นระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบั 
พื้นท่ีในเขต 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค 
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ตะวนัออกเพื่อรองรับการขบัเคล่ือน เศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผา่นกลไก  การ 
บริหารจดัการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาค 
ตะวนัออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความส าคญักบัระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งในดา้นการพฒันาประเทศ  
ระบบคมนาคม และความร่วมมือระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ASEAN Economic 
Community (AEC) ท่ีมีจุดมุ่งหมายผลกัดนั ASEAN ใหเ้ป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือไดอ้ยา่งเสรี ท าใหบ้ริษทัต่างชาติมีตวัเลือกใน
การตั้งฐานการผลิตและกระจายสินคา้มากข้ึน ในระยะต่อไปความเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคจะ
ยกระดบัข้ึนอีกขั้น ซ่ึงไทยอยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั เช่ือมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทร
อินเดีย (East-West Economic Corridor) และเช่ือมต่อจีนตอนใตเ้ขา้กบัภูมิภาคแหลมทอง (North-
South Economic Corridor) ท าใหไ้ทยมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคและการเป็นประตูสู่เอเชียไดคุ้ณลกัษณะดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารและการ
ตรวจสอบทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหาร นอกเหนือจากคุณลกัษณะทางกายภาพและ
ประสาทสัมผสัแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงในเร่ืองของความปลอดภยัและคุณค่าทางโภชนาการ การ
ตรวจสอบและทดสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑอ์าหารมีคุณภาพและความปลอดภยั รวมถึงมีคุณค่า
ทางโภชนาการ จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการประกนัคุณภาพ และกิจกรรมการตรวจสอบและ
ทดสอบก็ถือเป็นกิจกรรมหลกัของการควบคุมคุณภาพการออกแบบแผนการควบคุมคุณภาพ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เม่ือทราบคุณลกัษณะดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหารและวธีิการ 
ตรวจสอบทดสอบแลว้ จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบแผนการควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกบั 
กระบวนการผลิตและชนิดของผลิตภณัฑ ์โดยการควบคุมคุณภาพอาหารในปัจจุบนัควรมุ่งเนน้ให้ 
ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทานอาหาร ตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงผูบ้ริโภคและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด การผลิต 
สินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาคารหน่ึงๆ อยา่งนอ้ยตอ้งมีการควบคุมคุณภาพใหค้รอบคลุมตั้งแต่ 
วตัถุดิบไปจนถึงผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย  
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 1.  การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ (raw material quality control) ฝ่ายควบคุมคุณภาพอาจท า 
หนา้ท่ีตั้งขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานของวตัถุดิบแต่ละชนิด ก าหนดวธีิการจดัหา คดัเลือกวตัถุดิบท า 
การตรวจสอบเม่ือวตัถุดิบมาถึงยงัโรงงาน และตรวจสอบระหวา่งการเก็บรักษาวตัถุดิบเพื่อรอเขา้สู่ 
กระบวนการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารบางแห่งอาจไม่ท าการตรวจสอบวตัถุดิบเองในทุกๆ 
คุณลกัษณะโดยอาจจะใชว้ธีิการร้องขอใบรับรองการตรวจวเิคราะห์ (Certificate of Analysis :  
COA) จากผูส่้งมอบหรือผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบนั้น ๆ ก็ได ้ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละโรงงาน 
 2.  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ (process quality control)     ฝ่าย 
ควบคุมคุณภาพตอ้งก าหนดวิธีการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบวเิคราะห์การดูแล 
ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ การตรวจสอบคุณภาพในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
รวมถึงการจดัการกบัผลิตภณัฑบ์กพร่องระหวา่งการผลิตดว้ย 
 3.  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย (finished product quality control)        ฝ่าย 
ควบคุมคุณภาพตอ้งจดัใหมี้การควบคุมผลิตภณัฑร์ะหวา่งการเก็บรักษาและรอจ าหน่าย ควบคุมและ 
ตรวจสอบการขนส่ง รวมถึงการจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องของลูกคา้ โดยการตรวจสอบสินคา้ 
ส าเร็จรูปก่อนส่งมอบ จ าเป็นตอ้งมีวธีิการสุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม มีเกณฑก์ารตรวจสอบท่ีชดัเจน       
ใชว้ธีิการตรวจสอบท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ และมีระบบการจดัการกบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่ 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือผลิตภณัฑบ์กพร่องโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยทัว่ไป จะมีการ 
ออกแบบการควบคุมคุณภาพท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง โดยเฉพาะทรัพยากรของ 
แต่ละโรงงานท่ีไม่เท่ากนั โรงงานขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรค่อนขา้งจ ากดัอาจไม่สามารถตรวจสอบ 
และวเิคราะห์ไดท้ั้งหมด ดงันั้น จึงอาจจะใชว้ธีิการขอใหผู้ส่้งมอบส่ง COA ใหใ้นส่วนของวตัถุดิบ 
หรืออาจจะพิจารณาจดัส่งตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์อกไปตรวจสอบในกอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ หรือใช้ 
บริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีใหบ้ริการตรวจสอบและวเิคราะห์ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นของ 
โรงงานแต่ละแห่ง และขอ้ตกลงกบัลูกคา้ GMP (Good Manufacturing) สากลเน้ือหาโดยสรุปของ 
แต่ละหวัขอ้ส าหรับหลกัเกณฑ ์GMP สากล ในเอกสารขอ้แนะน าระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
หลกัการทัว่ไปวา่ดว้ยสุขลกัษณะอาหาร มีดงัน้ี 
 1.  วตัถุประสงค ์(objectives) แสดงหลกัการท่ีส าคญัของสุขลกัษณะอาหาร ส าหรับน ามา 
ปฏิบติัตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร (รวมถึงการผลิตในขั้นตน้ไปจนถึงผูบ้ริโภค) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี 
จะใหแ้น่ใจวา่อาหารมีความปลอดภยั และเหมาะสมต่อการบริโภครวมถึงแนะน าแนวทางท่ีอยูบ่น 
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พื้นฐานของ HACCP มาใชเ้ป็นวธีิท่ีจะช่วยเพิ่มความปลอดภยัของอาหาร 
 2.  ขอบข่ายการใชแ้ละนิยามศพัทเ์ก่ียวขอ้ง (scope, use and definition) โดยในส่วนน้ีจะ 
เป็นการก าหนดขอบเขตการใช ้โดยในมาตรฐานจะก าหนดเรียงตามขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร คือ  
เร่ิมจากการผลิตในขั้นตน้ ตั้งแต่วตัถุดิบจนถึงผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 
 3.  การผลิตขั้นตน้ (primary production) ครอบคลุมการผลิตในขั้นตน้ เช่น การเก็บเก่ียว 
การช าแหละสัตว ์การรีดนม การจบัสัตวน์ ้า ฯลฯ และขั้นตอนด าเนินงานต่างๆ (procedures)  ท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยถึงแมว้า่การปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะอาจจะแตกต่างไปส าหรับสินคา้อาหารชนิด 
ต่างๆ ซ่ึงควรใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะเร่ือง ตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม  
เน้ือหาในขอ้น้ีไดใ้หแ้นวทางท่ีสามารถใชท้ัว่ไปได ้ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการในบริเวณท่ีมีส่ิงท่ีอาจ 
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในระดบัท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ การควบคุมการปนเป้ือนจากอากาศ ดิน น ้า อาหาร 
สัตว ์ปุ๋ย และสารก าจดัแมลงการจดัการกบัส่ิงปฏิกลู การเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย ดารปฏิบติั 
ในช่วงของการฆ่าช าแหละสัตว ์การเก็บรักษา การขนส่ง การท าความสะอาด การบ ารุงรักษา และ 
สุขลกัษณะส่วนบุคคลในบริเวณท่ีจ าเป็น (ท่ีจ  าเป็นจะหมายถึงมีโอกาสก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ 
ผูบ้ริโภคสูง) ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 4.  การออกแบบและส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานประกอบการ (establishment : design  
and facilities) ในขอ้น้ีมีขอ้ก าหนดยอ่ยดงัน้ี  
 4.1 ท าเลท่ีตั้ง ควรตั้งห่างจากบริเวณท่ีภาวะแวดลอ้มมีการปนเป้ือนและมีการด าเนินกิจกรร 
ม่ีก าหนดใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหาร ห่างจากท่ีน ้าท่วมขงั บริเวณสัตวพ์าหะชอบอาศยั บริเวณท่ี 
ไม่สามารถก าจดัหรือขนถ่ายของเสีย นอกจากนั้นยงัครอบคลุมถึงเร่ืองสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น 
แหล่งน ้าใช ้ไฟฟ้า ประปา ถนน 
 4.2 อาคารสถานประกอบการ  
   4.2.1 การออกแบบตอ้งสามารถป้องกนัการปนเป้ือน 
   4.2.2 โครงสร้างภายในและส่วนประกอบ สร้างดว้ยวสัดุท่ีทนทาน ง่ายต่อการ 
บ ารุงรักษา ท าความสะอาด สามารถฆ่าเช้ือไดใ้นบริเวณท่ีจ าเป็น พื้นผิวของผนงัตอ้งเรียบ พื้นมีการ 
ระบายน ้าและท าความสะอาดได ้เพดานตอ้งออกแบบให้ลดการเกาะของส่ิงสกปรก การควบแน่น 
  4.2.3 ส่ิงท่ีปลูกสร้างชัว่คราว หรือเคร่ืองจ าหน่าย ตอ้งป้องกนัการปนเป้ือนและไม่ใหเ้ป็น 
แหล่งท่ีอยูข่องสัตวพ์าหะ มีการควบคุมอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขลกัษณะอยา่งเพียงพอ 
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 4.3 เคร่ืองมือ  
   4.3.1 เคร่ืองมือและภาชนะบรรจุ ในบริเวณท่ีจ าเป็นตอ้งสามารถท าความสะอาด   
ฆ่าเช้ือ และบ ารุงรักษาได ้มีความทนทานสามารถเคล่ือนยา้ยหรือถอดประกอบไดส้ะดวก 
   4.3.2 การควบคุมอุณหภูมิและการตรวจวดั สามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิตาม 
ตอ้งการ มีประสิทธิภาพ อ่านค่าไดจ้ริง 
   4.3.3 ภาชนะส าหรับของเสียและของท่ีบริโภคไม่ได ้ตอ้งมีการบ่งบอกอยา่งชดัเจน 

ในบริเวณท่ีเหมาะสม (ท่ีเหมาะสมหมายถึงมีโอกาสก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคต ่า) 
 4.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก  
   4.4.1 น ้าใชใ้นบริเวณท่ีจ าเป็น ตอ้งมีคุณภาพน ้าเทียบเท่ากบัมาตรฐานน ้าด่ืมของ 
องคก์ารอนามยัโลก  
   4.4.2 การระบายน ้าและก าจดัของเสีย ตอ้งหลีกเล่ียงต่อการปนเป้ือนขา้มไปยงั 
อาหารหรือน ้าบริโภค 
   4.4.3 การท าความสะอาด ตอ้งออกแบบอยา่งเหมาะสมส าหรับท าความสะอาด 
อาหารภาชนะเคร่ืองใช ้และในบริเวณท่ีเหมาะสม มีระบบน ้าร้อนน ้าเยน็ 
   4.4.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคลและหอ้งสุขา ในบริเวณท่ี 
เหมาะสม ตอ้งมีอุปกรณ์ลา้งมือ และอุปกรณ์ท าใหมื้อแห้ง  
   4.4.5 การควบคุมอุณหภูมิ ครอบคลุมการท าความร้อน ความเยน็ การวดัอุณหภูมิ 
ของอาหาร การควบคุมอุณหภูมิหอ้งให้อยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสมต่ออาหาร 
   4.4.6 คุณภาพอากาศและระบายอากาศ อาจใชก้ารระบายตามธรรมชาติหรือใช้ 
เคร่ืองช่วยระบายอากาศ เพื่อลดการปนเป้ือนจากอากาศ 
   4.4.7 แสงสวา่ง ในบริเวณท่ีจ าเป็น ตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีผลต่อเร่ืองของ 
การดูสีท่ีจะท าใหผ้ดิเพี้ยนไปและในบริเวณท่ีเหมาะสม ตอ้งมีการป้องกนัไม่ใหว้สัดุอุปกรณ์ใหแ้สง 
สวา่งแตกหกัเสียหายจนมีการปนเป้ือนไปในอาหาร 
   4.4.8 การเก็บรักษา ในบริเวณท่ีจ าเป็น ตอ้งแยกจดัเก็บระหวา่งส่วนประกอบ 
อาหารและสารเคมี ในบริเวณท่ีเหมาะสม มีการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการเก็บ 
รักษามีการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดไดง่้าย  
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ประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารจานด่วน 
 ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว อาหารท่ีอยูใ่นขอบข่ายท่ี   
จดัไดว้า่เป็นอาหารจานด่วนมีหลายชนิด ทั้งอาหารไทยท่ีเราบริโภคกนัเป็นประจ า อาหารท่ีมีตน้ 
ต ารับจากต่างประเทศ เช่น อาหารจีน ญ่ีปุ่น จนถึงอาหารตะวนัตกท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
การท่องเท่ียงเชิงอาหาร 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เร่งเคร่ืองโปรโมทการท่องเท่ียวเชิงอาหาร : Gastronomy  
Tourism โดยไดบู้รณาการการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพฒันา 
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอาหารและคดัสรรเมนูเด่นในทอ้งถ่ิน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวไทย 
มากข้ึน อนัจะน ารายไดสู่้ทอ้งถ่ินและประเทศเพิ่มข้ึนนายพงษภ์าณุ เศวตรุนทร์ ปลดักระทรวงการ 
ท่องเท่ียวและกีฬา กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นการท่องเท่ียวท่ีผสมผสานเร่ืองอาหารและ 
วฒันธรรมการกินของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงจะแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาค ดงันั้น กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร ไดบู้รณาการการท างานร่วมกนัในการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร ทั้งน้ี การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นหน่ึงในรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีส าคญั  
กระทรวงฯ จึงมีแผนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยไดมี้การเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว 
รูปแบบอ่ืน เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agriculture-tourism)/ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco- 
tourism), การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness tourism) และนอกจากน้ีมีการพฒันา 
เส้นทางท่องเท่ียวอาหารท่ีส าคญัทัว่ทุกภูมิภาคของไทย 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ตวัแปรอิสระ (X)     ตวัแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1   แสดงกรอบแนวคิดการวจิยัเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมคุณภาพของ 
อาหารจานด่วนริมถนน 

1. การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ (raw material quality 
control) 
2. การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ  
(process quality control) 
3. การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย (finished 
product quality control) 
 
ท่ีมา : คงศกัด์ิ ศรีแกว้ 

การใช้หลกัสุขอนามยั 
 

1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
2. เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ตอ้ง
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 
 
ท่ีมา : คงศกัด์ิ ศรีแกว้ 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดต้่อเดือน 
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กรอบการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2   แสดงกรอบแนวคิดการวจิยัเชิงคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพของอาหาร 
จานด่วนริมถนน 

ต่อการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไป 

การควบคุมคุณภาพของอาหาร
จานด่วนริมถนน 
1. การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 
(raw material quality control) 
2. การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์
ระหวา่งกระบวนการ  (process 
quality control) 
3.  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์

สุดทา้ย (finished product 
quality control) 
 

การใช้หลกัสุขอนามยั 
1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
2. เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
ตอ้งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบ ารุงรักษาและการท าความ
สะอาด 
6. บุคลากรและสุขลกัษณะ
ผูป้ฏิบติังาน 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะช่ืนชอบอาหารไทย ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ช่ืนชอบ 

 อาหารไทย  

 อาหารริมทาง (Street Food)  

 อาหารทอ้งถ่ิน (Local Food)  
ยกระดบัคุณภาพและความสะอาดของอาหารริมทาง 

รูปแบบ Street Food โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ  
- สะดวก สะอาด ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน แต่ยงัคง

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยไว ้ 
- รวมไปถึงการจดัระเบียบจราจรดว้ย  
- ดา้นความปลอดภยันกัท่องเท่ียวมัน่ใจไดอ้ยา่งแน่นอน 
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วธิีการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ “Quantitative Research)” และวจิยัเชิง 
คุณภาพ (Qualitative research) ร่วมกนั  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการวิจยัและรายละเอียด ดงัน้ี 
 
การศึกษาวจัิยเชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชาชนและนกัท่องเท่ียวในภาคตะวนัออก 
เทศบาลเมืองแสนสุข และเมืองพทัยา   
 2. กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือการควบคุมคุณภาพของ 
อาหารจานด่วนริมถนนต่อการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียว ในภาค 
ตะวนัออก เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชาชนท่ีแน่นอน จึงใชก้ารค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) เพื่อความสะดวกผูว้จิยัขอเก็บขอ้มูล จ  านวน 2  
ท่ี ประกอบดว้ย เทศบาลเมืองแสนสุขและเมืองพทัยา ท่ีละ 200 คน รวมทั้งส้ิน 400 คน  โดยใช ้
วธีิการเลือกตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่ง 
แบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
การศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพของ 
อาหารจานด่วนริมถนนต่อการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในภาค 
ตะวนัออก เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) จ านวน 2 ท่ี ประกอบดว้ย เทศบาลเมืองแสนสุข  
และเมืองพทัยา ท่ีละ 5 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน โดยใชส้ัมภาษณ์แบบเจาะลึกตวัต่อตวั (in-depth  
interview) 
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ผลและการอภิปรายผล 
 นโยบายภาครัฐเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนน ดา้นการควบคุม 
คุณภาพผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 

การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์สุดท้าย ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 3.78 0.96 มาก 
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ก่อนน าส่ง 

3.74 1.00 มาก 

จดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องของผูบ้ริโภค 3.74 1.01 มาก 
ด าเนินการแกไ้ขเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง 3.75 1.01 มาก 
รวมด้านการควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์สุดท้าย 3.75 0.93 มาก 

 จากตาราง พบวา่ ดา้นการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย มีการควบคุมคุณภาพอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 โดยเม่ือพิจารณาประเด็นยอ่ยพบวา่  การเก็บ
รักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ มีการควบคุมคุณภาพสูงท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 รองลงมาคือ ด าเนินการแกไ้ขเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีบกพร่อง มีการควบคุม
คุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 ควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ก่อนน าส่ง มีการควบคุมคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 และจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องของผูบ้ริโภค มีการควบคุมคุณภาพอยู่ใน
ระดบัมาก    มีค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00  
 

การศึกษาการใช้หลักสุขอนามัยทั่วไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก จ าแนกออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต  2) ดา้น
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์  3) ดา้นการควบคุมกระบวนการผลิต  4) ดา้นการสุขาภิบาล      5) 
ดา้นการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด และ 6) ด้านบุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 
วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  น าเสนอดว้ยตารางประกอบค าบรรยาย  
ดงัน้ี 
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การใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

หลกัสุขอนามัย ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ดา้นสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 3.72 1.05 มาก 
ดา้นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 3.80 0.89 มาก 
ดา้นการควบคุมกระบวนการผลิต 3.77 0.93 มาก 
ดา้นการสุขาภิบาล 3.78 1.00 มาก 
ดา้นการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 3.80 0.95 มาก 
ดา้นบุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 3.90 0.92 มาก 

รวม 3.79 0.89 มาก 
 

จากตารางพบวา่ การใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 
โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรและสุขลักษณะผูป้ฏิบัติงานมีการใช้หลัก
สุขอนามยัฯ สูงท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 รองลงมาคือ 
ดา้นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์มีการใช้หลกัสุขอนามยัฯ ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.80 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89  ดา้นการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดมีการใชห้ลกัสุขอนามยัฯ 
ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92  ดา้นการสุขาภิบาลมีการใช้หลกั
สุขอนามยัฯ ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 ด้านการควบคุม
กระบวนการผลิต มีการใช้หลักสุขอนามัยฯ ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.93  และด้านสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต มีการใช้หลกัสุขอนามยัฯ ในระดับมาก  มี
คะแนนเฉล่ีย 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.05 
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 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนและการใช้
หลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

การควบคุมคุณภาพ 
ของอาหารจานด่วนริมถนน 

การใช้หลกัสุขอนามัยฯ 
การแปลผล สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (R) 
ค่าพ ี 

(p-value) 
การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 0.789 0.000* มีความสัมพนัธ์กนั 
การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์
ระหวา่งกระบวนการ 

0.852 0.000* มีความสัมพนัธ์กนั 

การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์
สุดทา้ย 

0.864 0.000* มีความสัมพนัธ์กนั 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง พบวา่ การควบคุมของอาหารจานด่วนริมถนนดา้นการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 
มีความสัมพนัธ์กับการใช้หลักสุขอนามัยทั่วไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.789  
ค่าพี = 0.000)  

การควบคุมของอาหารจานด่วนริมถนนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไป เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
= 0.852  ค่าพี = 0.000) 
 การควบคุมของอาหารจานด่วนริมถนนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย          
มีความสัมพนัธ์กับการใช้หลักสุขอนามัยทั่วไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.864  
ค่าพี = 0.000) 

ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนน และการใช้
หลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

32 
 
 
 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย (B) 
ค่าสถิติท ี(t) 

ค่าพ ี
(p-value) 

ค่าคงท่ี (a) 0.446 4.700 0.000* 
การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 0.133 2.760 0.006* 
การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑร์ะหวา่ง
กระบวนการ 

0.313 5.363 0.000* 

การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 0.453 8.268 0.000* 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) 0.883 
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) 0.780 
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจปรับค่า (adj.R2) 0.778 
สถิติเอฟ  (F) 467.897 
ค่าพี (p-value) 0.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง พบวา่ การควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนท่ีส่งผลต่อการใชห้ลกั
สุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ไดแ้ก่    การ
ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ (สถิติที = 4.400  ค่าพี = 0.000) การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่าง
กระบวนการ (สถิติที = 5.363 ค่าพี = 0.000) และการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย (สถิติที = 
8.363  ค่าพี = 0.000) และตวัแปรทั้ง 3 ตวัควรอยู่ในสมการถดถอย (สถิติเอฟ = 467.897 ค่าพี = 
0.000)  โดยการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนทั้ง 3 ดา้นรวมกนัสามารถท านายการใช้
หลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกไดร้้อย
ละ 78.0 (R2 = 0.78)  
 ดังนั้ น สามารถสรุปได้ว่า การควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนด้านการ
ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ และการควบคุม
คุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ยส่งผลต่อการใช้หลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียว
ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
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การอภิปรายผล 
อภิปรายผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการควบคุณคุณภาพของอาหารจานด่วน   ริมถนน

กับการใช้หลักสุขอนามัยทั่วไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก 

 จากผลการศึกษาซ่ึงพบวา่ การควบคุณคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนดา้นการควบคุม
คุณภาพวตัถุดิบ ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ  และด้านการควบคุม
คุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย มีความสัมพนัธ์กบัการใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกทุกดา้น  เรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ยได้
ดงัน้ี  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ  
และการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ โดยความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ หากควบคุม
คุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนให้ดีมีคุณภาพสูงข้ึนแลว้  ก็จะท าให้เกิดการใชห้ลกัสุขอนามยั
ทัว่ไป ซ่ึงสามารถส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกไดเ้ป็นอยา่งดี      
ซ่ึงสาเหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นนั้น เพราะอาหารนับเป็นส่ิงส าคญัท่ีสนับสนุนในเร่ืองของการ
ท่องเท่ียว  ไม่วา่นกัท่องเท่ียวจะไปท่องเท่ียวท่ีใดก็ตามเร่ืองของอาหารการกินจะเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ี
ส าคญั ท่ีนกัท่องเท่ียวจะค านึงถึงเสมอ  ซ่ึงหากนักท่องเท่ียวมีงบประมาณในการท่องเท่ียวไม่สูง 
มากนกั ก็จะค านึงถึงการบริโภคอาหารจานด่วนริมถนนเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากหาง่าย สะดวกและ
ราคาไม่แพง ดงันั้น การควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและจะตอ้ง
ท าการพฒันาปรับปรุงให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อช่วยสนบัสนุนให้การท่องเท่ียวในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกมีศกัยภาพท่ีสูงข้ึน 

ผลการศึกษาอิทธิพลของการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนท่ีมีต่อการใชห้ลกั
สุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก การควบคุม
คุณภาพของอาหารจานด่วนริมถนนท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้หลกัสุขอนามยัฯ ด้านสถานท่ีตั้งและ
อาคารผลิต ได้แก่ ด้านการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการ และการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย  โดยอิทธิพลของปัจจยัการควบคุมคุณภาพ
ของอาหารจานด่วนท่ีมีต่อการใช้หลกัสุขอนามยัทัว่ไปเป็นอิทธิพลทางบวก นัน่คือ หากเพิ่มการ
ควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนทั้ งด้านการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ  การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ระหวา่งกระบวนการ และการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สุดทา้ย ให้มากข้ึนจะท าให้การ
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ใชห้ลกัสุขอนามยัทัว่ไปเพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกสูงข้ึน
ดว้ย  ซ่ึงจะส่งผลทางออ้มต่อการท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกมากข้ึน  เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกนั้นเป็นพื้นท่ีซ่ึงไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนกั 
สามารถเดินทางไป – กลบัไดใ้นวนัเดียวกนั  นอกจากนั้นอาหารทะเลในพื้นท่ีของระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออกไดช่ื้อวา่มีความอร่อยเน่ืองจากความสดใหม่ของอาหาร ซ่ึงจุดน้ีเป็นเสน่ห์และจุดเด่น
ของอาหารในบริเวณระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และท าให้นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจจน
เกิดการบอกต่อไปยงับุคคลรอบตวั รวมถึงการเดินทางกลบัมาใช้บริการซ ้ า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้การ
ท่องเท่ียวในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกมีเพิ่มสูงข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1 ผูป้ระกอบการควรมีการด าเนินการควบคุมคุณภาพอาหารจานด่วน  ดงัน้ี 
  1.1.1 การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 
  ผูป้ระกอบการควรจดัหาวตัถุดิบและส่วนผสมต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั

ต่อผูบ้ริโภค และเก็บรักษาวตัถุดิบเหล่านั้นอย่างมีมาตรฐานไม่ให้เกิดการปนเป้ือน  และดูแลเร่ือง
ความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 

  1.1.2 การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑร์ะหวา่งกระบวนการ 
  ผูป้ระกอบการควรมีกระบวนการท่ีดีในการประกอบอาหาร  ลดการใส่ผงชูรส  

รักษาความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร  และมีกระบวนการท่ีดีในการก าจดัวตัถุดิบท่ี
ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภยัระหวา่งการปรุงอาหาร รวมถึงมาตรการความปลอดภยัขณะปรุงอาหาร 
รวมทั้งควรรักษาความสะอาดในส่วนของบุคลากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัอาหาร  เช่น ใส่ถุงมือขณะ
ปรุงอาหาร  มีหมวกคลุมผม  ตดัผมและเล็บสั้น เป็นตน้ 

  1.1.3 การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 
  ผูป้ระกอบการควรใช้ภาชนะท่ีสะอาด และปลอดภยัต่อการบริโภค บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น พนกังานเสร์ิฟ ควรรักษาความสะอาดของร่างกาย เส้ือผา้ ใหดี้ 
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 1.2 ภาครัฐ  ควรเขา้มีบทบาทดงัน้ี 
  1.2.1 การควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วน 
   ภาครัฐควรเข้ามาท าการควบคุมคุณภาพของอาหารจานด่วนทั้ งการควบคุม

คุณภาพวตัถุดิบ  การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการ  และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์สุดทา้ย โดยการจดัเจา้หน้าท่ีลงสุ่มตรวจคุณภาพสินคา้และความสะอาด สุขอนามยัเป็น
ระยะ ๆ อย่างสม ่าเสมอ มีการตกัเตือนผูค้ ้าท่ีไม่ได้มาตรฐานและติดตามการปรับปรุงของผูค้ ้า
ดงักล่าว รวมถึงหา้มจ าหน่ายสินคา้หากพบวา่ผูค้า้ไม่ท าการปรับปรุง มีการตั้งหน่วยงานเพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียน และติดตามการแกไ้ขปัญหาของผูค้า้อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และนอกจากการควบคุม
ในเร่ืองของมาตรฐานคุณภาพของอาหารจานด่วนแลว้  ภาครัฐควรควบคุมในเร่ืองของราคาสินคา้
ไม่ใหสู้งเกินจริงดว้ย 

  1.2.2 การสนบัสนุนและควบคุมทางออ้ม 
  ภาครัฐควรมีการเขา้มาดูแลจดัระเบียบพื้นท่ีการจ าหน่ายอาหารริมทางให้มีระเบียบ

มากข้ึน ถูกสุขลกัษณะและถูกสุขอนามยัเพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสะดวก สบาย และปลอดภยั
มากข้ึน  ทั้งน้ี อาจจะดูแลไปถึงเร่ืองของการจดัสถานท่ีส าหรับจอดรถแทนการให้นกัท่องเท่ียวจอด
รถบริเวณไหล่ทางซ่ึงท าให้การจราจรติดขดัและเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย นอกจากนั้นภาครัฐควรมีการ
ให้การรับรองร้านคา้ท่ีผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามยั ไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือ
หาบเร่      แผงลอยก็ตาม เพื่อเป็นเคร่ืองประกนัความปลอดภยัในการบริโภคใหก้บันกัท่องเท่ียว   

  1.2.3 การสร้างเอกลกัษณ์ของอาหารไทยหรืออาหารทอ้งถ่ิน 
  ภาครัฐควรสนบัสนุนให้มีการจดัจ าหน่ายอาหารทอ้งถ่ินหรืออาหารท่ีมีเอกลกัษณ์

ของไทยในทุกๆ ร้าน เพราะนกัท่องเท่ียวชอบบริโภคอาหารทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นอาหารท่ีไม่สามารถหา
รับประทานท่ีอ่ืนได้ ในกรณีท่ีจ าหน่ายอาหารให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอาจจะมีการปรับปรุง
รสชาติใหเ้หมาะสมกบัชาวต่างชาติโดยยงัคงเอกลกัษณ์ของอาหารไทยควบคู่ไปดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในลกัษณะ 3 เส้า คือ ประชาชนหรือนกัท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ

อาหารจานด่วนริมถนน ผูป้ระกอบการอาหารจานด่วนริมถนน และภาครัฐ เพื่อให้ทราบปัญหาและ
สามารถหาจุดร่วมในการแกปั้ญหาของทั้ง 3 ส่วนได ้
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 2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยจ าแนกนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติออกจากกนั  
ในส่วนของนักท่องเท่ียวต่างชาติควรแยกโซนเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ทั้งน้ี เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็นและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มไดช้ดัเจนมากข้ึนและสามารถปรับปรุงและ
จดัสรรการบริการต่างๆ ไดต้รงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
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ศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดนิจากเตยีงโดยเร็ว 
ภายหลงัผ่าตดัช่องท้องฉุกเฉิน 

(Early postoperativeambulation) 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญงิ โรงพยาบาลนครปฐม 

Factors associated with Early postoperative ambulation 
afteremergency abdominal surgery 

 
เครือมาศ สงวนให้ (Khrueamas Sanguanhai) 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการลุกเดินจากเตียงไดภ้ายใน 24 ชัว่โมงหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินระบบทางเดินอาหาร ตบัและ
ทางเดินน ้าดีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาท่ีหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง โรงพยาบาล
นครปฐมคดัเลือกแบบเจาะจงจ านวน 100 รายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท าการศึกษาระหวา่ง เดือน
กนัยายนถึงเดือนธนัวาคมพ.ศ. 2561 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1)แบบบนัทึกขอ้มูล
ทัว่ไปของผูป่้วยและจ านวนคร้ังของยาฉีดแกป้วดท่ีไดรั้บ 2) แบบบนัทึกเวลาท่ีลุกเดินไดค้ร้ังแรก
หลงัผา่ตดั3)แบบสอบถามความรู้การปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดัช่องทอ้ง4)แบบสอบถามการพยาบาลใน
การจดัการความปวดหลงัผา่ตดั 5) แบบสอบถามการส่งเสริมการลุกเดินหลงัผา่ตดัช่องทอ้งซ่ึงไดรั้บ
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิมีค่าความเท่ียงของเคร่ืองมืออยูใ่นเกณฑดี์ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติหาความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ก าหนดระดบั
นยัส าคญัท่ี .050 

ผลการวจิยัพบวา่อาย ุชนิดการผา่ตดั ต าแหน่งแผลผา่ตดั และการพยาบาลในการจดัการ
ความปวดหลงัผา่ตดัมีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วภายหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน
ตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .050ค่าp-value =.000, .000 , .000 และ .011 ตามล าดบัส่วนจ านวน
คร้ังของการไดรั้บยาฉีดแกป้วดหลงัผา่ตดัช่องทอ้งความรู้การปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดัช่องทอ้ง และการ
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ส่งเสริมการลุกเดินหลงัผา่ตดัช่องทอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วภายหลงั
ผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .050ค่า p-value =.074 , .796 และ .200
ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั : ผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน ; การลุกเดินจากเตียงโดยเร็วภายหลงัผา่ตดั 

 
Abstract 
 This Descriptive Research has a purpose to study the factors relating to Early 
postoperative ambulation within 24 hours after emergency abdominal surgery. The 
sampleconsisted of100 patients withpostoperativeabdominal operations for the treatment of 
gastrointestinal, hepatic and bile tract disorders ,whowereundergoingoperations 
at femalsurgicalward in Nakornpathomhospital, wereselected by purposive sampling.Data 
werecollectedbetweenSeptemberandDecember, 2018The research instruments consisted of 1) a 
general information questionnaireand the record of times theyreceived analgesic drug2) time 
record from that can be ambulation for the first time3) questionnaires onknowledge of 
selfpracticefor post abdominal surgery4) questionnaire on nursing care of postoperative pain 
management. 5) questionnaire on nursing care for promoting early postoperative ambulation, 
which was validated by experts, and has acceptable reliability coefficient. The data were analyzed 
using descriptive statistics and the Chi-square test with the significant value set at .050 The results 
showed that  
 1) ages, surgery types, surgical incision and nursing care of postoperative pain 
management had an impact on early postoperative ambulation with statistical significance level of 
.050, p-value = .000 , .000 , .000 and .011 respectively. 
 2)numbers of using analgesic drug post abdominal surgery, knowledge of self  practice 
for post abdominal surgeryand nursing care for promotingearly postoperative ambulationdid not 
affect on early postoperative ambulation with statistical significance level of .050, p-value 
=.0.074 , 0.796 and 0.200 respectively. 
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Keywords: Early postoperative ambulation; Abdominal surgery 
 

บทน า 
หอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง มีภารกิจในการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรม การ

ผา่ตดัท่ีพบมากท่ีสุดคือการผ่าตดัเปิดช่องทอ้งฉุกเฉินของระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ ผ่าตดัไส้ต่ิง
อกัเสบผา่ตดักระเพาะอาหารและล าไส้และผา่ตดัถุงน ้ าดีซ่ึงเป็นการผา่ตดัใหญ่ท่ีเร่งด่วนใชย้าระงบั
ความรู้สึกทัว่ร่างกายผลการด าเนินการท่ีผ่านมาพบวา่ผูป่้วยหลงัผา่ตดัส่วนหน่ึงไม่สามารถลุกเดิน
ได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตดัทั้งน้ีเพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั เช่น ปอดบวม ปอดแฟบ ทอ้งอืด ซ่ึงจะเพิ่มความเส่ียงในกระบวนการ
ดูแลและท าใหต้อ้งนอนโรงพยาบาลนานข้ึน นอกจากนั้นการลุกเดินโดยเร็วหลงัผา่ตดัยงัสะทอ้นถึง
การฟ้ืนสภาพหลงัผา่ตดัโดยจ านวนคร้ังของการลุกเดินหลงัผา่ตดับ่อยแสดงว่ามีการฟ้ืนสภาพหลงั
ผา่ตดัดี และยงัเป็นบทบาทอิสระท่ีพยาบาลสามารถกระท าไดท้นัทีเม่ือประเมินผูป่้วยแลว้วา่มีความ
พร้อมและไม่มีขอ้จ ากดัในการลุกเดิน และยงัแสดงถึงผลลพัธ์การพยาบาลผูป่้วยผา่ตดัทางศลัยกรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดิน
โดยเร็วหลังผ่าตดัช่องท้องฉุกเฉิน เพื่อน าผลลัพธ์ท่ีได้มาปรับปรุงระบบ Early postoperative 
ambulationในหอผูป่้วยเพื่อการฟ้ืนสภาพเร็วหลงัผ่าตดั ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่พึงประสงค ์
น าสู่คุณภาพการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วภายหลงัผ่าตดัช่องทอ้ง
ฉุกเฉิน 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การผา่ตดัช่องทอ้ง (abdominal surgery) หมายถึง การผา่ตดัท่ีตดัผา่นผนงัหนา้ทอ้งเขา้ไปยงั
อวยัวะภายในช่องทอ้งเพื่อคน้หาความผดิปกติ และรักษาอวยัวะในช่องทอ้งท่ีเกิดพยาธิสภาพโดยใช้
ยาระงบัความรู้สึกทัว่ร่างกาย สามารถจ าแนกการผ่าตดัช่องทอ้งดงัน้ี 1.ตามปัจจยัเส่ียง (Lemone& 
Burke, 2008 อา้งใน เพิ่มเพญ็ นอ้ยตุ่น, 2559)ไดแ้ก่1.1 การผา่ตดัเล็ก (minor surgery) 1.2 การผา่ตดั
ใหญ่ (major surgery) เช่น การผา่ตดักระเพาะอาหารและล าไส้ การผา่ตดัถุงน ้ าดี ตบัไต เป็นตน้ 2. 
แบ่งตามลกัษณะของแผลผา่ตดั2.1 ผา่ตดัตามแนวตั้ง (vertical Incision) เร่ิมผา่ตดัจากกลางล าตวั
บริเวณเหนือสะดือลงมาจนถึงบริเวณกระดูกหัวเหน่า เช่น Midline incision ใช้ในการการผ่าตดั
กระเพาะอาหาร ล าไส้ เป็นตน้ 2.2 ผ่าตดัแบบแนวขวางและแนวเฉียง (Transvers and Oblique 
Incision) ส าหรับการผา่ตดัระบบทางเดินน ้ าดี เช่น Subcostal incision ใชผ้า่ตดัถุงน ้ าดี Mc Burney 
muscle-split incision ใชผ้า่ตดัไส้ต่ิงอกัเสบ เป็นตน้ 3. แบ่งตามความเร่งด่วน(Potter & Perry, 2003) 
ดงัน้ี3.1ชนิดฉุกเฉิน (emergency surgery) เป็นการผา่ตดัท่ีตอ้งรีบท าทนัทีเช่น การไดรั้บบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง ล าไส้อุดตนั กระเพาะอาหารทะลุ เป็นตน้3.2ชนิดเร่งด่วน (urgent surgery) เป็นการ
ผา่ตดัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดัภายใน 1-2 วนั เช่น การท าท่อเบ่ียงทางเดินน ้ าดี เป็นตน้3.3
ชนิดวางแผนไวล่้วงหนา้ (elective surgery) เป็นการผา่ตดัท่ีสามารถรอไดมี้การวางแผนเตรียมการ

ปัจจยัส่วนบุคคล: อาย ุ
อายุ

ปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาล  :                                    
ชนิดการผา่ตดั ต าแหน่งแผลผา่ตดัจ านวนคร้ังของการ
ไดรั้บยาฉีดแกป้วดหลงัผา่ตดั ความรู้การปฏิบติัตวั
หลงัผา่ตดั การพยาบาลในการจดัการความปวดหลงั
ผา่ตดั การส่งเสริมการลุกเดินหลงัผา่ตดั 

การลุกเดินจากเตียงโดยเร็ว  
ภายหลงัผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

41 
 
 
 
 

ผา่ตดัไวล่้วงหน้าความปวดหลงัผ่าตดัเป็นผลกระทบท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดก้ารดูแลเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดหลงัผ่าตดัจึงมีความจ าเป็น เน่ืองจากการปวดแผลหลงัผ่าตดัเป็นปัญหาส าคญัอนัดบัแรกท่ี
ผูป่้วยหลงัผา่ตดัตอ้งเผชิญโดยความปวดจะรุนแรงมากในระยะ 12-36 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั(สมพร พงศ์
ชูและคณะ, 2555)และจะปวดมากข้ึนขณะเคล่ือนไหวหรือเดินจากการหดเกร็งของกลา้มเน้ือหน้า
ท้องท าให้ไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือท ากิจกรรมได้ และมกัไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมหลงัผา่ตดั พยาบาลจึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยใหผู้ป่้วยบรรเทาจากความปวดและปฏิบติั
กิจกรรมหลงัผา่ตดัไดดี้ข้ึน โดยมีแนวปฏิบติัคือ 1) การให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผา่ตดั 2) การประเมิน
ความปวดหลงัผ่าตดั 3) การบรรเทาความปวดหลงัผ่าตดัโดยใช้ยา 4) การบรรเทาความปวดหลงั
ผา่ตดัโดยไม่ใช้ยา 5) การประเมินซ ้ าภายหลงัการบรรเทาความปวดหลงัผา่ตดั (ภคัธิดา มหาแกว้, 
2559) โดยการประเมินความปวดท่ีดีจะท าใหก้ารจดัการความปวดมีประสิทธิภาพ (ธนิษฐา ราชภกัดี 
และคณะ, 2554) 
 การลุกเดินจากเตียงโดยเร็วหลงัผ่าตดัควรท าให้เร็วท่ีสุดภายใน 24-48 ชัว่โมงหลงัผ่าตดั 
เพื่อช่วยส่งเสริมให้อวยัวะต่าง ๆกลบัมาท าหนา้ท่ีตามปกติไดเ้ร็วข้ึน และสะทอ้นให้เห็นถึงการฟ้ืน
สภาพหลงัผา่ตดัไดโ้ดยจ านวนคร้ังของการลุกเดินหลงัผา่ตดับ่อยคร้ังแสดงว่ามีการฟ้ืนสภาพหลงั
ผา่ตดัท่ีดี ปัจจุบนัไดมี้การน า Fast track program (Enhanced recovery after surgery : ERAS 
protocol) มาใช้ส่งเสริมการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วของผู ้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดใหญ่ซ่ึงการเร่ิม
เคล่ือนไหวร่างกายโดยเร็วและการลุกเดินหลงัผ่าตดัเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีส าคญัของโปรแกรมน้ี 
จากการทบทวนงานวิจยัพบวา่มีกิจกรรมการพยาบาลหลายอยา่งท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูป่้วยลุกเดินได้
เร็วหลังผ่าตัด เช่น1)การให้ข้อมูลความรู้การปฏิบัติตัวหลังผ่าตดัเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีดีไดด้ว้ยตนเองซ่ึงหากผูป่้วยไม่ไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนผา่ตดั
หรือผูป่้วยไม่เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัตวัทั้งก่อนและหลงัผ่าตดัจะส่งผลให้ผูป่้วยไม่สามารถ
ปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม(น ้าทิพย ์ไตรยสุนนัท,์ 2553) 2)การจดัการความปวดดว้ยการ
ไม่ใช้ยาเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของยาฉีดบรรเทาปวดและช่วยลดขนาดของการใช้ยาแบ่งเป็น 
(1)วิธีท่ีมีการกระท าโดยตรงต่อร่างกาย เช่น การจดัท่าผูป่้วย (positioning)ท่ีถูกตอ้งขณะมีกิจกรรม
ต่างๆจะช่วยลดการยืดขยายของกลา้มเน้ือท่ีมากเกินไปเพื่อลดส่ิงกระตุน้ท่ีจะไปเพิ่มความปวดให้
มากข้ึน(2) วิธีอาศยักระบวนการคิดและการกระท าเช่น การสอนหรือให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งการให้
ขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัการจดัการอาการปวดแก่ผูป่้วย และญาติในการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งจะช่วย
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ลดความกลวั ความวติกกงัวล หลีกเล่ียงต่อพฤติกรรมท่ีท าให้อาการปวดเพิ่มมากข้ึนและการใชแ้นว
ปฏิบติัในการจดัการความปวดท าให้ค่าเฉล่ียความปวดหลงัผา่ตดัใน 24 ชัว่โมงและ 72 ชัว่โมงหลงั
ผ่าตดัต ่ากว่า (สมพร พงศ์ชู และคณะ, 2555)3)การเสริมแรงให้ผูป่้วยหลงัผ่าตดัมีพลงัหรือแรง
กระตุน้ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมหลงัผ่าตดัและปฏิบติัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ คือการเสริมแรงทางบวกโดย
การให้ข้อมูลยอ้นกลบัด้วยการใช้ค  าพูดหรือใช้ท่าทางเป็นวิธีท่ีง่ายและสามารถกระท าได้ทนัที
เพื่อใหผู้ป่้วยทราบความกา้วหนา้ของการปฏิบติัจะเป็นแรงเสริมให้ผูป่้วยปฏิบติัตามค าแนะน าหรือ
ตามแผนการรักษา หากใชร่้วมกบัตวัเสริมแรงทางสังคม เช่นการชมเชย ให้ก าลงัใจทุกคร้ังท่ีปฏิบติั
ไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริรัตน์ จารรัชกุล และฐานิวรรณ ดาวจนัทร์(2555) การเสริมแรง
ดว้ยการชมเชยและให้ก าลงัใจเม่ือผูป่้วยปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดัไดถู้กตอ้งและถา้ปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้งมี
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีจะท าให้ผูป่้วยมีการฟ้ืนสภาพท่ีดีหลงัผ่าตดัช่องทอ้ง 4)การขาดแนว
ทางการส่งเสริมการลุกเดินโดยเร็วหลงัผ่าตดัท่ีชดัเจนและการขาดเคร่ืองมือท่ีช่วยประเมินความ
พร้อมหรือขอ้จ ากดัในการลุกเดินส่งผลให้ได้รับการส่งเสริมให้ลุกเดินจากเตียงหลงัผ่าตดัล่าช้า
(ฉลาด แสงอาทิตยแ์ละคณะ, 2559)5) การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วยในระยะก่อน
และหลงัผา่ตดัท าให้ผูป่้วยรับรู้ปัญหา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าให้สามารถปฏิบติัตามแผนการ
พยาบาลท่ีตกลงร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นผลใหมี้การลุกเดินและเคล่ือนไหวหลงัผา่ตดัไดเ้ร็วและ
นานข้ึน(วลัยาพร ค ามอญ,2060) 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรนณา เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลุก
เดินจากเตียงโดยเร็วภายหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน กลุ่มตวัอยา่งคือผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัช่องทอ้ง
ฉุกเฉินของระบบทางเดินอาหาร ตบั และทางเดินน ้ าดี ท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง 
โรงพยาบาลนครปฐม คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 100 รายในผูป่้วยท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์
คือมีอายตุั้งแต่ 13 ปีข้ึนไปพดูส่ือสารได ้เดินไดด้ว้ยตนเอง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะผา่ตดัและหลงั
ผา่ตดั ไม่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ไม่ให้ออกซิเจน พกัฟ้ืนหลงัผ่าตดัท่ีหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิงภายใน 
24-48 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั และยินดีเขา้ร่วมวิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการใช ้power analysis 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง IOC ไดค้่า IOC = 0.67 – 1 ค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาคไดค้่าความเช่ือมัน่ = .908เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย1)
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แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปคือ อายุ การวินิจฉัยโรค ชนิดการผ่าตดั ต าแหน่งแผลผ่าตดั เวลาท่ีผ่าตดั
ส้ินสุด จ านวนยาฉีดแกป้วดท่ีไดรั้บใน 24 ชม.หลงัผ่าตดั 2) แบบบนัทึกเวลาท่ีลุกเดินจากเตียงได้
คร้ังแรก3) แบบสอบถามการรับรู้ของผูป่้วยต่อการพยาบาลท่ีไดรั้บประกอบดว้ย 2.1) แบบสอบถาม
ความรู้การปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดั 2.2)แบบสอบถามการพยาบาลในการจดัการความปวดหลงัผ่าตดั 
2.3) แบบสอบถามการส่งเสริมการลุกเดินหลังผ่าตัด เก็บข้อมูลตั้ งแต่ เดือน ก.ย ถึงเดือน ธ.ค 
พ.ศ.2561 ท่ีหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครปฐม วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา
ดว้ยการแจกแจง ความถ่ี และร้อยละ และวเิคราะห์หาความความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติ Chi-square 

 
ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์อายกุบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.หลงัผา่ตดัช่องทอ้ง
ฉุกเฉิน 

อาย ุ การลุกเดินไดห้ลงัผา่ตดั รวม Chi-square p-value 
ภายใน 24 ชม. มากกวา่ 24 ชม. 

14-30 ปี 38 (50.70%) 2 (8.00%) 40 38.331a .000 
31-45 ปี 24 (32.00%) 3(12.00%) 27   

46-60 ปี 9 (12.00%) 7(28.00%) 16   
3>60 ปี 4 (5.30%) 13(52.00%) 17   
รวม 75 25 100   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .050 
ตารางท่ี 2แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งแผลผา่ตดักบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็ว
หลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน 

ต าแหน่งแผลผา่ตดั ลุกเดินไดภ้ายใน 24 
ชม. 

ลุกเดินได ้
มากกวา่ 24 ชม. 

รวม Chi-square p-value 

Mc Burney incision 71 ราย(94.70%) 8 ราย(32%) 79 46.288a .000 
Midline incision 4 ราย(5.30%) 13 ราย(52%) 17   
Subcostal incision 0 ราย(0%) 4 ราย(16%) 4   
รวม 75 25 100   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .050 
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ตารางท่ี3แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ชนิดการผา่ตดักบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วหลงั
ผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .050 

 
ตารางท่ี4แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนคร้ังของการไดรั้บยาฉีดแกป้วดหลงัผา่ตดั 
กบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็วหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน 
จ านวนยาแกป้วดท่ีไดภ้ายใน 24 

ชม.หลงัผา่ตดั 
ลุกเดินได้

ภายใน 24 ชม. 
ลุกเดินได้

มากกวา่ 24 ชม. 
รวม Chi-square p-value 

ไม่ไดย้าบรรเทาปวด 16 (21.30%) 1(4%) 17 5.209 
 
 
 

.074 
ไดย้าบรรเทาปวด 1-2 คร้ัง 52 (69.30%) 19(76%) 71 
 ไดย้าบรรเทาปวด 3 คร้ังข้ึนไป 7 (9.30%) 5(20%) 12 
รวม(ราย) 75 25 100 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .050 

ตารางท่ี5แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้การปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดักบัการลุกเดินจาก
เตียงโดยเร็วหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน 

คะแนนความรู้                           
การปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดั 

ลุกเดินได้
ภายใน 24ชม. 

ลุกเดินได้
มากกวา่ 24ชม. 

รวม Chi-square 
 

p-value 
 

ความรู้นอ้ยกวา่ 60% 20 (26.70%) 8 (32%) 28 0.457 

 
0.796 

ความรู้ปานกลาง(61-70%) 39 (52%) 13 (52%) 52 
ความรู้มาก(>70%)  16 (21.30%) 4 (16%) 20 
รวม (ราย) 75 25 100 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .050 

ชนิดการผา่ตดั ลุกเดินไดภ้ายใน 
24 ชม. 

ลุกเดินได้
มากกวา่ 24 ชม. 

รวม Chi-square p-value 

Appendectomy 67 (89.33%) 5 (20%) 72 53.017 
 
 
 
 

0.000 
Appendectomy with  delay suture 4 (5.30%) 3 (12%) 7 
Explore lap 4 (5.30%) 13 (52%) 17 
Cholecystectomy 0 (0%) 4 (16%) 4 
รวม(ราย) 75 25 100 
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ตารางท่ี6แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการพยาบาลในการจดัการความปวดหลงัผา่ตดักบั
การลุกเดินจากเตียงโดยเร็วหลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน 
ระดบัความรู้การปฏิบติัตน
หลงัผา่ตดั 

ลุกเดินได้ภายใน 
24 ชม. 

ลุกเดินได้มากกว่า 
24 ชม. 

รวม 
Chi-square 
 

p-value 
 

คะแนน ≤27 9 (12%) 9 (36%) 79 8.933 

 
 
 
 

.011 
คะแนน 28-37 52 (69.30%) 15 (60%) 17 
คะแนน≥38 14 (18.70%) 1 (4%) 4 
รวม(ราย) 

75 
25 

100 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .050 
 
ตารางท่ี7แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งเสริมการลุกเดินกบัการลุกเดินจากเตียงโดยเร็ว
หลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉิน 

ระดบัความรู้การปฏิบติัตน
หลงัผา่ตดั 

ลุกเดินไดภ้ายใน 24 
ชม. 

ลุกเดินได้
มากกวา่ 24 ชม. 

รวม Chi-
square 

p-value 

คะแนน ≤28 9 (12%) 4(16%) 79 3.216 

 
 
 
 

.200 
คะแนน 29-40 52 (69.30%) 20(80%) 17 
คะแนน≥41 14 (18.70%) 1 (4%) 4 
รวม(ราย) 75 25 100 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

อายุมีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.หลงัผ่าตดัช่องทอ้งฉุกเฉินตาม
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี.050(p-value =.000)โดยกลุ่มอายุ 14-30 ปี ลุกเดินไดจ้  านวนมากท่ีสุดและ
กลุ่มอายุ >60 ปี ลุกเดินไดจ้  านวนน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมคิด ทองดี และคณะ
(2554) พบว่าปัจจยัอายุ มีความสัมพนัธ์กบัการฟ้ืนตวัดา้นสรีรภาพของผูป่้วยหลงัผ่าตดัใหญ่ช่อง
ทอ้งในระยะวิกฤตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.01)ทาริกา บุญประกอบ (2559) อายุ มี
ความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัสูงกบัการฟ้ืนตวัในผูสู้งอายหุลงัไดรั้บการผา่ตดัเปล่ียนขอ้เข่าเทียม(r= 
.506) 
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ชนิดของการผ่าตัดและต าแหน่งแผลผ่าตัด มีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.
หลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .050(p-value=.000และ .000)โดยการผา่ตดั
ไส้ต่ิงอกัเสบต าแหน่งแผลผา่ตดัท่ีช่องทอ้งดา้นล่างขวาลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.หลงัผา่ตดัมากท่ีสุด
การผา่ตดัถุงน ้ าดีต าแหน่งแผลผา่ตดัท่ีใตช้ายโครงขวาไม่สามารถลุกเดินไดเ้ลยภายใน 24 ชม.หลงั
ผ่าตดัแต่ลุกเดินได้ทั้ งหมดภายใน 48 ชม.หลังผ่าตดัส่วนการผ่าตดักระเพาะอาหารและล าไส้
ต าแหน่งแผลแนวกลางทอ้งลุกเดินไดม้ากกวา่ 24 ชม.หลงัผา่ตดัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสาวติรี สมมงคลและคณะ (2560)ศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นไส้ต่ิงอกัเสบร่วมกบัรอยกรีด
ของแผลผา่ตดับริเวณกลา้มเน้ือแมคเบอร์นีย ์พบวา่ความสามารถเชิงปฏิบติัภายในระยะ 24 ชัว่โมง
หลงัผ่าตดัลดลงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างจากวนัแรกรับเขา้รักษาซ่ึงอาจเป็นเพราะแผลมีขนาดเล็ก
และมีการกรีดท าลายกลา้มเน้ือนอ้ยท าใหมี้อาการปวดแผลผา่ตดันอ้ยกวา่รอยกรีดแบบอ่ืนๆจึงท าให้
ลุกเดินไดเ้ร็วกว่าและศิริพรรณ ภมรพล(2559) การผ่าตดัเล็กท าให้เกิดการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อจาก
การผา่ตดันอ้ยกวา่การผา่ตดัใหญ่ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อการอกัเสบนอ้ยกวา่ร่างกายจึง
ตอบสนองต่อความเจ็บปวดน้อยกว่าท าให้มีความสามารถในการลุกเดินจากเตียงภายหลงัผ่าตดั
มากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ 

 ความรู้การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.
หลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .050(p-value = .796) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.แรกหลงัผ่าตดัมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีความรู้ระดบัปานกลางส่วนกลุ่มท่ีมี
ความรู้ระดับมากลุกเดินได้น้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกหลายประการเข้ามา
เก่ียวขอ้งกบัการลุกเดินไดห้ลงัผ่าตดั เช่น ความทนต่อความเจ็บปวดอายุชนิดการผา่ตดัการจดัการ
ความปวดท่ีไม่เพียงพอ เป็นตน้แต่เม่ือวิเคราะห์รายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 60 รับรู้วา่อาการ
ปวดแผลหลังผ่าตดัเป็นเร่ืองปกติท่ีตอ้งอดทน จึงรอจนปวดทนไม่ไหวจึงค่อยขอยาแก้ปวดกับ
พยาบาล ซ่ึงความเขา้ใจท่ีไมถู่กตอ้งน้ีท าใหไ้ดรั้บยาฉีดแกป้วดท่ีไม่เพียงพอและอาจเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้ไม่สามารถลุกเดินไดเ้ร็วหลงัผ่าตดัและกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 48ไม่รู้ว่าการนอนน่ิงๆไม่ขยบัตวั
นานๆอาจท าให้เกิดปอดบวมหลงัผ่าตดัไดซ่ึ้งอาจเป็นไปไดว้่าหากไม่ทราบถึงผลเสียของการไม่
ปฏิบติัว่าจะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงต่อตนเอง จึงไม่พยายามท่ีจะลุกเดินให้ได้โดยเร็ว 
การท าให้ผูป่้วยตระหนกัและยอมรับปัญหาสุขภาพวา่เป็นปัญหาท่ีตนตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขจึง
จะเกิดการปฏิบติั(ชนิษฎาสุรเดชาวธุ, 2553)  
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การพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดมีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 
ชม.หลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีท่ีระดบั.050(p-value = .011)แสดงให้เห็น
ว่าการพยาบาลในการจดัการกบัความปวดหลงัผ่าตดัเป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากพยาบาลเป็นผูท่ี้อยู่
ใกล้ชิดผูป่้วยตลอด 24ชม.ดงันั้นการพยาบาลหลงัผ่าตดัโดยใช้การประเมินระดบัความปวดด้วย 
pain scale สอนให้ผูป่้วยประเมินความปวดไดด้ว้ยตนเอง ฉีดยาแกป้วดให้ตามระดบัความปวด 
ประเมินความปวดซ ้ า รวมถึงการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อช่วยลดหรือบรรเทาความปวดจึงมี
ความส าคัญ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการจัดการความปวดของพยาบาลในภาพรวม=33.69, 
S.D.6.044 โดยมีคะแนนเฉล่ียรายขอ้ระดบัสูงประเด็นการประเมินความปวด การประเมินความปวด
ซ ้ า การรับรู้วา่เม่ือปวดแผลใหบ้อกพยาบาลทนัที และการไดรั้บยาฉีดแกป้วดทุกคร้ังท่ีบอกพยาบาล
วา่ปวดแผลมากซ่ึงการดูแลผูป่้วยท่ีมีความปวดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมีการประเมินความ
ปวดเป็นข้อมูลในการจัดการกับความปวดได้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อวางแผนและให้การ
รักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้ง(เจือกุล อโนธารมณ์, 2545) 

จ านวนคร้ังของการได้รับยาฉีดแก้ปวดหลังผ่าตัดไม่มีความสัมพนัธ์กับการลุกเดินได้
ภายใน 24 ชม.หลงัผ่าตดัช่องทอ้งฉุกเฉินตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .050(p-value=.074)ซ่ึงไม่
สอดคล้องกบัสมมุติฐานการวิจยั อาจเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูป่้วย
ผา่ตดัไส้ต่ิงอกัเสบซ่ึงเป็นการผ่าตดัเล็กความปวดหลงัผ่าตดัจึงน้อยกว่ากลุ่มผ่าตดัใหญ่ ดงันั้นการ
ไดรั้บยาฉีดแกป้วด 1-2 คร้ังจึงอาจเพียงพอกบัการระงบัความปวด และสามารถลุกเดินไดม้ากกว่า
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บยาฉีดแกป้วดเลยซ่ึงอาจมีความปวดแผลผา่ตดัแต่ไม่ไดข้อยาแกป้วดจึงไม่ไดรั้บการ
ฉีดยาให ้เน่ืองจากแมห้น่วยงานจะมีแนวทางในการประเมินระดบัความปวดแต่ในทางปฏิบติัยงัพบ
มีการประเมินระดบัความปวดท่ีแตกต่างกนั เช่น พยาบาลบางคนใช้วิธีถามผูป่้วย บางคนรอให้
ผูป่้วยมาบอกและไม่ไดน้ าเคร่ืองมือประเมินความปวดมาใชใ้นการประเมิน เป็นตน้ ผูป่้วยจึงไม่ได้
รับการประเมินหรือไดรั้บการประเมินนอ้ยคร้ังกว่าท่ีควรจะเป็น ส่วนกลุ่มท่ีไดรั้บยาฉีด 3 คร้ังข้ึน
ไปทุกรายเป็นผูป่้วยผา่ตดักระเพาะอาหาร ล าไส้ และถุงน ้ าดีซ่ึงเป็นการผา่ตดัใหญ่ท่ีมีความเจ็บปวด
แผลผ่าตดัรุนแรงในระยะ 12-36 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั(สมพร พงศชู์และคณะ, 2555)ดงันั้นการท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ได้ยาฉีดแก้ปวดเพียง3คร้ังจึงอาจไม่เพียงพอกับการระงบัความปวดท าให้ไม่
สามารถลุกเดินได ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการจดัการความปวดท่ียงัไม่ดีพอของหน่วยงาน 
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การส่งเสริมการลุกเดินโดยเร็วหลงัผ่าตัดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.
หลงัผา่ตดัช่องทอ้งฉุกเฉินตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (p-value = .200)ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานการวิจยัโดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีการรับรู้ในภาพรวมต่อการส่งเสริมการลุกเดินหลงั
ผา่ตดัในระดบัมาก mean=34.85, S.D.=6.61 แต่เม่ือวิเคราะห์รายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด2 
ล าดบัและมีความสัมพนัธ์กบัการลุกเดินไดภ้ายใน 24 ชม.แรกหลงัผา่ตดัตามระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .050(p-value = .000 , .037) คือ1) การสอบถามถึงความวติกกงัวลหรือไม่สบายใจเก่ียวกบั
อาการและการรักษาท่ีไดรั้บ2) การชมเชยหรือใหก้ าลงัใจเม่ือสามารถลุกนัง่หรือลุกเดินไดซ่ึ้งแสดง
ใหเ้ห็นวา่ทีมการพยาบาลยงัพร่องในการดูแลดา้นจิตใจซ่ึงผูป่้วยผา่ตดัฉุกเฉินจะมีความวติกกงัวล
จากการผา่ตดัท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อนท่ีอาจมีผลต่อการลุกเดินหลงัผา่ตดั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
วลยันารี  พรมลา (2560)ความวติกกงัวลและการรับรู้กิจกรรมการพยาบาลก่อนไดรั้บการผา่ตดัช่อง
ทอ้งมีอิทธิพลต่อการฟ้ืนตวัของผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัช่องทอ้งสามารถร่วมกนัพยากรณ์การฟ้ืนตวั
หลงัผา่ตดัช่องทอ้ง และศิริรัตน์ จารรัชกุลและ ฐานิวรรณ ดาวจนัทร์ (2555) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บ
การผา่ตดัช่องทอ้งตอ้งการการเสริมแรงดา้นการชมเชย การใหก้ าลงัใจและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
มากท่ีสุดใน 1-3 วนัแรกหลงัผา่ตดั ท าใหผู้ป่้วยมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัและปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดัไดดี้
ข้ึนแสดงใหเ้ห็นวา่ทีมการพยาบาลควรตระหนกัถึงความส าคญัของการเสริมแรงเพิ่มมากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะในการวจิัย  

ควรก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นปัญหาหนา้งานจริงๆเช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มผา่ตดัใหญ่ เพื่อ
น าผลการวเิคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุดและควรศึกษาแยกในประเด็นการจดัการความปวด 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
1.หน่วยงานควรก าหนด Early postoperative ambulation เป็นนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อน าสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยน าผลจากการศึกษามาจดัท าแนวทางด าเนินการตามบริบทของหน่วยงานเนน้
ในกลุ่มผ่าตดัใหญ่ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญักบัการประเมิน pain scaleในการ
จดัการความปวดและการดูแลดา้นจิตใจ การเสริมแรง เพื่อส่งเสริม early ambulation ท่ีดีข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มท่ีผูส้มัครยื่นแจ้งมายงั
ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงระหวา่งวนัท่ี 23 
มกราคม - 15 กุมภาพนัธ์ 2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 24 มีนาคม 2562ในจงัหวดัพะเยาและ
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งยื่นแจง้มายงัส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย อีเมล ยูทูบ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั 
เอสเอ็มเอส วีแชท ต๊ิกต๊อก ไฮไฟฟ์ ทมัเบลอร์ กูเกิลแอคเคาทน์  วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และการ
ถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต  
 

ค าส าคญั : วธีิการ (ช่องทาง)  การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร 
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Abstract 
 This research surveyed data in the documentary forms which candidate submit notice to 
Office of the Provincial Election Commission’s Phayao and Chiangmai Province from January 23 
to February 15, 2019. The survey research aims to study the election campaign mean (channel) 
through electronics before member of the house of representative’s general election on March 24, 
2019 within Phayao and Chiangmai Province. The results revealed that the election campaign 
through electronics which candidate submit notice to Office of the Provincial Election 
Commission (arranged in descending order) were as follows: Line, Facebook, Social Media, E-
mail, Youtube, Instagram, Twitter, Website, Application, SMS, Wechat, Hi5, Tumblr, Google 
Account, Video Conference, Live Streamed Online. 
 

Keywords : Mean (Channel), Election Campaign through Electronics, Member of the House of 
Representative’s General Election 
 
บทน า 

 การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศไทยท่ีผา่นมามีการใชว้ิธีการและ
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การกล่าวปราศรัย (บนเวทีหรือบนรถแห่) การลงพื้นท่ีพบปะประชาชน การลง
โฆษณา (หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ เคเบิลทีวี ...) การน าเสนอรูปภาพ หมายเลขผูส้มคัร โลโก
พรรค และขอ้ความสั้น ๆ (โปสเตอร์ แผน่พบั ใบปลิว นามบตัร ป้ายคทัเอาท ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ...) 
การให้สัมภาษณ์ในรายการต่าง ๆ (ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ทางนิตยสาร ทางวารสาร ทาง
หนงัสือพิมพ ์...) เป็นตน้  ส าหรับยคุปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุแห่งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ผูส้มคัรรับเลือกตั้งใชช่้องทางรูปแบบใหม่เป็นการเพิ่มเติมในการหาเสียง เช่น อีเมล 
เฟซบุค๊ ทวติเตอร์ ยทููบ เป็นตน้ 
 จากความเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ี
ก าหนดให้มีข้ึนในวันท่ี  24 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ งได้ออก “ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561” (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) โดยมีใจความส าคญัระบุไวว้า่ ใน
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การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูส้มคัร พรรคการเมืองหรือผูใ้ด แลว้แต่กรณี สามารถใช ้
“วธีิการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์” ไดด้ว้ยตนเอง หรือมอบหรือวา่จา้งบุคคลหรือนิติบุคคล 
ด าเนินการแทนไดด้ว้ยวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เวบ็ไซต ์
 (2) โซเชียลมีเดีย 
 (3) ยทููป 
 (4) แอปพลิเคชนั 
 (5) อีเมล 
 (6) เอสเอม็เอส 
 (7) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท 
 ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง 
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่
ก าหนด ท้ายระเบียบ (ดูแผนภาพท่ี 1) ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดทราบตั้ งแต่วันสมัครรับเลือกตั้ งเป็นต้นไปหรือก่อนด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ งทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาเชิงส ารวจว่า ก่อนการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดย้ื่นแจง้วิธีการ (ช่องทาง) ใดบา้ง ท่ี
ตนเองจะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูว้ิจยัเลือกจงัหวดัพะเยาและจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นพื้นท่ีในการศึกษา ดว้ยเหตุผลสองประการ กล่าวคือ 1) ความสะดวกในการเดินทางไป
ยงัส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัเดินทาง
ไปมาระหวา่งสองจงัหวดัน้ีเป็นประจ า จากการท างานเป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมหาวิทยาลยัพะเยาและ
การมีครอบครัวอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ 2) การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งจงัหวดัพะเยาท่ีมีเขต
การเลือกตั้งไม่มาก (3 เขตเลือกตั้ง) และจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีเขตการเลือกตั้งมาก (9 เขตเลือกตั้ง) 
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แผนภาพที ่1 แบบฟอร์มการแจง้รายละเอียดวธีิการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีม่า: ราชกิจจานุเบกษา, 2562 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

55 
 
 
 
 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพื่ อ ศึกษาวิ ธีการ ( ช่องทาง )  การหาเ สียงทางอิ เล็กทรอนิกส์ ก่อนการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
วธิีการวจิัย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเอกสาร (documentary survey research) ผูว้ิจยัด าเนินการ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล วา่ดว้ยวิธีการ (ช่องทาง) หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูส้มคัร
รับเลือกตั้งใน 3 เขตเลือกตั้งจังหวดัพะเยา และ 9 เขตเลือกตั้ งจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ียื่นแจ้งผ่าน
แบบฟอร์มมายงัส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงใหม่  
ภายหลังได้รับขอ้มูลเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยาและ
จงัหวดัเชียงใหม่แลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาสรุปน าเสนอในรูปของตาราง อภิปรายผลการวิจยั และให้
ขอ้เสนอแนะ 
 

ขอบเขตการวจิัย 

 ผู้วิจัย ศึกษาวิ ธีการ ( ช่องทาง)  การหาเสียงทางอิ เล็กทรอนิกส์ก่อนการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ท่ีลง
แข่งขนัใน 3 เขตเลือกตั้งจงัหวดัพะเยา และ 9 เขตเลือกตั้งจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการส ารวจขอ้มูลใน
เอกสารแบบฟอร์มท่ีผูส้มคัรยื่นแจง้มายงัส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยา
และจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงระหวา่งวนัท่ี 23 มกราคม - 15 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา วิ ธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 
(ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัพะเยา เขตเลอืกตั้งที ่1 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 พลงัประชารัฐ อินสตาแกรม  ไลน์  2 เฟสบุ๊ค (ธรรมนสั พรหมเผา่ / ธรรมนสั 
พรหมเผา่ เพื่อประชาชน) 

2 เสรีรวมไทย อินสตาแกรม  ไลน์  เฟสบุค๊  อีเมล 
3 เพื่อไทย เฟสบุค๊ 
4 ไทยศรีวไิลย ์ อินสตาแกรม  ไลน์  เฟสบุค๊  2 อีเมล (meenykung@gmail.com / 

meeny_kung@hotmail.com)  ยทููป  ทวติเตอร์  เวบ็ไซต ์ ไฮไฟฟ์  ทมั
เบลอร์ (Tumblr เป็นโซเชียลเน็ตเวอร์คคลา้ยเฟสบุค๊) 

5 พลงัปวงชนไทย อินสตาแกรม  ไลน์  เฟสบุค๊  อีเมล  ยทููป  ทวติเตอร์  เวบ็ไซต ์ กเูกิล
แอคเคาทน์   
แอปพลิเคชนั  เอสเอม็เอส  วิดีโอคอนเฟอเรนซ์  การถ่ายทอดสดทาง
อินเทอร์เน็ต 

6 อนาคตใหม่ 2 เฟสบุค๊ (Phuvakorn srinean / สับplayเหระ) 
7 พลงัไทยรักไทย ไลน์ 
8 ภูมิใจไทย เฟสบุค๊ 
9 ประชาธิปัตย ์ โซเชียลมีเดีย  ยทููป  แอปพลิเคชนั  อีเมล  เอสเอม็เอส 
10 พลงัประชาชาติ

ไทย 
เฟสบุค๊  ไลน์ 

11 พลงัชาติไทย ไลน์ 
12 แผน่ดินธรรม ไลน์  เฟสบุค๊ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยา (2562) 
 
 
 

mailto:meenykung@gmail.com
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ตารางที ่2 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัพะเยา เขตเลอืกตั้งที ่2 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 อนาคตใหม่ ไลน์  2 เฟสบุค๊ (บ ารุง สักลอ / บ ารุง สักลอ (bamrung saklo)) 
2 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊ 

3 เพื่อชาติ ไลน์ 
4 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊ 
5 ภราดรภาพ ไลน์  เฟสบุค๊  อีเมล 
6 ประชาชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  ยทููบ 
7 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊ 
8 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  ยทููบ 
9 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊ 
10 ประชากรไทย ไลน์  5 เฟสบุค๊ (รันทมผูช้ายขายครีม เมืองลาว / เชียงค าทูเดย ์/ รวม

พลคนฮกัเชียงค า บา้นเฮา พะเยา ภูซางฯลฯ (กลุ่ม) / พะเยาทีว ี/ 
สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนจุนวิทยาคม 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยา (2562) 
 

ตารางที ่3 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัพะเยา เขตเลอืกตั้งที ่3 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 ไทยศรีวไิลย ์ ไลน์  เฟสบุค๊ 
2 พลงัไทยรักไทย ไลน์ 
3 เพื่อไทย เฟสบุค๊ 
4 เพื่อชาติ 3 เฟสบุค๊ (ชยัประพนัธ์ สิงห์ชยั / poungpaka singchai / Noi singchai 
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5 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊ 
6 พลงัชาติไทย ไลน์ 
7 ภราดรภาค ไลน์  เฟสบุค๊  เวบ็ไซต ์ โซเชียลมีเดีย  ยทููบ 
8 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  ทวติเตอร์  เฟสบุค๊ 
9 รวมใจไทย เฟสบุค๊ 
10 อนาคตใหม่ เฟสบุค๊ 
11 ผึ้งหลวง ไลน์  เฟสบุค๊ 
12 พลงัปวงชนไทย ไลน์  เฟสบุค๊ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัพะเยา (2562) 
 
 
 

ตารางที ่4 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่1 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 รวมพลงั
ประชาชาติไทย 

ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

2 ประชาภิวฒัน์ อีเมล  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
3 ประชาชาติ อีเมล  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
4 พลงัธรรมใหม่ อินสตาแกรม  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
5 เพื่อไทย อินสตาแกรม  อีเมล  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
6 รักษผ์นืป่า

ประเทศไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

7 ประชานิยม ไลน์  เฟสบุค๊ 
8 อนาคตใหม่ ทวติเตอร์  ต๊ิกต๊อก (Tiktok)  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
9 ภูมิใจไทย อีเมล  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
10 ประชาธิปัตย ์ ยทููบ  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
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11 เพื่อชาติ อีเมล  ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
12 เสรีรวมไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
13 พลงัทอ้งถ่ินไท เวบ็ไซต ์ ยทููบ  อีเมล 
14 ชาติไทยพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
15 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
16 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
17 เพื่อแผน่ดิน ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
18 ชาติพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
19 ประชากรไทย อินสตาแกรม 
20 ภราดรภาพ อีเมล   
21 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 
 

ตารางที ่5 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่2 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 รวมพลงั
ประชาชาติไทย 

ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

2 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
3 ประชาภิวฒัน์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
4 เสรีรวมไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
5 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊  อีเมล 
6 รักษผ์นืป่า

ประเทศไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 

7 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
8 ชาติไทยพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
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9 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
10 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
11 ชาติพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
12 พลงัปวงชนไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
13 พลงัไทยรักชาติ ไลน์  โซเชียลมีเดีย 
14 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 
 

ตารางที ่6 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่3 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 เสรีรวมไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
2 ไทยศรีวไิลย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
3 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
4 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  อินสตาแกรม  ทวิตเตอร์ 

5 ชาติพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
6 รักษผ์นืป่า

ประเทศไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

7 ประชาภิวฒัน์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
8 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
9 เพื่อไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
10 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
11 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
12 เพื่อแผน่ดิน ไลน์  เฟสบุค๊  อีเมล 
13 แผน่ดินธรรม ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 



บทความฉบับเตม็ 
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14 ชาติพนัธ์ุไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
15 ประชาชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  ยทููบ 
16 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊  

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 
 

ตารางที ่7 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่4 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 ประชาภิวฒัน์ ไลน์  โซเชียลมีเดีย 
2 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
3 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
4 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
5 เสรีรวมไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
6 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
7 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  อินสตาแกรม  ทวิตเตอร์ 
8 เพื่อไทย ไลน์  โซเชียลมีเดีย 
9 แผน่ดินธรรม ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
10 ชาติพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
11 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

12 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
13 ภราดรภาพ ไลน์  โซเชียลมีเดีย 
14 ชาติพนัธ์ุไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
15 ยางพาราไทย เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
16 เศรษฐกิจใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
17 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางที ่8 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่5 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
2 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
3 ไทยศรีวไิลย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
4 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊   
5 ประชาภิวฒัน์ ไลน์  โซเชียลมีเดีย 
6 เสรีรวมไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
7 ชาติไทยพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
8 ประชาชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  ยทููบ 
9 รักษผ์นืป่า

ประเทศไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 

10 รวมพลงั
ประชาชาติไทย 

ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  อินสตาแกรม   

11 ประชาชนปฏิรูป ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  อินสตาแกรม   
12 เพื่อไทย เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
13 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
14 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อินสตาแกรม   
15 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  อินสตาแกรม   
16 พลงัไทยรักไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
17 แผน่ดินธรรม ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
18 เพื่อแผน่ดิน ไลน์  เฟสบุค๊   
19 ชาติพนัธ์ุไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย 
20 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊   

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางที ่9 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่6 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 เพื่อไทย เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อินสตาแกรม   
2 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
3 รักษผ์นืป่า

ประเทศไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 

4 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
5 ชาติไทยพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  ยทููบ 
6 ประชาภิวฒัน์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  ยทููบ 
7 พลงัปวงชนไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
8 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
9 เสรีรวมไทย ไลน์  โซเชียลมีเดีย   
10 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   

11 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  วแีชท (Wechat) 
12 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
13 ไทยศรีวไิลย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
14 พลงัทอ้งถ่ินไท ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
15 ครูไทยเพื่อ

ประชาชน 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   

16 ชาติพนัธ์ุไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล  อินสตาแกรม   
17 กรีน ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
18 ประชากรไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
19 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊   

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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ตารางที ่10 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่7 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 พลงัทอ้งถ่ินไท ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  ยทููบ  อีเมล 
2 ชาติพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
3 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
4 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
5 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 

6 ชาติไทยพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  ยทููบ 
7 ไทยศรีวไิลย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
8 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
9 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  ยทููบ  อีเมล 
10 ประชาชนปฏิรูป ไลน์  เฟสบุค๊   
11 ชาติพนัธ์ุไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
12 พลงัไทยรักไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
13 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 
 

ตารางที ่11 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่8 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 เสรีรวมไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
2 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
3 พลงัทอ้งถ่ินไท ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 



บทความฉบับเตม็ 
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4 ภูมิใจไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
5 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊ 
6 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
7 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 

8 เพื่อชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
9 ประชานิยม ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
10 พลงัปวงชนไทย ไลน์  เฟสบุค๊  อินสตาแกรม  ทวติเตอร์ 
11 ชาติพนัธ์ุไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 
 

ตารางที ่12 ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ในจังหวดัเชียงใหม่ เขตเลอืกตั้งที ่9 
 

ล าดับ พรรคการเมือง
ต้นสังกดั 

ช่องทางการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผู้สมัคร ส.ส. ยืน่แจ้ง
มายงั กกต. จังหวดั 

1 ประชาธิปัตย ์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
2 รวมพลงั

ประชาชาติไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 

3 พลงัชาติไทย ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  อีเมล 
4 รักษผ์นืป่า

ประเทศไทย 
ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   

5 ประชาชาติ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
6 เพื่อไทย ไลน์  โซเชียลมีเดีย   
7 พลงัประชารัฐ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  เวบ็ไซต ์ อีเมล 
8 ประชาภิวฒัน์ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย  ยทููบ  อีเมล 
9 อนาคตใหม่ ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
10 ชาติไทยพฒันา ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
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11 ครูไทยเพื่อ
ประชาชน 

ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   

12 แผน่ดินธรรม ไลน์  เฟสบุค๊  โซเชียลมีเดีย   
13 ไทรักธรรม ไลน์  เฟสบุค๊ 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2562) 
 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษา วิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัขออภิปราย
ผล ดงัน้ี 

1) การท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งบางคนในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ไดย้ื่นแจง้วิธีการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์มายงัส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั อาจเน่ืองมาจากไม่ไดเ้ล่น
รวมถึงไม่มีความถนดัและความเช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือโซเชียลหรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยงัคง
เน้นวิธีการหาเสียงในรูปแบบเดิมท่ีตนถนดั เช่น การหาเสียงดว้ยวิธีการปราศรัย การติดโปสเตอร์ 
การติดป้ายคทัเอาท ์เป็นตน้ 

2) วิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งยื่นแจง้มายงั
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไลน์ 
เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดีย อีเมล ยทููบ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั เอสเอ็มเอส วีแชท 
ต๊ิกต๊อก ไฮไฟฟ์ ทัมเบลอร์ กูเกิลแอคเคาทน์  วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และการถ่ายทอดสดทาง
อินเทอร์เน็ต ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจดว้ยเพราะในการด าเนินชีวิตประจ าวนัผูส้มคัรรับเลือกตั้งส่วนใหญ่
ต่างมีบญัชีไลน์และเฟสบุ๊ค ส่งผลให้มีความคุ้นเคยและความช านาญในระดับหน่ึง ซ่ึงเล็งเห็น
ประโยชน์จากการน าไลน์และเฟสบุค๊มาใชเ้ป็นหน่ึงในช่องทางการหาเสียงเลือกตั้ง 

3) ในแต่ละช่องทาง หากผูส้มคัรรับเลือกตั้งสร้างช่องทางแยกยอ่ย ก็ตอ้งแจง้ขอ้มูลดว้ย 
เช่น กรณี 2 เฟสบุ๊ค (ธรรมนัส พรหมเผ่า / ธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อประชาชน) 2 เฟสบุ๊ค 
(Phuvakorn srinean / สับplayเหระ) 2 อีเมล (meenykung@gmail.com / meeny_kung@hotmail 
.com) เป็นตน้ 

mailto:meeny_kung@hotmail.com)%20เป็น
mailto:meeny_kung@hotmail.com)%20เป็น
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4) เม่ือท าการเปรียบเทียบวิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งในเขตจงัหวดัพะเยาซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก (3 เขตเลือกตั้ง) กบั ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ (9 เขตเลือกตั้ง ) ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญั โดยส่วนใหญ่ยื่นแจ้งช่องทางท่ีคล้ายคลึงกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งทั้ ง 2 จงัหวดัท่ียื่นแจง้ช่องทางล้วนเป็นคนท่ีตามทนัยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และมีความคุน้เคยจากการใชง้านช่องทางต่าง ๆ เหล่าน้ีในชีวติประจ าวนั 

5) ในอนาคตข้างหน้า วิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งยื่นแจง้มายงัส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั อาจมีความเปล่ียนแปลง
แตกต่างไปจากการเลือกตั้งคร้ังน้ี (24 มีนาคม 2562) โดยมีช่องทางอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็น
ช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในแต่ละยคุสมยันั้น ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน (การเลือกตั้งระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) ท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึนตามมาหลงัจากเสร็จส้ินการเลือกตั้งระดบัชาติ นอกจากการวิจยัเชิงส ารวจวิธีการ (ช่องทาง) 
การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ควรท าการศึกษาต่อเน่ืองในเชิง
คุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีเลือกเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (key informants) 
เก่ียวกบัวิธีการ (ช่องทาง) การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ ว่า เหตุใดถึงเลือกใช้ช่องทางแต่ละ
ช่องทางเหล่านั้น ? มีการจดัวางการน าเสนอขอ้มูลของตนลงในแต่ละช่องทางอยา่งไร ? อนัน ามาซ่ึง
ความมีสัมฤทธิผลสูงสุด และภายหลงัการเลือกตั้งเสร็จส้ินแล้ว จะมีการพฒันาใช้งานช่องทาง
เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง หรือไม่ ? อยา่งไร ? 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพการ

ให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสามชุกจังหวดัสุพรรณบุรี กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุกจงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 385 ตวัอยา่ง โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การหาค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น โดย
ก าหนดนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัคุณภาพการให้บริการ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบั
มาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโดยร่วมกันพยากรณ์การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได้ร้อยละ 7.50 ส่วนปัจจยัคุณภาพการให้บริการไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ
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ไวว้างใจได ้ดา้นความเขา้ใจและเห็นใจในผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลโดยร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดร้้อย
ละ 17.10 

 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการใหบ้ริการ, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 

Abstract 
This research aimed to study the marketing mix factors and service quality factors those 

affected decision making to use Samchuk hospital, Suphanburi province.  The sample consisted 
of 385 people.  The questionnaire was used as an instrument in this study. The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The 
significance level was set at 0.05. The results were that the respondents had high levels of opinion 
toward the marketing mix factors, service quality factors, and decision making. The hypothesis 
testing showed that the marketing mix factors consisted of price aspect, place aspect, and process 
aspect influenced decision making. They can predict the decision making up to 7.50 percent. The 
service quality factors consisted of reliability aspect, understanding and sympathy aspect, and 
concrete service aspect influenced decision making. They can predict the decision making up to 
17.10 percent.  

 
Keywords: Communication, Organizational Culture, Teamwork 

 
บทน า 

ปัจจุบนั สถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมถึงดา้นการรักษาพยาบาล โดยมี
สาเหตุในหลายดา้นรวมไปถึงสภาวะดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงท าให้มีการน ากลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้ในด้านการบริการการ
รักษามากข้ึนเพื่อพฒันาคุณภาพของการรักษาของโรงพยาบาลสามชุกให้เป็นท่ีพึงพอใจและ
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ประทบัใจต่อผูเ้ข้ารับบริการเพิ่มข้ึนซ่ึงรวมถึงด้านการรักษาพยาบาลผูรั้บบริการทางแพทย์มี
แนวโนม้ในการดูแลและให้ความส าคญักบัสุขภาพร่างกายมากข้ึน และตระหนกัในการให้บริการ
ความรู้ช่วยป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ โรงพยาบาลสามชุกเป็นสถานท่ีบริการดา้นสุขภาพท่ีส าคญั
เม่ือมีอาการเจ็บป่วย และรัฐได้จดัการการสร้างตึกอาคารเพิ่มข้ึนเพื่อรับรองการมาใช้บริการของ
ผูป่้วยใหเ้พียงพอ และไดจ้ดัหาแพทยเ์ฉพาะทางมาประจ าต าแหน่งเพิ่มข้ึนเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการในการรักษาและครอบคลุมประชาชนในอ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ดงันั้น
โรงพยาบาลซ่ึงถือเป็นสถานบริการดา้นสาธารณะสุขจึงตอ้งมีการวดัระดบัคุณภาพการให้บริการ
สอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดและมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ 

ความต้องการของผูใ้ช้บริการไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวงัท าให้ผูเ้ข้ารับ
บริการไม่พึงพอใจในการเขา้รักษา ฉะนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของพยาบาลท่ีให้บริการอย่างมีคุณภาพ
พดูจาสุภาพและใหบ้ริการเบ้ืองตน้ต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการอยา่งรวดเร็วเพื่อให้เป็นท่ีน่าพอใจมีผลต่อการ
รักษาและประสิทธิภาพของการพยาบาลเป็นผลดีต่อช่ือเสียงโรงพยาบาลสามชุกและสถาบนั ถา้ไม่
สามารถใหบ้ริการท่ีดีไดอ้ยา่งทัว่ถึงก็จะเกิดผลเสียต่อโรงพยาบาลและสถาบนัไดด้ว้ยเหตุน้ี 

โรงพยาบาลสามชุก ซ่ึงเป็นสถานท่ีของรัฐและเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอจึงมีขอ้จ ากดั 
ทางด้านทรัพยากรท่ีน้อยกว่าโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัและภาคเอกชน การใช้บริการจึงมีการ
แข่งขนัในการบริการสูง เม่ือกล่าวถึงโรงพยาบาลสามชุกจะปรากฏในเร่ืองของจ านวนผูเ้ขา้รับการ
บริการสูง เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และห่างไกลจากโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัท าให้
ผู ้ท่ีมารับบริการเป็นผู ้ท่ี มีรายได้น้อยและข้าราชการท่ีเบิกค่ารักษาพยาบาลได้และปัจจุบัน
ผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีมีมากข้ึนเล่ือย ๆ ท าให้โรงพยาบาลสามชุกเปรียบเสมือนท่ีพึ่งท่ีส าคญัเวลาท่ี
ประชาชนในเขตอ าเภอสามชุกและใกลเ้คียงเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ในทางกลบักนัขณะท่ีผูมี้รายได้
นอ้ยขยายตวัเพิ่มมากข้ึนท าให้มีขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ การเขา้รับบริการเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนัท า
ให้โรงพยาบาลมีพื้นท่ีบริการไม่เพียงพอต่อผูเ้ขา้รับบริการเน่ืองจากสถานท่ีและอาคารท่ีสร้าง
ขยายตวัข้ึนยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลสามชุกจะมีการ
ดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยไดไ้ม่ทัว่ถึงเน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีมากข้ึน บุคลากรภายในโรงพยาบาลมีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้มาใช้บริการ บางคร้ังท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชเ้วลานานในการเขา้มา
ใชบ้ริการ ส่วนเร่ืองยาและเวชภณัฑง์บประมาณท่ีทางรัฐบาลจดัสรรให้บางคร้ังก็อาจไม่เพียงพอต่อ
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การใช้จ่ายในการสั่งซ้ือส่ิงของจ าเป็นประเภทยาและเวชภณัฑ์ จากปัญหาดงักล่าว จึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลสามชุก 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการ
ให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีเพื่อทราบ
ถึงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ และเพื่อน าผลท่ี
ศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลสามชุก และน าเสนอของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไปเพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อสนองต่อกรอบนโยบายและ
ทิศทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลสามชุกเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการใหบ้ริการท่ี ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
- ดา้นการรักษาและบริการทางแพทย ์(Product) 
- ดา้นราคา (Price) 
- ดา้นสถานท่ี (Place) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ (People) 
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process)  
- ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence 
Quality) 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
- ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 
- ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
- ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 
- ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 
- ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ 
(Empathy) 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 
โรงพยาบาลสามชุก 
จังหวดัสุพรรณบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 

ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีโรงพยาบาลสามชุก มาใชใ้นการ
น าเสนอต่อผูรั้บบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดเป็นหลกัเก่ียวกบัตลาดบริการ โดยการ
บริการมีความแตกต่างจากการบริการ และจ าเป็นตอ้งมีการท าการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 , น. 434) ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทัน าเสนอ
ออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละหรือ
สัมผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบบรรจุภณัฑ์ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ความมีช่ือเสียง
ของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย  ด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินตราท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดรั้บผลิตภณัฑ ์
สินคา้ หรือ บริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์
จากการใชผ้ลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการนั้น ๆ อยา่งคุม้ค่ากบัจ านวนเงินท่ีจ่ายไป         ด้านสถานที่ 
หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
บริการจากองค์การหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาดสถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด คือสถาบันทาง
การตลาดอาจจะเป็นคนกลางต่างๆ ด้านการส่งเสริมการตลาดหมายถึงเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั
ขอ้มูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ข่าวสารหรือชักจูงใจผูซ้ื้อและการติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย ด้านบุคลากร 
หมายถึง พนักงานผูใ้ห้บริการซ่ึงได้จากการคดัเลือกการฝึกอบรมและแรงจูงใจพนักงานท าให้
ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากข้ึนแตกต่างเหนือคู่แข่งขนัพนกังานควรมีความรู้
ความสามารถมีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้        ด้านกระบวนการบริการ หมายถึง 
กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบเป็นการส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และประทบัใจลูกคา้  ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
หมายถึงเป็นการพฒันารูปแบบการให้บริการโดยการสร้างคุณภาพรวมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการการออกแบบตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีในร้าน
อินเตอร์เน็ต 
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แนวคิดและทฤษฎคุีณภาพการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการ คือ การให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีโรงพยาบาลสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี จดัให ้เพื่อตอบสนองตอบความตอ้งการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัประกอบไปดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ จรัส 
สุวรรณมาลา (2539 อา้งถึงใน สุนนัทา ทวีผล, 2550, หน้า 14 -15) ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่นเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีความพร้อม และมี
ความทนัสมยั รวมไปถึงส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ  ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
หมายถึง การให้บริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ี   ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง เจา้หนา้ท่ีหรือแพทย ์พยาบาล ท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
มีความเต็มใจ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือหรือให้บริการทนัที  ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
หมายถึง เจา้หนา้ท่ี มีทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งดีและไม่เลือกปฏิบติักบัผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ  ด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจในผู้รับบริการ หมายถึง เจา้หน้าท่ีเขา้อกเขา้ใจผูเ้ขา้มาใช้บริการว่ามีความตอ้งการแตกต่าง
หลายอยา่งในการมาขอรับบริการเตม็ใจตอบและเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการถามปัญหาต่างๆ 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 
 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ หมายถึง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ี
โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี คือ คุณภาพการให้บริการการรักษาจากแพทยมี์ผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ เช่น แพทยมี์ความรู้ความสามารถในการรักษาท่ีดีตรงความตอ้งการของผู ้
เขา้มาใช้บริการการแต่งกายบุคลิกภาพท่ีดี ความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการของแพทย ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526 , 
อา้งถึงใน ปิยะนุช เหลืองาม , 2552)ทฤษฎีบรรทัดฐาน เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะส าคญั 
คือ จะค านึงถึงว่าแนวทางการตดัสินใจน่าจะเป็นหรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถ บรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือควรจะ
เป็นนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะ คลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้ 
ทฤษฎพีรรณนา คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎี



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

76 
 
 
 
 

ท่ีมีสาระส าคญัท่ีว่าการตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหาจะตอ้งกระท าอย่างไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลไดไ้ม่ว่าผล
ของการตดัสินใจนั้นจะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจหรือไม่ก็ตาม 
 

วธิีการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูเ้ขา้มาใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุกจงัหวดัสุพรรณบุรีซ่ึง

ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการอยา่งแน่นอน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ของโรงพยาบาลสามชุก จึงไดใ้ชสู้ตร W.G. Cochran (1953) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ี
ความคลาดเคล่ือน ±5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม โดยพิจารณาจ ากดั

กรอบแนวความคิดและตวัแปรต่าง ๆ เพื่อนมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยลักษณะโครงสร้าง
ประกอบไปดว้ยค าถามชนิดปลายปิด (Closed End) และปลายเปิด (Opened End) โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัความคิดเห็น คือ มากท่ีสุด (5)  มาก  (4)  
ปานกลาง  (3) นอ้ย  (2)  และนอ้ยท่ีสุด  (1)  และการแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ความคิดเห็นท่ี
แต่ละดา้น ดงัน้ี 4.50 – 5.00 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด)  3.50 – 4.49  (เห็นดว้ยมาก)  2.50 – 3.49  (เห็นดว้ย
ปานกลาง) 1.50 – 2.49  (เห็นดว้ยนอ้ย)  และ 1.00 – 1.49  (เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด) 

ทั้งน้ีการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) ส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพการให้บริการกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น ามา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อวดัความคงท่ีภายในโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอฟฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หาคุณภาพ
เคร่ืองมือ โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.721 ซ่ึงมีค่ามากกวา่0.70 จึง
ถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาได ้
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Influential statistic) ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบถดถอย

พหุคูณแบบเป็นขั้น 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โดยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณในการวิเคราะห์การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้
การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยท่ีเทคนิควธีิการน้ีมีเง่ือนไขท่ีท าไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากบั 0 โดยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดจะมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 เสมอ 
 2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตวัแปรอิสระทัง่หมดจะตอ้ง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยใชส้ถิติตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายๆ ตวัดว้ย
ค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีไดมี้ 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยูร่ะหวา่ง 0.958 -1.000 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยูร่ะหวา่ง 1.020– 1.044ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 
แสดงวา่ไม่มีปัญหา Multicollinearityหรือไม่เกิดสหสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคล่ือน โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีค่าระหวา่ง 0.09- 0.27 (r นอ้ยกวา่ 0.80) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2550) ซ่ึงปรากฏว่า ทุกคู่มีความสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 
 4) ความคาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั โดยพิจารณาจากค่า Durbin – Watson มีค่า 1.851
ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1.50 – 2.50 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) แสดงวา่ความคลาดเคล่ือนระหวา่งตวั
แปรมีความอิสระต่อกันเม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ได ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการของโรงพยาบาลสามชุก  

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ  
t 

 
p b β SE 

Constant 2.72  0.27 10.19 0.000 
1.ดา้นราคา 
2.ดา้นสถานท่ี 
3.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

0.15 
0.13 
0.11 

0.16 
0.15 
0.13 

0.05 
0.40 
0.40 

3.20* 
3.07* 
3.70  

0.002 
0.002 
0.008 

Adjust R Square = 0.075 R = 0.288 R Square = 0.075 Durbin–Watson = 1.815 

*p < .05, **p < .01 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และ

ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยท่ีตวัแปรอิสระร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปร
ตามไดร้้อยละ 7.50 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.075อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง 
สถิติ 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอย่างนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โดยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณในการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองตน้ของปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชก้ารวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยท่ีเทคนิควธีิการน้ีมีเง่ือนไขท่ีท าไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากบั 0 โดยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดจะมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 เสมอ 
 2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตวัแปรอิสระทัง่หมดจะตอ้ง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง โดยใชส้ถิติตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลาย ๆ ตวัดว้ย
ค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีไดมี้ 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยูร่ะหว่าง 0.934– 0.983ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยูร่ะหวา่ง 1.017 – 1.070ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 
แสดงวา่ไม่มีปัญหา Multicollinearityหรือไม่เกิดสหสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระ 
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 3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคล่ือน โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีค่าระหวา่ง 0.073 – 0.378 (r นอ้ยกวา่ 0.80) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2550) ซ่ึงปรากฏว่า ทุกคู่มีความสัมพนัธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 
 4) ความคาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั โดยพิจารณาจากค่า Durbin – Watson มีค่า 2.000
ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1.50 – 2.50 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) แสดงวา่ความคลาดเคล่ือนระหวา่งตวั
แปรมีความอิสระต่อกันเม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีได ้
 
ตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ  
t 

 
p b β SE 

Constant 2.03  0.26 7.91 0.000 
1.ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ
ได ้
2.ดา้นความเขา้ใจและเห็นใจ
ในผูรั้บบริการ 
3.ดา้นความเป็นรูปเป็นธรรม
ของบริการ 

0.25 
0.21 

 
0.10 

0.29 
0.22 

 
0.12 

0.04 
0.04 

 
0.04 

5.93* 
4.70* 

 
2.41 

0.000 
0.000 

 
0.017 

Adjust R Square = 0.171 R = 0.421 R Square = 0.177 Durbin–Watson = 2.000 

*p < .05, **p < .01 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้น

ความเขา้ใจและเห็นใจในผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยท่ีตวัแปรอิสระร่วมกนัพยากรณ์ตวั
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แปรตามไดร้้อยละ 17.10 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.170 แสดงว่า ปัจจยั
คุณภาพการให้บริการ มีอย่างนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่งมี
ระดบันยัส าคญัทาง สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 

อภิปรายผลการวจิัย  
การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีสรุปการ

อภิปรายผล ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
จากวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ

โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการ
ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรีซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ ธนนพ
ภา สุวดิษฐ์ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และส่ิงแวดลอ้มทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรีในการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดและส่ิงแวดล้อมทางการตลาดของผู ้ใช้บริการ
โรงพยาบาลภาคเอกชน 400 คนในเขตจงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยาโรงพยาบาล
พญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลเอกชลโดยใชแ้บบสอบถามในการ
วิจยั พบวา่ ความคิดเห็นในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวดัชลบุรี ทั้ งน้ีอาจมีสาเหตุจากโรงพยาบาลสามชุก มีการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับโรคหรือการรักษาแก่ผูเ้ข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลสามชุกได้อย่างถูกต้อง
ครบถว้น นอกจากนั้นยงัมีการติดตามการรักษาของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีความสะอาดได้มาตรฐานในการรักษา จึงท าให้ผูเ้ขา้มาใช้บริการนั้นมี
ความไวว้างใจในการรักษาและตดัสินใจใชบ้ริการของโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นความเขา้ใจและเห็นใจในผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่งผล
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ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานการ
วจิยัของ สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(tangible) ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ (reliability) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ
การบริการ (responsiveness) ดา้นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ (assurance) และดา้น
ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการและความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือในการ
ให้บริการดา้นความเห็นอกเห็นใจในขณะท่ีปัจจยัคุณภาพบริการ ดา้นการสร้างความมนัใจให้แก่ผู ้
มาใช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริกาญจน์ กมลปิยะพฒัน์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และการประกันสุขภาพของผูใ้ช้บริการ 
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตน้คือ ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการ
บริการ และการประกันสุขภาพ ตัวแปรตามคือ การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน พบว่า ปัจจยัคุณภาพการบริการ และการประกนัสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุ
จาก โรงพยาบาลสามชุกมีการใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการมาตรฐานเดียวกนัโดยท่ีไม่เลือกปฏิบติั 
นอกจากนั้นผูเ้ขา้มาใชบ้ริการยงัเขา้มาใชบ้ริการไดส้ะดวกเขา้รับบริการไดง่้าย รวมถึงการดูแลเอา
ในใจใส่ในการรักษาของแพทยท่ี์คอยติดตามอาการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก และ
ตอบค าถามเก่ียวกบัการรักษาของผูเ้ขา้มาใช้บริการดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงส่งส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัในลกัษณะของการวิจยั เชิง

พรรณนาท่ีเป็นการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะและระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง 
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอ่ืนๆ เพื่อให้ได ้ขอ้
คน้พบเชิงลึก เช่น ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่ม (Focus group) หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การวจิยัเชิงทดลอง เป็นตน้ 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี เท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี
มากยิ่งข้ึน งานวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษา ได้แก่ ปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจยัการ
ส่ือสารทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อน าผลไปพฒันา การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการต่อโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีต่อไป 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพ การ
ใหบ้ริการโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี เท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้การตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการ
ของโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีมากยิ่งข้ึน งานวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยั
ความพึงพอใจ และปัจจยัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพการให้บริการ เพื่อน าผลวิจยัไปสร้าง คุณภาพการให้บริการกบั
ผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกั
ธรรมาภิบาล 2) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 3) รูปแบบการบริหารงาน
คลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และ 4) เสนอแนะแนวทางการพฒันารูปแบบการบริหารงานคลงัท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 252 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของ
ภาควิชา/งาน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (2) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3) 
รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (4) ผูป้ฏิบติังานท่ี
มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั     
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มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (5) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอาย ุ
ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (6) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (7) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูง (r=0.67) (8) แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก (r=0.74) 
(9) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลกัธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารงานคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรร
มาภิบาลอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ได้ดี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.90 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.80 สามารถท านายประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลไดร้้อยละ 80.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.22 และมี
ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั -0.48 และ (10) แนวทางการพฒันา องค์การควรมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรเงินรายไดใ้ห้มีความชดัเจน สมเหตุสมผลตามหลกัวิชาการดา้น
การบริหารงานคลัง มีการพฒันาความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบติังานด้านการบริหารงานคลังส าหรับ
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน มีกฎหมายและระเบียบวา่ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหารท่ีมีความชดัเจน
เป็นรูปธรรม ก าหนดใหมี้การวางระบบบริหารงานคลงัท่ีรัดกุมและตรวจสอบไดช้ดัเจน 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study 1) problems and obstacles in the management of the treasury 
according to the good governance principles, 2) effective treasury management guidelines according to the 
good governance principles, 3) effective treasury management model according to the good governance 
principles and 4) propose guidelines for the development of an effective treasury management model 
according to the good governance principles of the Faculty of Science, Mahidol University. The sample group 
consisted of 252 workers in the Faculty of Science, Mahidol University. The sample size was determined from 
the Taro Yamane formula. The error value was set to 0.05 and calculated the sample from the proportion of the 
faculty with Stratified Random Sampling. The research tool was a questionnaire with a reliability of 0.96. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, Pearson's correlation 
coefficient and stepwise multiple regression analysis, and determined the level of statistical significance at the 
level of 0.05. 

 The results of the research showed that: 1) Overall problems and obstacles in the management of the 
treasury according to good governance principles was at a high level. 2) Overall effective treasury 
management guidelines according to the good governance principles was at a high level. 3) Overall effective 
treasury management model according to the good governance principles was at a high level. 4) Workers with 
different gender had no different opinions on problems and obstacles in the management of the treasury 
according to good governance principles but workers with different age, education level, working periods and 
types of workers had different opinions on problems and obstacles in the management of the treasury 
according to good governance principles with statistical significance at the level of 0.05. 5) Workers with 
different gender and education level had no different opinions on effective treasury management guidelines 
according to the good governance principles but workers with different age, working periods and types of 
workers had different opinions on effective treasury management guidelines according to the good governance 
principles with statistical significance at the level of 0.05. 6) Workers with different gender had no different 
opinions on effective treasury management model according to the good governance principles but workers 
with different age, education level, working periods and types of workers had different opinions on effective 
treasury management model according to the good governance principles with statistical significance at the 
level of 0.05. 7) Problems and obstacles in the management of the treasury according to good governance 
principles were positively correlated with the effective treasury management model according to the good 
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governance principles at the statistical significance level of 0.05, with the relationship at a high level (r = 0.67). 
8) Effective treasury management guidelines according to the good governance principles were positively 
correlated with the effective treasury management model according to the good governance principles at the 
statistical significance level of 0.05, with the relationship at a high level (r = 0.74). 9) Problems and obstacles in 
the management of the treasury according to good governance principles and effective treasury management 
guidelines according to the good governance principles had significant influence on effective treasury 
management model according to the good governance principles at the level of 0.05. It can be well predicted 
with multiple correlation coefficients (R) equal to 0.90, predictive efficiency (R2) equal to 0.80, can predict 
treasury management efficiency according to good governance principles by 80.00 percent with error of 
prediction equal to ± 0.22 and had constant predictive equation in the form of raw score equal to -0.48. 10) 
Development guidelines the organization should set clear criteria and methods for allocating income, 
reasonable according to the academic principles of treasury management, develop legal knowledge in the in 
the field of treasury management for executives and workers, establish laws and regulations on morality and 
administrative ethics that are clear and concrete, determine the creation of a concise and auditable treasury 
management system.  

Keywords : The efficiency, Treasury management , The principles of good governance, Faculty of Science Mahidol University 

บทน า 
 ท่ามกลางปัญหาทา้ทายหลากหลายท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาว
ดงักล่าว ก็เป็นท่ีตระหนกัร่วมกนัในทุกภาคส่วนวา่การพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันา
แลว้ มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในระยะยาวไดน้ั้น ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
ในทุกด้านได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันา การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี รวมถึงการพฒันาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุก
ช่วงวยัท่ีสามารถบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งดีโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การพฒันาทุนมนุษยจ์ากการยกระดบัคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ และยกระดบั
คุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี พร้อมทั้งตอ้งส่งเสริมบทบาทสถาบนัทางสังคมในการ
กล่อมเกลาสร้างคนดี มีวนิยั มีค่านิยมท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากน้ี
การพฒันาตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาเชิงพื้นท่ีและเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงข้ึนภายใต้
การใชม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยลด ความเหล่ือมล ้าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกนัก็
เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัจากการพฒันาเมืองให้น่าอยู ่เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ทั้งตอน
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ในและตามแนวจุดชายแดนหลกั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกั
นายกรัฐมนตรี, 2559) ดงันั้น แนวคิดของการปกครอง หรือการบริหารจดัการ จึงเป็นกระบวนการของการ
ตดัสินใจและกระบวนการท่ีมีการน าผลของการตดัสินใจไปปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม ทรัพยากรมนุษยจ์  านวนมาก
ท่ีไม่เขา้ใจเร่ืองของธรรมาภิบาล แมก้ระทัง่ค  าจ  ากดัความของธรรมาภิบาล ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองแปลกแต่อยา่งใด  
 ธรรมาภิบาล จึงเป็นเร่ืองของหลกัการบริหารแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นหลกัการโดยมิใช่หลกัการท่ีเป็น
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลกัการการท างาน ซ่ึงหากมีการน ามาใชเ้พื่อการบริหารงานแลว้ จะ
เกิดความเช่ือมัน่ว่าจะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดคือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2545) ซ่ึงประกอบด้วยหลกัการส าคญัหลายประการ แล้วแต่
วตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีน ามาใช ้หลกัการท่ีมีผูน้ าไปใชเ้สมอคือ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการปฏิบติัตามหลกันิติธรรม ธรรมาภิบาลอาจประกอบ
ไปดว้ยหลกัการต่างๆ มากมายแลว้แต่ผูท่ี้จะน าเร่ืองของธรรมาภิบาลไปใช ้และจะให้ความส าคญักบัเร่ือง
ใดมากกวา่กนั และในบริบทของประเทศ บริบทของส่วนงาน  
 จากกรณีศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จึงเป็นความสนใจของการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อคน้หาค าตอบท่ีสามารถอธิบายปัญหา
และอุปสรรคประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล ท่ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลส าคญัและ
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏิบติังาน และเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอ่ืน  ๆต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันารูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล
ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัโดยประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพของติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2542 และ 
Robert G. Harrington, 1996 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัของ Kenneth .W. Brown, 1993 
และหลกัธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฏีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
     ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลของ

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และ
รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม   4. หลักการมีส่วนร่วม 
2. หลักคุณธรรม   5. หลักความรับผิดชอบ 
3. หลักความโปร่งใส  6. หลักความคุ้มค่า   

 
   
แนวทางการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม   4. หลักการมีส่วนร่วม 
2. หลักคุณธรรม   5. หลักความรับผิดชอบ 
3. หลักความโปร่งใส  6. หลักความคุ้มค่า  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   4. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
2. อายุ   5. ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

 

รูปแบบการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม   4. หลักการมีส่วนร่วม 
2. หลักคุณธรรม   5. หลักความรับผิดชอบ 
3. หลักความโปร่งใส 6. หลักความคุ้มค่า  
 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
รูปแบบการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
  1.1 ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรท่ีใช้วิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 678 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562)   
  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน  252 
คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใช้วิธีค  านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 95% 
และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของภาควชิา/งาน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบ
ระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ในประชากรออกเป็น
กลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ในการวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั
ตามหลกัธรรมาภิบาล แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล รูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และเสนอแนะแนวทางการพฒันารูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
  1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลา
ปฏิบติังาน สถานภาพของบุคลากร และปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล 
แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
  2) ตวัแปรตาม คือ รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ด าเนินการภายในระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
บริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันารูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 การสร้างกรอบแนวคิดในเชิงของความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการในการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปประกอบการวิเคราะห์ในส่วนของการคลงั เพื่อตอ้งการช้ีให้เห็นว่าการบริหารงาน
คลงัของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัหลกัประสิทธิภาพหรือไม่ 
ประสิทธิภาพ เป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายาม
เล็กน้อย ก็สามารถให้ผลงานท่ีไดส้ าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ (Raymond G. Good, 1973) และเป็นส่วนประกอบ
ส าคญัของประสิทธิผล ซ่ึงเป็นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น 
ประกอบดว้ย การฝึกอบรมประสบการณ์ความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารยงัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของ
องคก์ารดว้ย (Joseph H. Katz and Herbert Kahn, 1978) นอกจากนั้น ผลการปฏิบติังานท าให้เกิดความพึงพอใจ
และไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติั (James S. Millet, 1954) ในการบริหารงานดา้นธุรกิจ ในความหมายอยา่งแคบ
ไวว้า่ หมายถึง การลดตน้ทุนในการผลิต และในความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง คุณภาพของการมีประสิทธิผล 
และความสามารถในการผลิต การด าเนินงานทางดา้นธุรกิจท่ีจะถือวา่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็เพื่อสามารถ
ผลิตสินคา้หรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการและเหมาะสม และตน้ทุนน้อยท่ีสุด เพื่อค านึงถึง
สถานการณ์และข้อผูกพนัด้านการเงินท่ีมีอยู่ ดังนั้น แนวความคิดประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในท่ีน้ีมี
องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ตน้ทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) และวิธีการในการผลิต (method) 
(Peterson and Plowman, 1953) ในเชิงธุรกิจเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเคร่ืองจกัรโดยพิจารณาว่างานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นั้นดูจากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน าเขา้ (Input) กบัผลผลิต (Output) ซ่ึงสามารถสรุป
ไดว้่า ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิตลบดว้ยปัจจยัน าเขา้นั้นเองแต่ถา้เป็นระบบราชการตอ้งน าความพึงพอใจ 
ของประชาชนผูม้าขอรับบริการรวมอยูด่ว้ยโดยเขียนสมการดงัน้ี (Herbert A. Somon, 1971) องคก์ารเอกชน : E 
= (O - I) องค์การราชการ : E = (O - I) + S E = ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (Efficiency) O = ผลผลิตหรือ
ผลงานท่ีไดรั้บออกมา (Output) I = ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป (Input) S = ความพึงพอใจ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

92 
 
 
 
 

ในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) ดงันั้นจึงอาจสรุปวา่ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการสนบัสนุนให้มีวิธีการ
บริหาร ท่ีจะไดรั้บผลดีมากท่ีสุด โดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด นั้นก็คือ การลดค่าใช้จ่ายดา้นวตัถุและ
ผูป้ฏิบติังานลง ในขณะท่ีพยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้มากข้ึน 
(ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2542) องค์การท่ีมีประสิทธิภาพนั้นประกอบดว้ยองค์ประกอบ 12 ประการท่ีสะทอ้นถึง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานและการบริหารจดัการท่ีมีระบบ โดยมุ่งท่ีการปฏิบติังานให้เหมาะสมและ
ง่ายข้ึน ซ่ึงจะลดความส้ินเปลืองในดา้นต่าง  ๆมีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 2) ใช้หลกั
เหตุผลทัว่ไป 3) ค าแนะน าท่ีดี 4) วินยั 5) ความยุติธรรม 6) มีขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้7) ความฉบัไวของการจดัส่ง 8) 
มาตรฐานและตารางเวลา 9) สภาพมาตรฐาน 10) การปฏิบติัการท่ีมีมาตรฐาน 11) มีค าสั่งการปฏิบติังานท่ีมี
มาตรฐานระบุไว ้และ 12) การใหร้างวลัท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จสมบูรณ์ (Robert G. Harrington, 1996) เง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์าร ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 2) การประมวลผลสารสนเทศ
และการตดัสินใจเลือก 3) การปรับตวัและการเปล่ียนแปลงองคก์าร 4) เป้าหมายขององคก์าร 5) ชนิดของงาน
ท่ีจะท าให้เป้าหมายส าเร็จ 6) การออกแบบองค์การ 7) ขนาดและความสลับซับซ้อนขององค์การ 8) 
วฒันธรรมองค์การ 9) อ านาจและหน้าท่ี 10) ความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน 11) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน 12) ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน  
 อาจกล่าวไดว้า่ประสิทธิภาพเป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้
เวลาและความพยายามเล็กนอ้ยก็สามารถใหผ้ลงานท่ีไดส้ าเร็จลงอยา่งสมบูรณ์หรือเป็นการด าเนินการให้
ส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรหรือตน้ทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุดและเป็นส่วนประกอบส าคญัของประสิทธิผล ซ่ึง
หมายถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ในการบรรลุเป้าหมาย ขององคก์ารนั้น ปัจจยัประกอบดว้ยการ
ฝึกอบรมประสบการณ์ความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารยงัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององคก์ารดว้ย 
นอกจากนั้น เป็นผลการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิด ความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบติัการ
สนบัสนุนใหมี้วธีิการบริหารท่ีจะไดรั้บผลดีมากท่ีสุด โดยส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด นั้นก็คือ การลด
ค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุและผูป้ฏิบติังานลงในขณะท่ีพยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบ
ของการบริหารใหม้ากข้ึน 
 2. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพการบริหารงานคลงั 
 Kenneth .W. Brown (1993) ได้เสนอตวัแบบท่ีศึกษาตวัช้ีวดัทางการเงินการคลงั 10 ประการ 
ส าหรับใช้วิเคราะห์ความเขม้แข็งขององค์การ ซ่ึงใช้วิธีการเปรียบเทียบสัมพทัธ์(Benchmarking) โดย
พิจารณาจากการบริหารดา้นการคลงั หรือพิจารณาเปรียบเทียบกบัแนวโน้มขอ้มูลในอดีต ตวัช้ีวดัทาง
การเงินการคลังของทอ้งถ่ิน 10 ประการได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักการคลังของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Government Finance Office Association : GFOA) และงานวิจยัดา้นทอ้งถ่ินอยา่ง
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แพร่หลาย เน่ืองจากตวัช้ีวดัดงักล่าวสามารถน าไปประเมินสถานะการคลงั ของทอ้งถ่ินไดส้ะดวกพร้อม
ทั้งสามารถเสนอแนะนโยบายของทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงสรุปได ้ว่า 1) รายไดร้วม/จ านวน
ประชากร ค่าน้อยแสดงถึงความจ าเป็นท่ีจะหารายได้เพิ่มข้ึน 2) รายได้ท่ีจดัเก็บเอง/รายได้จากการ
ด าเนินงาน แสดงถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง ไดดี้โดยไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากหน่วยงานภายนอก
หรือเงินจดัสรรจากรัฐบาล 3) รายไดจ้ากเงินอุดหนุน/รายไดจ้ากการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึง
การพึ่งตนเอง ดา้นการคลงัซ่ึงแสดงวา่ทอ้งถ่ินไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4) รายจ่าย
จากการด าเนินงาน/รายไดร้วม เป็นดชันีท่ีแสดงว่าทอ้งถ่ินมีการใช้จ่ายใน โครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างเพียงพอ 5) รายไดร้วม/รายจ่ายรวม ค่ามากแสดงว่าองค์การมีฐานะการคลงัท่ีเกินดุล และ
เข้มแข็ง เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงในระยะยาว 6) ดุลการด าเนินงานเบ้ืองต้น/รายได้จากการ
ด าเนินงานค่ามากแสดงวา่ทอ้งถ่ินมีทรัพยากรเพียงพอท่ีรองรับการขาดรายไดใ้นระยะสั้น 7) เงินสดและ
เงินลงทุนระยะสั้น/หน้ีสินระยะสั้นค่ามากแสดงวา่ทอ้งถ่ินมีสภาพคล่อง เพียงพอส าหรับการจ่ายหน้ีใน
ระยะสั้น 8) หน้ีสินระยะสั้น/รายไดจ้ากการด าเนินงานค่านอ้ยแสดงวา่ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอ ส าหรับ
การจ่ายหน้ีในระยะสั้น 9) หน้ีสินทางตรงระยะยาว/จ านวนประชากรค่านอ้ยแสดงว่ามีความสามารถใน
การจ่ายหน้ีระยะยาว 10) รายจ่ายช าระหน้ี/รายได้รวมค่าน้อยแสดงว่าทอ้งถ่ินสามารถจ่ายหน้ีได้ตาม
ก าหนดช าระ แนวคิดของ Brown เป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์เป็นกรอบในการพิจารณา 
ประเมินประสิทธิภาพขององค์การไดบ้างส่วนเช่น รายไดร้วม/ จ  านวนประชากร ค่าน้อยแสดงถึงความ
จ าเป็นท่ีจะหารายไดเ้พิ่มข้ึน รายไดท่ี้จดัเก็บเอง/รายไดจ้ากการด าเนินงานซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน
การพึ่งตนเองไดดี้โดยไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากหน่วยงานภายนอกหรือเงินจดัสรรจากรัฐบาล รายไดจ้าก
เงินอุดหนุน/รายไดจ้ากการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึงการพึ่งตนเองดา้นการคลงั รายจ่ายจากการ
ด าเนินงาน/รายไดร้วม เป็นดชันีท่ีแสดงว่าองค์การมีการใช้จ่ายในโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน
อยา่งเพียงพอ รายไดร้วม/รายจ่ายรวม ค่ามากแสดงวา่องคก์ารมีฐานะการคลงัท่ี เกินดุล และเขม้แข็งเพียง
พอท่ีจะรองรับความเส่ียงในระยะยาวและดุลการด าเนินงานเบ้ืองตน้/รายไดจ้ากการด าเนินงานค่ามาก
แสดงวา่องคก์ารมีทรัพยากรเพียงพอท่ีรองรับการขาดรายไดใ้นระยะสั้นเป็นตน้  
 3. แนวคิดเกีย่วกบัหลกัธรรมาภิบาล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในส่วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดา้นการบริหาร
ราชการแผน่ดินก าหนดให้มีการพฒันาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการปฏิบติังาน เพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้ หลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็น
แนวทางในการปฏิบติัราชการ หลกัการพื้นฐานของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีประกอบดว้ยหลกัส าคญั 6 
ประการ คือ (พระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการในการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546) 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

94 
 
 
 
 

 1) หลกันิติธรรม (Rule of Law) ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ให้ทนัสมยั และเป็นธรรม เป็น
ท่ียอมรับของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบันั้น 
 2) หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามและความซ่ือสัตยสุ์จริตและหลกัดา้นหลกั
คุณธรรม Ethics ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 3 หลกัการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจาก
การท าผิดวินยั และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณองค์ประกอบของ
คุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากคอรัปชัน่ หรือมีคอรัปชัน่นอ้ยลง คอรัปชัน่การฉ้อราษฎร์
บงัหลวง หรือ Corruption โดยรวมหมายถึง การท าใหเ้สียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบติั
และกฎหมาย ส าหรับพิษภยัของคอรัปชัน่ ไดส้ร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมท่ี
ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจดัการอยา่งร้ายแรง เม่ือพิจารณาเร่ืองของคุณธรรมจึงควรพิจารณา
เร่ืองต่อไปน้ี (ถวิลวดี บุรีกุล, ม.ป.ป.) (1) องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการ
ไม่ปฏิบติัตาม กฎหมายอย่างโจ่งแจง้หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายน้อยลง (2) องค์ประกอบคุณธรรมหรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัท่ีนอ้ยกว่า หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบติัเช่นน้ี
นอ้ยลง (3) องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการปฏิบติัท่ีมากกวา่ท่ี กฎหมาย
ก าหนด หรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง และ (4) องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการ
ปฏิบติัตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบติัเช่นน้ีน้อยลง ส าหรับการท่ี
หน่วยงานปลอดจากการท าผดิมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณ นั้นเป็นการกระท าผิดวิชาชีพนิยมไดแ้ก่ 
พฤติกรรมท่ีสวนทางหรือขดัแยง้กบัองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพและการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพหลกัความโปร่งใส ได้แก่ การมีกลไกการ
ปฏิบติังานขององคก์ารใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้เป็นท่ีรับรู้กนั
ไดโ้ดยทัว่ไป และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยง่าย มีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนภายใตก้ารควบคุม
ของกฎหมายท่ีชดัเจน  
 3) หลกัความโปร่งใส Transparency ประกอบไปด้วยหลกัการย่อย 4 หลกัการ คือ องค์การมีความ
โปร่งใสดา้นโครงสร้าง หน่วยงานมี ความโปร่งใสดา้นการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้นการให้โทษ 
หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยขอ้มูล (1) ความโปร่งใสดา้นโครงสร้าง ประกอบดว้ยพฤติการณ์
ต่อไปน้ี มีการตรวจสอบภายในท่ีเขม้แข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นตน้ 
โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบติังาน มีผูป้ฏิบติังาน
มาดว้ยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยูใ่หม่มากข้ึน มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบข้ึนมา
ใหม่ มีฝ่ายบญัชีท่ีเขม้แข็ง (2) ความโปร่งใสดา้นให้คุณประกอบดว้ยพฤติการณ์ต่อไปน้ี มีค่าตอบแทนพิเศษ
ในการปฏิบติังานเป็นผลส าเร็จ มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทน
พิเศษให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีซ่ือสัตย ์มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกบัค่าใช้จ่าย (3) ความโปร่งใสดา้นการให้
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โทษ ประกอบดว้ยพฤติการณ์ต่อไปน้ี มีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูท้  า
ผดิอยา่งยติุธรรม มีการลงโทษจริงจงั หนกัเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด มีระบบการฟ้องร้องผูก้ระท าผิดท่ีมี
ประสิทธิภาพ หัวหน้างานลงโทษผูทุ้จริตอย่างจริงจงั มีการปรามผูส่้อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต มี
กระบวนการยติุธรรมท่ีรวดเร็ว ความโปร่งใสดา้นการเปิดเผย ประกอบดว้ยพฤติการณ์ต่อไปน้ี 1) ประชาชนได้
เขา้มารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัหา 
การให้สัมปทานการออก กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง  ๆ3) ประชาชน ส่ือมวลชน และองคก์ารพฒันาเอกชน 
ไดมี้โอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวธีิการต่าง  ๆมากข้ึน 4) มีการใชก้ลุ่มวชิาชีพภายนอก เขา้มาร่วมตรวจสอบ  
 4) หลกัการมีส่วนร่วม Participation การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจ
ของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง 
ทั้ง อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสังคม ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นระดบัต ่าสุดและเป็น วิธีการท่ี
ง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบั
การตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใด  ๆเช่น การ
แถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่าง  ๆหลกัการ
มีส่วนร่วมประกอบไปดว้ยหลกัการส าคญั 4 หลกัการ คือ (1) ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นระดบัต ่าสุดและเป็น
วิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชน
เก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใด  ๆ
เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่าง  ๆ
(2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่ระดบัแรก กล่าวคือ ผูว้างแผนโครงการ
เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ไดข้อ้มูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินขอ้ดีขอ้เสีย
ชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั การริเร่ิมโครงการต่าง  ๆและการบรรยายให้
ประชาชนฟังเก่ียวกบัโครงการต่าง  ๆแลว้ขอความคิดเห็น จากผูฟั้ง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นตน้ (3) 
ระดบัการวางแผนร่วมกนั และการตดัสินใจ เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่การปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเร่ืองการมี
ส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกวา้งมากข้ึน มีความรับผดิชอบร่วมกนัในการตดัสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และ
เตรียมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการระดบัน้ีมกัใชใ้น กรณีท่ีเป็นเร่ืองซบัซ้อนและมีขอ้โตแ้ยง้มาก 
เช่น การใชก้ลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง การใชอ้นุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาขอ้
ขดัแยง้ และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกนั เป็นตน้ (4) ระดบัการพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม 
สร้างความเขา้ใจให้กบัสาธารณชน เป็นระดบัขั้นท่ีสูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดบัท่ีผูรั้บผิดชอบ
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โครงการไดต้ระหนกัถึงความส าคญั และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและไดมี้การ
พฒันาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากข้ึนจนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถมี
ส่วนร่วมได ้อยา่งเตม็ท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 5) หลกัความรับผิดชอบ Accountability มีความหมายกวา้งกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรือ
อธิบายเก่ียวกบั พฤติกรรมไดเ้ท่านั้น ยงัรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวร้วมทั้งการ ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ เป็นเร่ืองของความพร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบ ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็น
คุณสมบติัหรือทกัษะท่ีบุคคล พึงแสดงออกเพื่อเป็นเคร่ืองช้ีว่าได้ยอมรับในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและ
น าไปปฏิบติัดว้ยความรับผดิชอบ ประกอบดว้ยหลกัการยอ่ยดงัน้ี (1) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เป็นส่ิงส าคญัส่ิง
แรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าว คือ องค์การจะตอ้งท าการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการ
ปฏิบติัการสร้างวฒันธรรมใหม่ให้ชดัเจนวา่ตอ้งการบรรลุอะไรและเม่ือไรท่ีตอ้งการเห็นผลลพัธ์นั้น (2) ทุก
คนเป็นเจา้ของร่วมกนั จากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไวต้อ้งประกาศใหทุ้กคนไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจ ถึงส่ิง
ท่ีตอ้งการบรรลุและเง่ือนไขเวลาท่ีตอ้งการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้ป็นเจา้ของโครงการสร้าง
วฒันธรรมน้ีร่วมกนั เพื่อให้เกิดการประสานก าลงัคนร่วมใจกนัปฏิบติังาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององคก์าร 
(3) การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างว ัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบอยู่ ท่ี
ความสามารถของหน่วยงานในการส่ือสารสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนในองคก์าร ผูบ้ริหารให้ความสนบัสนุน 
แนะน า ท าการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกนัปฏิบติังานระหวา่ง หน่วยงาน
ต่าง  ๆในองค์การ (4) การจดัการพฤติกรรมท่ีไม่เอ้ือการปฏิบติังานอย่างไม่หยุดย ั้ง ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลง 
นบัวา่เป็นเร่ืองปกติ และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงมกัจะมีการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเสมอหน่วยงานตอ้งมี
มาตรการในการจดัการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับ
แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่  ๆ(5) การมีแผนการส ารอง ส่วนประกอบส าคญัขององค์การท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรมส านึกรับผดิชอบ ตอ้งมีการวางแผนฟ้ืนฟู ท่ีสามารถส่ือสารให้ทุกคนในองคก์ารไดท้ราบและเขา้ใจ
ถึงแผน และนโยบายขององค์การ และท่ีส าคญัคือ ตอ้งมีการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ อย่าง
เปิดเผย (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานองค์การจ าเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพงานท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ ผลงานท่ีพบว่ายงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขในทนัที 
ขณะท่ีผลงานท่ีไดม้าตรฐานตอ้งไดรั้บการยอมรับยกยอ่งในองคก์าร  
 6) หลกัความคุม้ค่า Value For Money หลกัการน้ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหาร
การจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลในการปฏิบติัอนัเกิดจากการใช้หลกัธรร
มาภิบาลนัน่เอง ประกอบดว้ย การประหยดั การปฏิบติังาน และผลตอบแทนผูป้ฏิบติังานเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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การไม่มีความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือบริการไดม้าตรฐาน การมีการตรวจสอบภายในและ
การจดัท ารายงานการเงิน การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หมายถึง มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาทรัพยากรบุคคล มีการใชผ้ลตอบแทนตามผลงาน 
ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึงการมีนโยบาย แผน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย การมีการเนน้ผลงาน
ดา้นบริการ การมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงมีสภาวะผูน้ า เม่ือมีหลกัการท่ีเป็นแนวทาง
ในการสร้างธรรมาภิบาลแลว้ หน่วยงานท่ีตอ้งการใชห้ลกัการบริหารแนวใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถ 
ประยุกต์ใช้ได้และวดัระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู ้
ใหบ้ริการ และผูรั้บบริการ ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในหน่วยงาน 
 4. ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม 
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และเตรียม
ประเภทวชิาอ่ืน  ๆข้ึนภายในมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัยกฐานะข้ึน
เป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี - โท - เอก ในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 คณะ
วิทยาศาสตร์ไดย้า้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ให้ใชพ้ระนามาภิไธย 
มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการใน
มหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวทิยาศาสตร์ จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีท่ีท าการ 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต
ศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวชิาพื้นฐาน นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็นสถานท่ีปฏิบติัการ
วิจยั ซ่ึง MUSC เป็นผูน้ าการศึกษาถึงระดบัปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิจยัระดบัมนัสมอง
ให้กบัประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ี
ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี - โท - เอก ออกมาอยา่งต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บ
ใชส้ังคม เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค ผลผลิตจาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงานของ
คณะวทิยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการบริหารจดัการมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลกั เพื่อให้ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบั
นโยบาย เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า 
ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัฑิต ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบด้วย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย ์
โครงสร้างส่วนสนับสนุนองค์การ ภายใตส้ านักงานคณบดี ประกอบด้วย 13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยวจิยัและเครือข่ายวิจยั ของคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 12 หน่วย  
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 5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วิชชุกร นาคธน (2558) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตาม หลกัธรรมมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (3) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลกัธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระเบียบวิธีวิจยัเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หน่วย
ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั
พบว่า (1) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานคลงัท่ียงัไม่ครอบคลุมกบัการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์ร ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอย่างเพียงพอ อีกทั้งกฎหมายและระเบียบบางส่วนมีความล้าสมยัเน่ืองจากใช้มาเป็นเวลานานไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายของ
หน่วยท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานคลงั (2) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรน าหลักธรรมาภิบาลและ
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไดแ้ก่หลกัหิริโอตปัปะ ท่ีมุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตอนั
ไดแ้ก่ เร่ืองความโปร่งใสและหลกัสัปปุริสธรรมอนั เป็นเร่ืองของการรู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัคน รู้จกักาล และ
รู้จกัชุมชน ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใกลเ้คียงกบั หลกัการบริหารในทางรัฐประศาสตร์สมยัใหม่ เช่น การวิเคราะห์ 
SWOT การวิเคราะห์โครงการ และ การประเมินผลโครงการเป็นตน้ ประกอบกบัเสริมสร้างหลกันิติธรรม
หรือมิติดา้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันากฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานคลงัของทอ้งถ่ินในเร่ืองต่างๆ ท่ีจ  าเป็นให้มีความทนัสมยั รัดกุม
และยืดหยุน่ เพื่อให้สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบและอยูบ่น
พื้นฐานของ ความคุม้ค่าอย่างแทจ้ริง นอกจากนั้นพฒันาความเขม้แข็งของภาคประชาชนทั้งในรูปปัจเจก
บุคคลและองคก์รต่าง  ๆของภาคประชาชนใหมี้ความเขม้แขง็ตามหลกัการมีส่วนร่วม ทั้งในดา้นการร่วมรับรู้
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์จากการพฒันาโดยการปลูกฝังระบบ 
คุณธรรม ทั้งในส่วนของครอบครัว วดัและโรงเรียนอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ให้กลายเป็นวิถีชีวิตและ จิต
วิญญาณของความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่ด าเนินการเพียงให้ครบตามรูปแบบแต่ไม่ไดเ้ขา้ถึง
ส่งท่ีเป็นแก่นสารสาระของการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (3) รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรใช้รูปแบบนิติประชาธรรม ซ่ึงหมายถึงการ
ผสมผสานระหวา่งการใช ้กฎหมายท่ีเหมาะสม การส่งเสริมและพฒันาคนหรือภาคประชาชาชนอยา่งจริงจงั
บนพื้นฐานของ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีไดมี้การประยุกต์ให้เหมาะสมกบัการบริหารงานคลงัใน
บริบทของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 
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 ค ารณ โชธนะโชติ (2560) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.76 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้น คือ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า ดา้นหลกัคุณธรรม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัความโปร่งใส อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93,  3.88, 3.77, 3.70, 3.66 และ 3.63 คะแนน ตามล าดบั) และเม่ือเปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานมหาวทิยาลยัมหิดลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล 
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ต าแหน่งทางการบริหาร 
ต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งช านาญการ/งาน ประเภทของผูป้ฏิบติังาน หน่วยงานท่ีสังกดั ท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
วธิีการวจิัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดลซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูล จากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่าง  ๆการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัตามหลกัธรร
มาภิบาล และเพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูศึ้กษาของเสนอรายละเอียดการ
ด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรท่ีใช้วิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 
678 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562)   
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน  252 คน โดย
การสุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใช้วิธีค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม
สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 95% และระดบัความ
คลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของภาควิชา/งาน ด้วยวิธีการสุ่มแบบระดับชั้ น 
(Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่าง  ๆในประชากรออกเป็นกลุ่ม แลว้ท า
การเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
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ท าการศึกษา  น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถาม (IOC  :  Index of item objective congruence) ไดค้่าความสอดคล้องเท่ากบั 0.97 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา และน า
แบบสอบถามไปท า try-out กบัผูป้ฏิบติังานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง แลว้น าผลท่ีไดม้าตรวจสอบความเช่ือถือได ้(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ได้
ค่าความเช่ือมัน่ 0.96 
 2. ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการบริหารงานคลงั
ท่ีมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และ
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 ผูว้จิยัก าหนดเกณฑใ์นการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยใชว้ธีิการอิงเกณฑใ์นการแปรความออกเป็น 5 ระดบั โดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง เกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptor (อา้งในผอ่ง
พรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2542) ดงัน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.70  หรือสูงกวา่   หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.50 – 0.69  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.30 – 0.49  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.10 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01 – 0.09  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนังสือถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) 
 2. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ Try Out จ านวน 30 ชุด 
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 3. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงภาควิชา/งานต่าง  ๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมแนบแบบสอบถาม เพื่อจ่ายแจกให้กบัผูป้ระสานงาน ตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้มา
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ  านวน 252 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการประมวลผลขอ้มูล ภายหลงัจากได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น จนไดแ้บบสอบถามทั้งหมด 252 ชุด จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดไ้ป
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-
test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาล และ
แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
คลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีส่งผลต่อ
รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล โดยใช้การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิจยั
ในรูปของการบรรยาย ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.59) มีอายุเฉล่ีย 36.49 ปี อายุ
นอ้ยสุด 23 ปี อายมุากสุด 54 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 56.75) มีระยะเวลาปฏิบติังานเฉล่ีย 
9.88 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานต ่าสุด 1 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานสูงสุด 23 ปี และเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั (ร้อย
ละ 38.46) 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32 คะแนน) ส่วนด้านหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกั
ความโปร่งใส ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัคุณธรรม อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04, 3.99, 3.99, 3.90 และ 3.54 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกั
ธรรมาภิบาลโดยรวม และจ าแนกรายดา้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม 3.90 0.54 มาก 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัคุณธรรม 3.54 0.46 มาก 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความโปร่งใส 3.99 0.42 มาก 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 4.32 0.49 มากท่ีสุด 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความรับผิดชอบ 3.99 0.40 มาก 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความคุม้ค่า 4.04 0.45 มาก 

โดยรวม 3.96 0.32 มาก 

 3. แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24 คะแนน) ส่วนด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลกันิติธรรม และด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04, 4.00, 3.79, 3.46 และ 3.40 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 2   

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลกัธรรมาภิบาลโดยรวม และจ าแนกรายดา้น 

แนวทางการบริหารงานคลงัทีม่ปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 
1. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม 3.46 0.73 มาก 
2. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัคุณธรรม 4.00 0.42 มาก 
3. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความโปร่งใส 4.04 0.47 มาก 
4. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 3.40 0.62 มาก 
5. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความรับผิดชอบ 3.79 0.65 มาก 
6. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความคุม้ค่า 4.24 0.49 มากท่ีสุด 

โดยรวม 3.82 0.40 มาก 
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 4. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัความ
โปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัคุณธรรม และดา้นหลกันิติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.04, 3.93, 3.82, 3.82, 3.69 และ 3.64 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลกัธรรมาภิบาลโดยรวม และจ าแนกรายดา้น 

รูปแบบการบริหารงานคลงัทีม่ปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 
1. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม 3.64 0.56 มาก 
2. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัคุณธรรม 3.69 0.68 มาก 
3. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความโปร่งใส 3.93 0.60 มาก 
4. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 3.82 0.60 มาก 
5. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความรับผิดชอบ 3.82 0.53 มาก 
6. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความคุม้ค่า 4.04 0.62 มาก 

โดยรวม 3.82 0.49 มาก 

 5. สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาล และรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่าง
กนั 
 5.1 ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่าง
กนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน 
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล แตกต่างกนั โดยใชค้่าสถิติทดสอบค่าที  
(t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ป.ผู้ปฏิบัติงาน 

t F F F F 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล 1.82 3.39 17.57 6.81 16.60 
ดา้นหลกันิติธรรม 0.07 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล -0.82 3.63 3.51 4.78 1.44 
ดา้นหลกัคุณธรรม 0.41 0.00** 0.03* 0.00** 0.24 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล 2.60 3.95 23.88 5.36 21.66 
ดา้นหลกัความโปร่งใส 0.01** 01.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล -3.95 2.20 9.52 2.41 7.54 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล -3.55 2.36 8.93 3.88 1.18 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.31 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล -2.71 2.95 1.57 4.12 2.35 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า 0.01** 0.00** 0.21 0.00** 0.10 

โดยรวม -1.56 3.62 17.88 7.41 12.27 
 0.12 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 

 5.2 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และ
ระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรร
มาภิบาลไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอาย ุระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน ต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค้่าสถิติทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

แนวทางการบริหารงานคลงัที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ป.ผู้ปฏิบัติงาน 

t F F F F 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

1. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 1.66 3.10 1.15 3.11 9.17 
ดา้นหลกันิติธรรม 0.10 0.00** 0.32 0.00** 0.00** 
2. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 0.98 3.58 7.31 5.37 7.51 
ดา้นหลกัคุณธรรม 0.33 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
3. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล -2.73 4.67 6.92 4.26 8.78 
ดา้นหลกัความโปร่งใส 0.01** 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
4. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล -1.44 2.13 4.10 4.40 2.06 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 0.15 0.00** 0.02* 0.00** 0.13 
5. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 4.17 3.18 1.59 5.55 12.06 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 0.00** 0.00** 0.21 0.00** 0.00** 
6. แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล -1.84 2.71 2.41 3.87 8.24 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า 0.07 0.00** 0.09 0.00** 0.00** 

โดยรวม 0.08 2.58 1.14 5.29 14.40 
 0.93 0.00*

* 
0.25 0.00** 0.00** 

 5.3 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั ส่วน
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน ต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตามตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชค้่าสถิติทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

รูปแบบการบริหารงานคลงัที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ป.ผู้ปฏิบัติงาน 
t F F F F 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

1. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 1.64 2.37 3.32 3.3* 10.85 
ดา้นหลกันิติธรรม 0.11 0.00** 0.04* 0.00** 0.00** 
2. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล -2.58 2.51 1.51 4.44 5.52 
ดา้นหลกัคุณธรรม 0.01** 0.00** 0.22 0.00** 0.00** 
3. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล -2.53 2.88 1.53 7.70 2.43 
ดา้นหลกัความโปร่งใส 0.01** 0.00** 0.22 0.00** 0.09 
4. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 0.24 1.61 8.09 4.15 3.91 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 0.81 0.03* 0.00** 0.00** 0.02* 
5. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 1.38 2.38 4.76 3.32 7.88 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 0.17 0.00** 0.01** 0.00** 0.00** 
6. รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล -1.74 2.70 1.45 4.99 12.17 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า 0.09 0.00** 0.24 0.00** 0.00** 

โดยรวม -0.76 2.11 3.41 5.47 9.73 
 0.45 0.00** 0.03* 0.00** 0.00** 

 6. สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และ
แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
 6.1 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัสูง (r=0.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรร
มาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่าถึงระดบัสูง รายละเอียดตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี   7   แสดงการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิ
บาลมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และค่า Sig 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 MXtt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 MYtt 
X1 Correlation Coefficient 1 0. 37*

* 
0. 52*

* 
0. 32*

* 
0. 26*

* 
0. 33*

* 
0. 70*

* 
0. 36*

* 
0. 18*

* 
0. 29*

* 
0. 34*

* 
0. 67*

* 
0. 38*

* 
0. 44*

*  Sig. (2-tailed)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X2 Correlation Coefficient 0. 37*

* 
1 0. 48*

* 
0. 24*

* 
0. 38*

* 
0. 42*

* 
0. 69*

* 
0. 44*

* 
0. 35*

* 
0. 41*

* 
0. 45*

* 
0. 35*

* 
0. 36*

* 
0. 48*

*  Sig. (2-tailed) 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X3 Correlation Coefficient 0. 52*

* 
0. 48*

* 
1 0. 33*

* 
0. 36*

* 
0. 42*

* 
0. 74*

* 
0. 44*

* 
0. 33*

* 
0. 34*

* 
0. 51*

* 
0. 44*

* 
0. 38*

* 
0. 50*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X4 Correlation Coefficient 0. 32*

* 
0. 24*

* 
0. 33*

* 
1 0. 42*

* 
0. 36*

* 
0. 65*

* 
0.05 0. 33*

* 
0. 25*

* 
0. 40*

* 
0.14* 0. 22*

* 
0. 29*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 
X5 Correlation Coefficient 0. 26*

* 
0. 38*

* 
0. 36*

* 
0. 42*

* 
1 0. 53*

* 
0. 69*

* 
0.13* 0. 34*

* 
0. 30*

* 
0. 35*

* 
0. 24*

* 
0. 28*

* 
0. 34*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X6 Correlation Coefficient 0. 33*

* 
0. 42*

* 
0. 42*

* 
0. 36*

* 
0. 53*

* 
1 0. 72*

* 
0. 51*

* 
0. 62*

* 
0. 66*

* 
0. 60*

* 
0. 55*

* 
0. 66*

* 
0. 74*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MXtt Correlation Coefficient 0. 70*

* 
0. 69*

* 
0. 74*

* 
0. 65*

* 
0. 69*

* 
0. 72*

* 
1 0. 46*

* 
0. 51*

* 
0. 54*

* 
0. 63*

* 
0. 58*

* 
0. 55*

* 
0. 67*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y1 Correlation Coefficient 0. 36*

* 
0. 44*

* 
0. 44*

* 
0.05 0.13* 0. 51*

* 
0. 46*

* 
1 0. 53*

* 
0. 51*

* 
0. 53*

* 
0. 53*

* 
0. 63*

* 
0. 76*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.40 0.04 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y2 Correlation Coefficient 0. 18*

* 
0. 35*

* 
0. 33*

* 
0. 33*

* 
0. 34*

* 
0. 62*

* 
0. 51*

* 
0. 53*

* 
1 0. 66*

* 
0. 60*

* 
0. 45*

* 
0. 60*

* 
0. 80*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y3 Correlation Coefficient 0. 29*

* 
0. 41*

* 
0. 34*

* 
0. 25*

* 
0. 30*

* 
0. 66*

* 
0. 54*

* 
0. 51*

* 
0. 66*

* 
1 0. 71*

* 
0. 56*

* 
0. 76*

* 
0. 87*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
Y4 Correlation Coefficient 0. 34*

* 
0. 45*

* 
0. 51*

* 
0. 40*

* 
0. 35*

* 
0. 60*

* 
0. 63*

* 
0. 53*

* 
0. 60*

* 
0. 71*

* 
1 0. 54*

* 
0. 59*

* 
0. 82*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 
Y5 Correlation Coefficient 0. 67*

* 
0. 35*

* 
0. 44*

* 
0.14* 0. 24*

* 
0. 55*

* 
0. 58*

* 
0. 53*

* 
0. 45*

* 
0. 56*

* 
0. 54*

* 
1 0. 67*

* 
0. 75*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 
Y6 Correlation Coefficient 0. 38*

* 
0. 36*

* 
0. 38*

* 
0. 22*

* 
0. 28*

* 
0. 66*

* 
0. 55*

* 
0. 63*

* 
0. 60*

* 
0. 76*

* 
0. 59*

* 
0. 67*

* 
1 0. 87*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
MYt

t 

Correlation Coefficient 0. 44*

* 

0. 48*

* 

0. 50*

* 

0. 29*

* 

0. 34*

* 

0. 74*

* 

0. 67*

* 

0. 76*

* 

0. 80*

* 

0. 87*

* 

0. 82*

* 

0. 75*

* 

0. 87*

* 

1 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

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

 6.2 แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
การบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แนวทางการ
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บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงาน
คลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูงมาก (r=0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูงมาก รายละเอียด
ตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี   8   แสดงการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิ
บาล มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล ทดสอบ
สมมติฐานของการวจิยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และค่า Sig 

ตวัแปร X7 X8 X9 X10 X11 X12 MZtt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 MYtt 

X7 Correlation Coefficient 1 0.39*

* 
0.28*

* 
0.31*

* 
0.62*

* 
0.35*

* 
0.74*

* 
0.48*

* 
0.42*

* 
0.36*

* 
0.40*

* 
0.40*

* 
0.41*

* 
0.51*

*  Sig. (2-tailed)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X7 Correlation Coefficient 0.39*

* 
1 0.60*

* 
0.66*

* 
0.45*

* 
0.28*

* 
0.76*

* 
0.38*

* 
0.30*

* 
0.22*

* 
0.49*

* 
0.34*

* 
0.26*

* 
0.40*

*  Sig. (2-tailed) 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X9 Correlation Coefficient 0.28*

* 

0.60*

* 

1 0.45*

* 

0.37*

* 

0.39*

* 

0.68*

* 

0.27*

* 

0.50*

* 

0.43*

* 

0.59*

* 

0.36*

* 

0.39*

* 

0.53*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X10 Correlation Coefficient 0.31*

* 
0.66*

* 
0.45*

* 
1 0.27*

* 
0.18*

* 
0.66*

* 
0.47*

* 
0.21*

* 
0.27*

* 
0.36*

* 
0.27*

* 
0.30*

* 
0.38*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X11 Correlation Coefficient 0.62*

* 
0.45*

* 
0.37*

* 
0.27*

* 
1 0.52*

* 
0.78*

* 
0.51*

* 
0.43*

* 
0.43*

* 
0.55*

* 
0.46*

* 
0.48*

* 
0.59*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X12 Correlation Coefficient 0.35*

* 

0.28*

* 

0.39*

* 

0.18*

* 

0.52*

* 

1 0.62*

* 

0.50*

* 

0.57*

* 

0.59*

* 

0.57*

* 

0.66*

* 

0.84*

* 

0.76*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MZtt Correlation Coefficient 0.74*

* 
0.76*

* 
0.68*

* 
0.66*

* 
0.78*

* 
0.62*

* 
1 0.63*

* 
0.56*

* 
0.54*

* 
0.68*

* 
0.58*

* 
0.62*

* 
0.74*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Y1 Correlation Coefficient 0.48*

* 
0.38*

* 
0.27*

* 
0.47*

* 
0.51*

* 
0.50*

* 
.063*

* 
1 0.53*

* 
0.51*

* 
0.53*

* 
0.53*

* 
0.63*

* 
0.76*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y2 Correlation Coefficient 0.42*

* 

0.30*

* 

0.50*

* 

0.21*

* 

0.43*

* 

0.57*

* 

0.56*

* 

0.53*

* 

1 0.66*

* 

0.60*

* 

0.45*

* 

0.60*

* 

0.80*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Y3 Correlation Coefficient 0.36*

* 
0.22*

* 
0.43*

* 
0.27*

* 
0.43*

* 
0.59*

* 
0.54*

* 
0.51*

* 
0.66*

* 
1 0.71*

* 
0.56*

* 
0.76*

* 
0.87*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Y4 Correlation Coefficient 0.40*

* 
0.49*

* 
0.59*

* 
0.36*

* 
0.55*

* 
0.57*

* 
0.68*

* 
0.53*

* 
0.60*

* 
0.71*

* 
1 0.54*

* 
0.59*

* 
0.82*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 
Y5 Correlation Coefficient 0.40*

* 

0.34*

* 

0.36*

* 

0.27*

* 

0.46*

* 

0.66*

* 

0.58*

* 

0.53*

* 

0.45*

* 

0.56*

* 

0.54*

* 

1 0.67*

* 

0.75*

* 
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 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 
Y6 Correlation Coefficient 0.41*

* 

0.26*

* 

0.39*

* 

0.30*

* 

0.48*

* 

0.84*

* 

0.62*

* 

0.63*

* 

0.60*

* 

0.76*

* 

.59** 0.67*

* 

1 0.87*

*  Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

MYt

t 

Correlation Coefficient 0.51*

* 
0.40*

* 
0.53*

* 
0.38*

* 
0.59*

* 
0.76*

* 
0.74*

* 
0.76*

* 
0.80*

* 
0.87*

* 
0.82*

* 
0.75*

* 
0.87*

* 
1 

 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

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

 7. สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และ
แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงานคลงั
ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ผูว้ิจยัน าตัวแปรมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise Multiple regression Analysis) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวัแปร
ท่ีเขา้สมการตามล าดบัความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบของปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิ
บาล ต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดี
ท่ีสุดแลว้ จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการถดถอย โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยู่ในรูป
คะแนนดิบ (B) และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรร
มาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 จ  านวน 9 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย แนวทางการบริหารงานคลงั
ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความคุม้ค่า (X12) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัคุณธรรม (X2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิ
บาลดา้นหลกัความคุม้ค่า (X6) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกั
ความโปร่งใส (X9) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
(X4) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม (X10) แนว
ทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม (X7) ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความรับผิดชอบ (X5) และปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม (X1) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.90 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.81 สามารถท านายการจดัการทรัพยากร
มนุษยไ์ด้ร้อยละ 80.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ± 0.22 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ เท่ากบั -0.48 รายละเอียดตามตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล 
และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้นตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) ของตวัแปรด้านรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

ตวัแปรทีไ่ด้รับการคดัเลอืกตามล าดบัการเข้าสมการ 
คะแนนดบิ 

ค ะ แ น น
มาตรฐาน t Sig. 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) -0.48 0.18  -2.73 0.01 

แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกั
ความคุม้ค่า (X12)  

0.52 0.04 0.52 13.37 0.00 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
คุณธรรม (X2) 

0.22 0.04 0.21 6.12 0.00 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความ
คุม้ค่า (X6) 

0.26 0.05 0.24 5.25 0.00 

แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกั
ความโปร่งใส (X9) 

0.21 0.04 0.21 4.88 0.00 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม (X4) 

-0.20 0.04 -0.20 -4.88 0.00 

แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการ
มีส่วนร่วม (X10) 

0.08 0.03 0.10 2.93 0.00 

แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติ
ธรรม (X7) 

0.06 0.02 0.09 2.65 0.01 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความ
รับผิดชอบ (X5) 

-0.12 0.04 -0.10 -2.72 0.01 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติ
ธรรม (X1) 

0.07 0.03 0.08 2.23 0.03 

R = 0.90    R2 = 0.80    Adjusted R2 = 0.80   Std. Error = 0.22 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05             ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากผลการวจิยั พบวา่ ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.80 เน่ืองจากการวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยั
เชิงสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนทั้งตวัของขอ้ค าถามและตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และมีอีกหลายปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลท่ียงัไม่ไดส้อบถามในการวิจยั
ในคร้ังน้ี ดังนั้ น ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการ
บริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32 คะแนน) ส่วนด้านหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกั
ความโปร่งใส ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัคุณธรรม อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04, 3.99, 3.99, 3.90 และ 3.54 คะแนน ตามล าดบั) เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
คลังตามหลกัธรรมาภิบาลนั้น เป็นกระบวนการท่ีผูป้ฏิบติังานได้มีโอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผูป้ฏิบติังาน โดยส่วนงานมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติังานในการจดัท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ หรือการจดัท าแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ส่วนงานมีการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอและรอบด้าน และแผนงานและ
โครงการต่าง  ๆมาจากการร่วมคิด ตดัสินใจของผูป้ฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่มาจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจ
ของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง 
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสังคม ระดบัการให้ขอ้มูลเป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวิธีการท่ี
ง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบั
การตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น 
การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่าง  ๆ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของวชิชุกร นาคธน (2558) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานคลงัท่ียงัไม่ครอบคลุมกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเพียงพอ อีกทั้งกฎหมายและระเบียบบางส่วนมี
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ความลา้สมยัเน่ืองจากใชม้าเป็นเวลานานไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและปัญหาเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการ บงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
คลงั และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของค ารณ โชธนะโชติ (2560) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของมหาวทิยาลยัมหิดล ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น คือ ดา้นหลกั
ความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกันิติธรรม และ
ดา้นหลกัความโปร่งใส อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93,  3.88, 3.77, 3.70, 3.66 และ 3.63 คะแนน ตามล าดบั)  
 2. แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24 คะแนน) ส่วนดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัคุณธรรม 
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04, 
4.00, 3.79, 3.46 และ 3.40 คะแนน ตามล าดบั) เน่ืองจากแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาลนั้น องคก์ารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจดัการและการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โครงการต่าง  ๆควรมีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าต่อการลงทุนอยา่งชดัเจน ควร
เป็นโครงการท่ีด าเนินการอยา่งมีคุณภาพสูงและประหยดั และควรมีการก าหนดขั้นตอนการเปรียบเทียบราคา
กบัครุภณัฑห์รือราคาจา้งหรือการก่อสร้างในประเภทเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลในการปฏิบติัอนัเกิดจากการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย การประหยดั การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ความสามารถในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิชชุกร นาคธน (2558) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการ
บริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ควรน าหลักธรรมาภิบาลและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไดแ้ก่หลกัหิริโอตปัปะ ท่ีมุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตอนัไดแ้ก่ เร่ือง
ความโปร่งใสและหลกัสัปปุริสธรรมอนั เป็นเร่ืองของการรู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัคน รู้จกักาลและรู้จกัชุมชน
ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใกลเ้คียงกบั หลกัการบริหารในทางรัฐประศาสตร์สมยัใหม่ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การ
วิเคราะห์โครงการ และ การประเมินผลโครงการเป็นตน้ ประกอบกบัเสริมสร้างหลกันิติธรรมหรือมิติดา้น
กฎหมายและการ บงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันากฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การบริหารงานคลงัของทอ้งถ่ินในเร่ืองต่างๆท่ีจ าเป็นให้มีความทนัสมยั รัดกุมและยืดหยุ่น 
เพื่อให้สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบและอยู่บนพื้นฐานของ 
ความคุ้มค่าอย่างแท้จริง นอกจากนั้นพฒันาความเขม้แข็งของภาคประชาชนทั้งในรูปปัจเจกบุคคลและ
องคก์ร ต่างๆของภาคประชาชนให้มีความเขม้แข็งตามหลกัการมีส่วนร่วม ทั้งในดา้นการร่วมรับรู้ร่วมคิด
ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์จากการพฒันาโดยการปลูกฝังระบบ คุณธรรม   
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ทั้งในส่วนของครอบครัว วดัและโรงเรียนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ให้กลายเป็นวิถีชีวิตและ จิตวิญญาณของ
ความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่ด าเนินการเพียงใหค้รบตามรูปแบบแต่ไม่ได ้เขา้ถึงส่ิงท่ีเป็นแก่น
สารสาระของการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
 3. รูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัความโปร่งใส 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัคุณธรรม และดา้นหลกันิติธรรม (ค่าเฉล่ีย 
4.04, 3.93, 3.82, 3.82, 3.69 และ 3.64 คะแนน ตามล าดบั) เน่ืองจากการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานการคลงัของส่วนงาน จ าเป็นตอ้งมีความพร้อมในดา้นผูป้ฏิบติังานทั้งใน
ดา้นปริมาณและคุณภาพ และการพฒันาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้น ส่วนงานจะตอ้ง
วางแผนในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้และควรจดัให้มีวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมครบถ้วนและใช้ปฏิบติังานได้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อจะ
ก่อใหเ้กิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ขณะเดียวกนัองคก์ารควรน าระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด ควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานให้เหมาะสม มี
การด าเนินงานอย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งครบถว้นและ
ควรมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงและเขา้ใจไดง่้าย การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลงั ควรยึดถือ
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีก าหนดไว ้มีความโปร่งใสในการบริหาร มีการปฏิบติังานตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไว ้มีการเปิดเผย ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้นในลกัษณะท่ีเขา้ใจง่ายและตรงไปตรงมา 
ผูเ้ก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบการปฏิบติังานคลังได้ และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ฏิบติังานในการบริหารงานคลงัจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจให้ผูป้ฏิบติังานเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารมากข้ึนในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานแบบการประชุมร่วมกนัในรูปของ
คณะกรรมการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวข้องเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และน าเอา
ขอ้เสนอไปปรับปรุง ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การก าหนดนโยบายทางงานคลงั แลว้จดัให้มีการแสดง
ความคิดเห็นอีกในรอบต่อๆ ไป และในกระบวนการคดัเลือกผูป้ฏิบติังานเพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมกับการ
บริหารงานคลงัในรูปแบบต่าง  ๆนั้น ควรสะทอ้นถึงความเป็นตวัแทนของผูป้ฏิบติังานผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในแต่ละเร่ืองอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิชชุกร นาคธน (2558) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมมาภิบาลขององค์กร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรใช้รูปแบบ 
นิติประชาธรรม ซ่ึงหมายถึงการผสมผสานระหว่างการใช้ กฎหมายท่ีเหมาะสม การส่งเสริมและพฒันาคน
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หรือภาคประชาชาชนอย่างจริงจงับนพื้นฐานของ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีไดมี้การประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัการบริหารงานคลงัในบริบทของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 
 4. สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ และระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล
ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน ต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ระยะเวลาปฏิบติังาน และประเภทของผูป้ฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากผูป้ฏิบติังาน
เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลสอดคลอ้งกนั ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานขององค์การ ดว้ยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความรู้สึกผูกพนัใน
องคก์าร รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร เต็มใจท่ีจะทุ่มเทการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า การปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมี
ลกัษณะคล้ายคลึงกนั มีภาระงานและการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเหมือนกนั ส่งผลให้เกิดการปฏิบติังานตามแนว
ทางการบริหารงานคลงัท่ีเหมือนกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบติังาน และ
ประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิ
บาล แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั เน่ืองผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุ และระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยยงัมี
โอกาสท่ีจะเปล่ียนงานหรือหางานใหม่ไดง่้ายกวา่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายมุากและมีระยะเวลาปฏิบติังานนาน และ
ท าใหมี้ความคิดเห็นแตกต่างจากผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุนอ้ยและระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ย แต่ปัจจยัเหล่าน้ี
ยงัคงส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
และจะเห็นไดว้่าผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุมากจะมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดี ได้ปริมาณงานตาม
เป้าหมาย มีคุณภาพดี เสร็จทนัเวลา องคก์ารควรเนน้ใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีมีอายุมากให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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และให้ค  าปรึกษาแก่ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุน้อย ส่วนผู ้ปฏิบัติงานท่ีมี ระดับการศึกษา และประเภท
ผูป้ฏิบติังานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล แนว
ทางการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมหิดล มีภาระงานและการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและความต่างกบั
ผลงานวจิยัค ารณ โชธนะโชติ (2560) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานมหาวิทยาลยัมหิดลมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน 
ต าแหน่งทางการบริหาร ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งช านาญการ/งาน ประเภทของผูป้ฏิบติังาน หน่วยงาน
ท่ีสังกัด ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5. สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการ
บริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่าถึงระดบัสูง แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรูปแบบการบริหารงานคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก (r=0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
รูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางถึงระดบัสูงมาก เน่ืองจากการสร้างธรรมาภิบาลขององคก์ารนั้น
จ าเป็นตอ้งอาศยัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
และนโยบายท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์ารจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและ
ปรับโครงการสร้างการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ
ภายใตก้รอบของกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลขององค์การนั้น จะตอ้ง
พยายามเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการให้ถูกตอ้งตามหลกัเหตุผล และหนา้ท่ี มีระบบความรับผิดชอบดา้น
การเงินการคลงัท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้และให้มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน ยกระดบัความช านาญของ
องคก์ารใหมี้ความทนัสมยั 
 6. สมมติฐานการวจิยั ขอ้ท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และ
แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงาน
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คลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล ผูว้ิจยัน าตวัแปรมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise Multiple regression Analysis) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวั
แปรท่ีเขา้สมการตามล าดบัความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องคป์ระกอบของปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรร
มาภิบาล ต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวั
แปรท่ีดีท่ีสุดแลว้ จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการถดถอย โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี
อยูใ่นรูปคะแนนดิบ (B) และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน (Bata) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาล มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 9 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย แนว
ทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกัความคุม้ค่า (X12) ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัคุณธรรม (X2) ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานคลังตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า (X6) แนวทางการบริหารงานคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความโปร่งใส (X9) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงั
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม (X4) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาลดา้นหลกัการมีส่วนร่วม (X10) แนวทางการบริหารงานคลงัท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิ
บาลดา้นหลกันิติธรรม (X7) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความ
รับผิดชอบ (X5) และปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลงัตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกันิติธรรม 
(X1) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.90 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) 
เท่ากับ 0.80 สามารถท านายการจดัการทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 80.00 มีความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ ± 0.22 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ -0.48 เน่ืองจากการใช้
หลกัธรรมภิบาลท าให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และยงัเป็นกลไกในการควบคุม
ติดตามและตรวจสอบ โดยมีผูป้ฏิบติังาานมีส่วนร่วม เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหาร
องคก์าร เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองคก์าร เป็นการสร้างส านึกท่ีดีในการบริหารงาน และ
การปฏิบติังานในองคก์าร และจดัระบบท่ีสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามส านึกท่ีดี ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส้ินเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยค านึงถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติังานในองค์การเก่ียวขอ้งกบัผุ ้
ปฏิบติังานโดยตรง การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น จึงเนน้ท่ีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
มัน่คง ไม่ลม้ละลาย ไม่เส่ียงต่อความเสียหาย ผูป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจในองคก์ารวา่สามารถปฏิบติังานใน
องคก์ารไดใ้นระยะยาว ซ่ึงการน าธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารนั้น ท าให้องคก์ารมีความน่าเช่ือถือและ
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ไดรั้บการยอมรับจากผูป้ฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองของความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดงันั้น การน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใชใ้นองคก์าร ท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาวา่ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่ของ
องคก์ารลดลง ซ่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการบริหารงานขององคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 1. องค์การควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรายได้ให้มีความชัดเจน 
สมเหตุสมผลตามหลกัวชิาการดา้นการคลงัมิใช่ข้ึนอยูก่บันโยบายท่ีคณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดข้ึน
ในวาระด ารงต าแหน่ง 
 2. องคก์ารควรมีการพฒันาความรู้ดา้นกฎหมายในการปฏิบติังานดา้นการคลงัส าหรับผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

แนวทางการพฒันา 
 1. องค์การควรมีกฎหมายและระเบียบว่าดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหารท่ีมีความ
ชดัเจนเป็นรูปธรรม โดยก าหนดฐานความผดิและลกัษณะการลงโทษท่ีชดัเจนและมีมาตรฐาน 
 2. องคก์ารควรก าหนดให้มีการวางระบบบริหารการเงินและพสัดุรัดกุมและตรวจสอบไดช้ดัเจน 
โดยรณรงค์เร่ืองความโปร่งใสและมีระบบรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบติังานด้านการคลังท่ี
สามารถกระท าไดโ้ดยง่าย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดค่าใช้จ่าย
ดา้นผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ควรศึกษาความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรในสภาพท่ีแตกต่างกนั เช่น ประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลงัเปรียบเทียบในเชิงของประเภทเดียวกนัในแต่ละส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานดา้นการคลงั 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความรู้ และระดบัเจตคติท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม 

ศึกษาการเปรียบเทียบความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้มของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึง
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 299 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมติฐานแต่ละขอ้โดยวิธีการทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิ LSD และหาค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวจิยัพบวา่พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ต่อ
การลดตน้ทุนทางออ้ม อยูใ่นระดบัสูง มีเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้มในภาพรวมมีเจตคติอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งดี ผลการเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัการลดตน้ทุนเม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนบุคลทั้ง 5 ปัจจยั
พบวา่ พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน่วยงานท่ีสังกดั ท่ีต่างกนั มีระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุน
ทางออ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนั มีความรู้
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ต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ผลการเปรียบเทียบระดบัเจตคติ
เก่ียวกบัการลดตน้ทุน เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนบุคลทั้ง 5 ปัจจยัพบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน่วยงานท่ีสังกดั ท่ีต่างกนั มีระดบัเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้มไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดับเจตคติต่อการลดต้นทุนทางอ้อมของพนักงานของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  

 
ค าส าคญั : ความรู้, เจตคติ, การลดตน้ทุนทางออ้ม 
 

Abstract 
The purposes of this research were; to study the opinion levels of knowledge and altitude toward 

the indirect cost reduction, to compare the knowledge and attitude divided by personal factors, and to 
study the relationship between knowledge and attitude toward the indirect of employee at once company 
in Pha Na Korn Si Ayutthaya Province. The sample includes 299 workers from the company was 
selected. The research instruments to collect data were questionnaires. The Statistics used were frequency 
, percentage , means ( ̅), Standard Deviation (S.D.) t-test , One way Analysis of Variance(ANOVA) , 
Least-Significant Different (LSD) for PostHoc Comparisons and Pearson product moment correlation 
and Pearson Correlation. 

The results found that overall knowledge opinion level was at high level and overall attitude 
opinion level was at quite high. The hypothesis test result showed that the difference sex, age, education 
level, and department were not difference in the knowledge of indirect cost reduction. While, work 
experience showed the difference in the knowledge of the indirect cost reduction with the statistically 
significant at the level of 0.05.  About attitude in the knowledge of the indirect cost reduction found that 
sex, age, education level, work experience, and department were not difference in the attitude in indirect 
cost reduction with the statistically significant at the level of 0.05.  Moreover, the result found that the 
knowledge of the indirect cost reduction was not related to the attitude in the indirect cost reduction with 
the statistically significant at the level of 0.05.   
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บทน า 
ปัจจุบนั การลดตน้ทุนทางออ้มเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารตระหนกัรู้จากพนกังานแต่ละคน

และทุกคน น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีจะท าไดโ้ดยคน ๆ เดียว แต่การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนเป็นส่ิงจ าเป็น 
ต าแหน่งและวยัไม่ใช่ประเด็นการท่ีทุกคนเขา้ร่วมในการด าเนินงานขนาดเล็กแต่สร้างสรรคเ์ป็นส่ิง
ส าคญัเพื่อให้กิจกรรมการขจดัตน้ทุนขยายตวัและส่งผลในวงกวา้งยิ่งข้ึน ซ่ึงพนกังานส่วนใหญ่ยงั
ไม่ให้ความส าคญั และใส่ใจในการท ากิจกรรมน้ีมากพอ จึงตอ้งมีกฎเกณฑ์ และรางวลัแลกเปล่ียน 
เพื่อเป็นส่ิงจูงใจในการท ากิจกรรมน้ีมากข้ึน พนกังานบางคนขาดความรู้ และไม่เขา้ใจในการเขียน
กิจกรรมน้ีมากนกั โครงงาน การลดตน้ทุนทางออ้มน้ีถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญั นอกจาก
การส่งเสริมให้พนกังานทุกท่านมีส่วนร่วมในการคิดแนวทางจดัการใหม่ๆ ดว้ยตน้ทุนท่ีประหยดั
กว่าแล้ว ยงัสนับสนุนด้านการประหยดัอนุรักษ์พลังงาน การลดของเสีย การใช้ทรัพยากรแบบ
หมุนเวยีน การทดแทนดว้ยนโยบาย 6R ส่งเสริมการเป็นองคแ์ห่งการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ดว้ยความตระหนกัรักษาส่ิงแวดลอ้มโลก การอยูร่่วมกบัสังคมชุนชนดีเป็นองคก์รแห่งคุณธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเจริญและควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างย ัง่ยืน เพื่อความเป็นเลิศในผล
ประกอบการก าไรดีท่ีสุด จึงจ าเป็นท่ีต้องการได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านให้การ
สนบัสนุนโครงการการลดตน้ทุนทางออ้มอยา่งพร้อมพร้อมเรียงกนั 

เน่ืองจากได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานสหกิจศึกษาท่ีของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยาและเล็งเห็นวา่ทางบริษทัไดมี้การท ากิจกรรมการลดตน้ทุนทางออ้ม และบริษทัไดใ้ห้
ความส าคญัของกิจกรรมน้ีเป็นอย่างมากโดยมีกฎเกณฑ์ ระเบียบในการส่งเสริมกิจกรรม ซ่ึงจะให้
พนกังานทุกคนส่ง Case Study ในทุก ๆ เดือน โดยจะมีผลไปตลอดทั้งปี (12 เดือน) จึงเกิดขอ้สงสัยว่า
พนกังานจะใส่ใจและปฏิบติัตามไดม้ากน้อยแค่ไหน เพราะเน่ืองจากในหลายๆเดือนของปีท่ีผ่านมามี
จ านวนการส่ง Case Study ของ กิจกรรมลดลงและความร่วมมือในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ังตอ้งมี
ขอ้บงัคบัหรือขอ้แลกเปล่ียนเสมอ จึงอยากทราบว่าเหตุใดพนักงานจึงมีจ านวนการส่งลดลง อาจเป็น
เพราะพนกังานบางท่านอาจจะขาดความรู้หรือมีเจตคติอยา่งไรต่อกิจกรรมน้ี จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้อยาก
ศึกษาเร่ืองความรู้และเจตคติท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ของพนกังานของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาผูว้ิจยัจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้และเจตคติท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ของพนกังานของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาทั้งน้ีเพราะวา่ หากพนกังานขาดความรู้และเจตคติท่ีไม่ดีต่อการท ากิจกรรมน้ีแลว้ ยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษทั การปฏิบติัตามนโยบายของกิจกรรมกบัเจตคติมีผลซ่ึงกนัและกนั เป็นท่ี
เช่ือกนัวา่เจตคติมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกนัการปฏิบติัของบุคคลก็
ย่อมก็มีผลต่อเจตคติของบุคคลด้วย โดยจะน าไปใช้ขอ้มูลในการปรับปรุงวิธีการลดตน้ทุนทางออ้ม 
ภายในองค์กรตลอดจนก าหนดแนวทางในการพฒันาความรู้และสร้างเจตคติท่ีดีให้แก่พนักงานเพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานยอมรับและปฏิบติัตามวธีิการลดตน้ทุนทางออ้ม อยา่งมีประสิทธิภาพ
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกิจในสภาพท่ีมีการแข่งขนัในปัจจุบนัได ้

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ และระดบัเจตคติท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ของพนักงาน
บริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้มของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และเจตคติต่อการลดต้นทุนทางอ้อม ของ
พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. การลดต้นทุนทางอ้อม 
 กิจกรรมการลดตน้ทุนทางออ้ม เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารตระหนกัรู้จากพนกังานแต่ละคน
และทุกคน น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีจะท าไดโ้ดยคนๆเดียว แต่การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนเป็นส่ิงจ าเป็น 
ต าแหน่งและวยัไม่ใช่ประเด็นการท่ีทุกคนเขา้ร่วมในการด าเนินงานขนาดเล็กแต่สร้างสรรคเ์ป็นส่ิง
ส าคญัเพื่อให้กิจกรรมการขจดัตน้ทุนขยายตวัและส่งผลในวงกวา้งยิ่งข้ึน โครงงานการลดตน้ทุน
ทางออ้มน้ีถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญั นอกจากการส่งเสริมให้พนกังานทุกท่านมีส่วนร่วม
ในการคิดแนวทางจดัการใหม่ๆ ด้วยต้นทุนท่ีประหยดักว่าแล้ว ยงัสนับสนุนด้านการประหยดั
อนุรักษพ์ลงังาน การลดของเสีย การใชท้รัพยากรแบบหมุนเวียน การทดแทนและการส่งเสริมการ
เป็นองคแ์ห่งการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความตระหนกัรักษาส่ิงแวดลอ้มโลก 
 2. ทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กีย่วกบัความรู้ 
 เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อา้งถึงในอกัษร สวสัดี, 2542) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความรู้วา่หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่างๆ รวมถึง แบบ
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กระสวนของโครงการวตัถุประสงค์ในดา้นความรู้โดยเน้นในเร่ืองกระบวนการทางจิตวิทยาของ 
ความจ าอนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบ โดยก่อนหน้านั้นในปีค.ศ. 1965 
บลูม และคณะไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคนว่า
ประกอบดว้ย ความรู้ตามระดบัต่างๆ รวม 6 ระดบั ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดบัความรู้ในขั้นต ่าไปสู่
ระดบัของความรู้ใน ระดบัท่ีสูงข้ึนไป โดยบลูมและคณะไดแ้จงแจกรายละเอียดของแต่ละระดบัไว้
ดงัน้ี 
 1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงการจ าและ 
การระลึกไดถึ้ง ความคิดวตัถุและปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่ายๆ ท่ีเป็นอิสระ
แก่กนั ไปจนถึง ความจ าเป็นในส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
 2) ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทาง สติปัญญาใน
การขยายความรู้ความจ า ให้กวา้งออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญ
กบัส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือ 
การขยายความส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
 3) การน าไปปรับใช ้(Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้(Knowledge) ความ
เข้าใจหรือใช้ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับ 
ความสามารถในการแปลความหายการสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้ นความคิดรวบยอด 
(Comprehension) ในเร่ืองใดๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม ไปแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนั้น 
 4) การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกวา่ความเขา้ใจและการน าไป
ปรับใชโ้ดยมีลกัษณะเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัรวมทั้ง
การสืบคน้ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ เพื่อดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นสามารถเขา้กนัไดห้รือไม่
อนัจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง 
 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ยๆ หรือ
ส่วนใหญ่ๆเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เป็นเร่ืองราวอนัหน่ึงอนัเดียวกนัการสังเคราะห์จะมีลกัษณะของการ
เป็นกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง
ท่ียงัไม่ชดัเจนข้ึนมาก่อนอนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคภ์ายในขอบเขตของส่ิง
ท่ีก าหนดให ้
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 6) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัความคิดค่านิยม
ผลงานค าตอบวิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อวตัถุประสงค์บางอยา่งโดยมีการก าหนดเกณฑ์(Criteria) 
เป็นฐานใน 
การพิจารณาตดัสินการประเมินผลจดัไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีสูงสุดของพุทธิลกัษณะ (Characteristics of 
Cognitive Domain) ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจการน าไปปรับใช้การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
เขา้มาพิจารณาประกอบกนัเพื่อท าการประเมินผลส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
 สรุปไดว้่าความรู้ท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม หมายถึง ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และกฎเกณฑ ์
ประสบการณ์ทางตรงและทางออ้ม รู้ถึงหลกัการพื้นฐานในการลดค่าใช้จ่าย รู้ถึงการขจดัตน้ทุน
หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็นใหห้มดไป คือ การลดตน้ทุนทางออ้ม 
 3. ทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กีย่วกบัเจตคติ  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดเจตคติออสแคมพ ์(Oskamp. 1977) ไดแ้บ่งปัจจยัของการท่ีบุคคล 
เกิดเจตคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นเป็นผลมาจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. การเรียนรู้จากการอบรมเล้ียงดูในวยัเด็ก การอบรมเล้ียงดูท่ีไดรั้บจะฝ่ังใจและกลายมา
เป็นเจตคติในโอกาสต่อมา  
 2. ประสบการณ์เดิมทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะประสบการณ์คร้ังแรกจะมีผลให้
บุคคลเกิดเจตคติต่อส่ิงนั้นๆอยา่งฝ่ังใจ 
  3. การถ่ายทอด บุคคลจะไดรั้บการถ่ายทอดเจตคติจากบุคคลท่ีอยู่แวดลอ้มและรับมาเป็น
เจตคติของตนได ้
 4. บุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกภาพของคนจะมีผลต่อการเกิดเจตคติต่อส่ิงต่างๆเช่น ผูท่ี้มี
บุคลิกภาพแบบยดึมัน่ในหลกัเกณฑท่ี์สังคมวางไวจ้ะมีเจตคติในทางลบต่อผูไ้ม่ปฏิบติัตาม กฎเกณฑ์
ของสังคม 
 5. ส่ือมวลชน ส่ือต่างๆจะใหข้อ้มูลต่างๆกบับุคคล ท าใหบุ้คคลเกิดเจตคติต่อส่ิงเร้านั้น  
 6. ความตอ้งการของบุคคล บุคคลจะมีเจตคติท่ีดีต่อสถานการณ์หรือบุคคลท่ีจะช่วยให้ตน
ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ และมีเจตคติไม่ดีต่อส่ิงท่ีขดัขวางหรือไม่เอ้ือประโยชน์ต่อแนวทางท่ีจะ ไปสู่
ความตอ้งการนั้นๆ 
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 7. ระบบค่านิยม กลุ่มชนแต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลต่อเจตคติของบุคคลดว้ย 
ดงันั้น คนแต่ละกลุ่มจึงมีเจตคติต่อส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนัไดก้ารมีเจตคติดีหรือไม่ดีต่อ ส่ิงเร้าหน่ึงๆ
นั้น จึงข้ึนกบัวฒันธรรม ค่านิยม หรือบรรทดัฐานของกลุ่มท่ีบุคคลนั้นใชชี้วติอยู ่
 สรุปไดว้า่ เจตคติท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีพนกังานมีความรู้สึกต่อการ
ท ากิจกรรมการลดตน้ทุนทางออ้ม Cost Busters ซ่ึงแยกดา้นออกเป็น ดงัน้ี 1. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
2. ดา้นการปฏิบติังาน 3. ดา้นการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
  

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 

1,734 คน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ไดจ้ากการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานบริษทัแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดจ้  านวน 310 คน และสุ่มโดยวิธีแบ่งกลุ่มเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
และผูว้จิยัสามารถเก็บแบบสอบถามคืนมาได ้จ านวน 299 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96.45 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดน้ าเคร่ืองมือมาใช้ คือ แบบสอบถาม มีลกัษณะโครงสร้างประกอบ
ไปดว้ยค าถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

แบบสอบถามส่วนท่ี  1  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และหน่วยงานท่ีสังกดั  

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม วดัระดบัความรู้เร่ืองการลดตน้ทุนมีจ านวน 20 ขอ้มี
เกณฑ์ให้คะแนน คือขอ้ท่ีถูกถา้ตอบถูกให้ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดให้ 0 คะแนนและขอ้ท่ีผิดถา้ตอบผิดให้ 1 
คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 0 คะแนนโดยสามารถแบ่งเกณฑ์การวดัความรู้เก่ียวกับการลดตน้ทุนทางอ้อม 
ออกเป็น 3 ช่วงคะแนน เท่า ๆ  กนั คือ 0 – 6 คะแนน (ระดบัความรู้ต ่า) 7 – 13 คะแนน (ระดบัความรู้ปานกลาง) 
และ 14 – 20 คะแนน (ระดบัความรู้สูง)  

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัเจตคติท่ีมีต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม มี
จ านวน 20 ขอ้โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ทสเกล (Likert 
Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (5) เห็นดว้ย (4) ไม่แน่ใจ (3) ไม่เห็นดว้ย (2) และ
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ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (1) โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) คือ 4.21 
– 5.00 (เจตคติดี) 3.41 – 4.20 (เจตคติค่อนขา้งดี) 2.61 – 3.40 (เจตคติปานกลาง) 1.81 – 2.60 (เจตคติ
ค่อนขา้งไม่ดี) และ 1.00 – 1.80 (เจตคติไม่ดี) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางอ้อม ท าการ
วเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความรู้และเจตคติต่อการลดต้นทุนทางอ้อม โดยใช้วิธีการ
ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (Independent samplet-Test) ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 
ANOVAS: F-Test) การประมวลหาความสัมพนัธ์โดยน าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson 

 
ผลการวจิัย 
 การวิเคราะห์ระดับความรู้ต่อการลดต้นทุนทางอ้อม ของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 203 คน (ร้อยละ 67.89) ส่วนมากมีอายุ25-35 ปี 
จ  านวน 149 คน (ร้อยละ 49.83) ส่วนมากมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 126 คน (ร้อยละ 42.10) 
ส่วนมากมีประสบการณ์ท างาน 11 ปีข้ึนไป มีจ านวน 113 คน (ร้อยละ 37.80) และพนกังานส่วนมาก
สังกดัฝ่ายวสัดุไฟฟ้า จ านวน 143 คน (ร้อยละ 47.83) 
 2. ระดับความรู้ต่อการลดต้นทุนของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ตารางที ่1 แสดงระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุนของพนกังาน 

ระดับความรู้ต่อการลดต้นทุนทางอ้อม จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดบัสูง 282 94.30 
ระดบัปานกลาง 17 5.70 

ระดบัต ่า 0 0 
รวม 299 100 
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 จากตาราง พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง จ  านวนทั้งหมด 282 คนคิดเป็น ร้อยละ 94.30 รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 และไม่มีพนกังานอยูใ่นระดบัต ่า 
 3. ระดับเจตคติต่อการลดต้นทุนของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัและล าดบัท่ีของระดบัเจตคติต่อ
การลดตน้ทุนทางออ้มของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อ เจตคต ิ  ̅ S.D. ระดับเจตคต ิ ล าดับที ่
1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.30 0.44 ดี 1 
2 ดา้นการปฏิบติังาน 3.97 0.34 ค่อนขา้งดี 2 
3 ดา้นการมีส่วนร่วมของพนกังาน 3.75 0.38 ค่อนขา้งดี 3 

รวม 3.99 0.29 ค่อนขา้งดี  
 
 จากตาราง พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ของพนกังานบริษทั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีเจตคติอยูใ่นระดบัดี รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังาน มีเจต
คติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี และดา้นการมีส่วนร่วมของพนกังาน มีเจตคติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
 

 4 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความรู้ต่อการลดต้นทุนทางอ้อมของพนักงาน
บริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 4.1 พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีเพศต่างกนั มีความรู้
เก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 4.2 พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีอายุต่างกนั มีความรู้
เก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 4.3 พนักงานของบริษทัแห่งหน่ึงในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางออ้มไม่แตกต่าง ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 4.4 พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางออ้ม แตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 4.5 พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีสถานท่ีท างานต่างกนั 
มีความรู้เก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

5. เปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อเจตคติต่อการลดต้นทุนของพนักงานบริษัทแห่ง
หน่ึงในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 5.1 พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีเพศต่างกนั มีเจตคติ
ต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 5.2  พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีอายุต่างกนั มีเจตคติ
ต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 5.3  พนักงานของบริษทัแห่งหน่ึงในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 5.4  พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ต่างกนั มีเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 5.5  พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีสถานท่ีท างานต่างกนั 
มีเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความรู้ต่อการลดต้นทุนและระดับทีด่ีต่อการลดต้นทุน 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์และค่า p-value ระหวา่งระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุน
ทางออ้มและระดบัเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้มโดยวธีิ Pearson’s Correlation 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ค่า p-value 
0.069 0.232 

 
จากตาราง พบวา่ p-value มากกวา่ 0.05 (p-value = 0.232) แสดงวา่ระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้มไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับเจตคติต่อการลดต้นทุนทางอ้อมของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
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อภิปรายผลการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้มของพนกังานของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความรู้ต่อการลดต้นทุนทางอ้อมของ
พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ 
 1.1 พนักงานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และหน่วยงานท่ีสังกดั ท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้มไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีเพราะพนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาทุกคนไดรั้บการอบรมเก่ียวกบั
การลดตน้ทุนทางอ้อมอย่างเท่าทียมกัน และบริษทัก็เน้น และปลูกฝังให้พกังานทุกคนปฏิบติัตาม
นโยบายเก่ียวกบัการลอตน้ทุนทางออ้ม จึงท าให้พนกังานทุกคนเกิดความรู้ในการต่อการลดตน้ทุน
ทางออ้มเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัด์ิชาย วรกุล (2550) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจต
คติต่อระบบการผลิตแบบลีนของวิศวกรในอุตสาหกรรมผู ้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ท่ีพบว่าวิศวกรท่ีมีเพศ การศึกษา ต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบัระบบการผลิต
แบบลีนไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกชยั เพชรกาฬ (2549) ศึกษาเร่ือง 
ความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนท่ีทุกคนมีส่วนร่วมของพนกังานโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์
กลุ่มบริษทัไทยซมัมิท เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีพบวา่พนกังานท่ีมีอายุท่ีต่างกนัมีระดบัความรู้ต่อ
การลดตน้ทุนไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุพงษ์ พนัธ์อมร (2552) ศึกษาเร่ือง 
ความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีของพนักงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วน   
ยานยนต์ : กรณีศึกษาบริษทั เอ็น เอช เค ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีพบว่าพนกังานท่ีมีแผนกท่ี
สังกดัต่างกนั มีความรู้ต่อการผลิตแบบทนัเวลาพอดีไม่แตกต่างกนั 
  1.2 พนกังานของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ี
แตกต่างกนัมีความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้มแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะพนักงานของบริษทัแห่งหน่ึงใน
จังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีระยะเวลาการท างานมาก่อนย่อมผ่านประสบการณ์ กิจกรรม การ
ประชาสัมพนัธ์เก่ีวกบัการลดตน้ทุนทางออ้มของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการสั่ง
สมความรู้ท่ีเก่ียวกบัการลดตน้ทุนทางออ้มซ่ึงท าใหร้ะยะเวลาในการท างานมีผลระดบัต่อความรู้ต่อการลด
ตน้ทุนทางออ้มสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพทัธ์ธีรา ภูวพฒัน์วรีกุล (2551) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติของ
พนกังานต่อการน ากิจกรรมขอ้เสนอแนะมาใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตเลนส์สายตา ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
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ลาดกระบงั ท่ีพบวา่พนกังานท่ีมี อายงุานต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการท ากิจกรรมขอ้เสนอแนะต่างกนั และ
งานวจิยัของอนุพงษ ์พนัธ์อมร (2552) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีของ
พนกังานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์: กรณีศึกษาบริษทั เอ็น เอช เค ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ี
พบวา่พนกังานท่ีอายงุานต่างกนั มีความรู้ต่อระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี แตกต่างกนั 

2. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อเจตคติต่อการลดตน้ทุนของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบวา่ พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และหน่วยงานท่ีสังกดั ท่ีแตกต่างกนัมีความรู้ต่อการลดตน้ทุน
ทางออ้มไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะบริษทัมีการจดักิจกรรม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์
ในการลดตน้ทุนทางออ้มใหก้บัพนกังานทุกคน และยงัมีนโยบายในเร่ืองของการลดตน้ทุนทางออ้มอยา่ง
ชดัเจน ท าใหพ้นกังานทุกคนมีเจตคติท่ีดีต่อการช่วยกนัลดตน้ทุนทางออ้มให้กบับริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชูมนสั สมบูรณ์ (2550) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนอยา่งมีส่วนร่วมของ
พนกังานบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีพบวา่พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มี
เจตคติเก่ียวกบัการลดตน้ทุนไม่ต่างกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพทัธ์ธีรา ภูวพฒัน์วีรกุล 
(2551) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติของพนกังานต่อการน ากิจกรรมขอ้เสนอแนะมาใชใ้นอุตสาหกรรม
ผลิตเลนส์สายตา ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ท่ีพบวา่พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัมีเจตคติเก่ียวกบั
การท ากิจกรรมไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของอนุพงษ์ พนัธ์อมร (2552) ศึกษาเร่ือง 
ความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีของพนกังานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์: 
กรณีศึกษาบริษทั เอน็ เอช เค ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่พนกังานท่ีมีแผนกท่ีสังกดัต่างกนั มีเจตคติ
ต่อการผลิตแบบทนัเวลาพอดีไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูมนสั สมบูรณ์ 
(2550) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติต่อการลดตน้ทุนอยา่งมีส่วนร่วมของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีพบว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างานท่ีต่างกนั และไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของสนทยา เขมวรัิตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, วริสรา ยงยิ่งประเสริฐและพรประภา 
แสงสินเจริญชยั (2559) ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการจดัการขยะเพื่อสร้างรายไดก้รณีศึกษา
ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ท่ีพบวา่สมาชิกชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ท่ีมีระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกนั มีเจตคติเก่ียวกบัการจดัการขยะเพื่อสร้างรายไดแ้ตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อเจตคติต่อการลดตน้ทุนของพนกังานบริษทัแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาพบวา่ ระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุนทางออ้มไม่มีความสัมพนัธ์
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กบัระดบัเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางอ้อมของพนักงานซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน ไม่ว่าบริษทัจะให้
ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และตั้งนโยบายเก่ียวกบัการลดต้นทุนทางออ้มมากเท่ารัย พนักงาน
บริษทัก็มีเจตคติท่ีดีกบัการลดตน้ทุนทางออ้มเสมอ และผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูมนสั 
สมบูรณ์ (2550)ศึกษาเร่ือง ความรู้และเจตคติต่อการลดต้นทุนอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมบางพลี พบวา่ระดบัความรู้ต่อการลดตน้ทุนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัเจตคติต่อการลดตน้ทุน และงานวิจยัของพทัธ์ธีรา ภูวพฒัน์วีรกุล (2551) ศึกษา
เร่ือง ความรู้และเจตคติของพนักงานต่อการน ากิจกรรมขอ้เสนอแนะมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เลนส์สายตา ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ท่ีพบว่า ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้เก่ียวกบัการท ากิจกรรมขอ้เสนอแนะมีความสัมพนัธ์กบัเจตคติของพนกังาน เก่ียวกบัการน า
กิจกรรมขอ้เสนอแนะมาใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ใกลต้าพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 1.1 จากผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมี ประสบการณ์ท างานต่างกนัมีผลกบัความรู้
เก่ียวกบัการลดตน้ทุน ควรจดัให้มีการน าหวัขอ้การลดตน้ทุนทางออ้มไปอยูใ่นหวัขอ้การสอนงาน
พนกังานใหม่และการประเมินผลงานของพนกังานในช่วงทดลองงานดว้ย  
 1.2 ควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้รางวลั และยกตัวอย่าง
กิจกรรมการลดตน้ทุนทางออ้มท่ีหน่วยงานใดท่ีท าส าเร็จไปเผยแพร่ให้ครอบคลุมกบัทุกหน่วยงาน
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดอี้กโดยการเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  
 1.3 ควรมีการเพิ่มการรณรงคเ์ก่ียวกบักิจกรรมการลดตน้ทุนทางออ้มในรูปแบบของ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้พนกังานเกิดความสนใจและความส าคญัของการลดตน้ทุนทางออ้ม
ก่อใหเ้กิดเหตุผลท่ีดีและปฏิบติัตามนโยบายการลดตน้ทุนทางออ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 2.1 จึงควรมีการศึกษาระดบัความรู้ในระดบัเจตคติของผูบ้ริหารในทุกหน่วยงานท่ีมี
ต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม เพื่อให้สถานท่ีประกอบการท่ียงัไม่เคยท ากิจกรรมการลดตน้ทุนทางออ้ม
น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรับปรุงและพฒันาองคก์รของตน 
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 2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจจะส่งผลต่อ
ระดบัความรู้และระดบัเจตคติต่อการลดตน้ทุนทางออ้ม เช่น การฝึกอบรมภาวะผูน้ านโยบายของ
องคก์ร พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับความรู้และเจตคติเก่ียวกับการลดตน้ทุน
ทางออ้ม ในเครือบริษทัหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกนักบับริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซ่ึง
อาจเป็นไดว้า่ผลการเปรียบเทียบท่ีไดอ้าจแตกต่างกนั 
 

รายการอ้างองิ 
 

ชูมนัส สมบูรณ์ .  (2550). ความรู้และ เจตคติ ต่อการลดต้นทุนอย่างมี ส่วนร่วมของ
พนักงาน บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  

พวงรัตน์ ทวรัีตน์. (2543). การสร้างและพฒันาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ ส านักทดสอบทางการศึกษาและ 
จิตวทิยา. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พทัธ์ธีรา  ภูวพฒัน์วรีกุล. (2551). ความรู้และเจตคติของพนักงานต่อการน ากจิกรรมข้อเสนอแนะมา
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์สายตา ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  

ศกัด์ิชาย วรกุล. (2550). ความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีนของวิศวกรในอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต, วทิยาลยัเซาร์อีสทบ์างกอก. 

สนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ,และพรประภา แสงสินเจริญชัย. 
(2559). ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้กรณีศึกษาชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ เขตดุสิตกรุงเทพฯ. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. 

อนุพงษ์ พันธ์อมร. (2552). ความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีของพนักงาน
อุตสาหกรรมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาบริษัท เอ็น เอช เค ปริง (ประเทศไทย) จ ากัด. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั.   



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

135 
 
 
 
 

อกัษร  สวสัดี. (2542). ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ.  ภาคนิพนธ์
ศิลปะศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันาสังคม, คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร. 

เอกชัย เพชรกาฬ. (2549). ความรู้และเจตคติต่อการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมของพนักงาน
โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์กลุ่ มบริษัทไทยซัมมิท เขตจังหวัดสมุทรปราการ. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั. 

Oskamp, S. (1977). Attitudes and Opinions.  New Jersey: Prentice hall Inc. 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

136 
 
 
 
 

การประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบัตงิานด้านงานคลงั 
และพสัดุของผู้ปฏิบัตงิานคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

An evaluation of risk management process on the financial and 
procurement operation of personnel in Faculty of science, Mahidol 

University 
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Finance and Accounting Analyst, Faculty of Science, Mahidol University 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงใน
การปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ 2) โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ 
และ 3) เปรียบเทียบโอกาสการเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และ 4) เสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียง กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 252 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
จากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
จากสัดส่วนของภาควชิา/งาน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งระดบัชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) การประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงั
และพสัดุอยูใ่นระดบัมาก 2) โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุอยูใ่นระดบั
มาก 3) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภทของผูป้ฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการ
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ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาปฏิบติังาน
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และ 4) กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกิดความ
เส่ียงในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.60) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบั
โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง และ 5) แนวทางการพฒันา องคก์ารควรมีการอบรมให้แก่ผูป้ฏิบติังานได้
ทราบถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากไม่มีการบริหารจดัการดา้นความเส่ียง และควรจดัให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการวางแผนกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงาน
คลงัและพสัดุ 
 

ค าส าคัญ : การประเมินผล, การบริหารความเส่ียง, การปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ, คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to study the evaluation of risk management processes in the 
financial and procurement operation, 2) to study the potential risks in the financial and procurement 
operation, 3) to compare the opportunity of risk processes in the financial and procurement operation 
classified by personal factors and 4) to suggest of guidelines for developing risk management processes. 
The sample group was 252 workers in the Faculty of Science, Mahidol University, by specifying the 
sample size from the Taro Yamane formula, determining the error value of 0.05 and calculating the sample 
from the proportion of the faculty with Stratified Random Sampling. The study instrument was a 
questionnaire with a reliability of 0.96. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, T-test, F-test and Pearson's correlation coefficient and determined the level of statistical 
significance at the level of 0.05. 
 The results of the study showed that 1) The evaluation of risk management processes in the financial 
and procurement operation were at a high level. 2) The potential risks in the financial and procurement 
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operation were at a high level. 3) Workers with different types of workers had no different opinions on 
potential risks but workers with different gender, age, education level and working periods had different 
opinions on potential risks with statistical significance at the level of 0.05. 4) The risk management 
processes in the operation were correlated with the potential risks in the operation at the statistical 
significance level of 0.05, with the relationship at a high level (r = 0.60). When considering each aspect, it 
was found that The risk management processes in the operation were correlated with the potential risks in 
the operation at the statistical significance level of 0.05, with the relationship level between the medium to 
high. 5) Development guidelines the organization should have training for workers to know the damage that 
may occur. If there is no risk management. The organization should provide cooperation from all sectors. In 
order to plan the risk management process for the financial and procurement operation. 
 

Keywords : An evaluation, Risk management, Financial and procurement operation, Faculty of science, 
Mahidol University 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาบนพื้นฐานการวิจยัและนวตักรรม มีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ มี
การน าองคค์วามรู้และนวตักรรมจากงานวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงในดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจยัและพฒันาทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศให้มัน่คง มัน่คั่ง อย่างย ัง่ยืน (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2559) ส าหรับการพฒันาประเทศในระยะ
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีหลกัการส าคญัของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเน่ืองมาตั้งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพฒันาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กนัและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดี ยึดคนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พฒันาคนให้มีความเป็น
คนท่ีสมบูรณ์มีวินยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทศันคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม ยดึวสิัยทศัน์ ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติปี 20 มาเป็นกรอบของวสิัยทศัน์ประเทศไทย 
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วสิัยทศัน์ประเทศไทย มีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดบัยอ่ยลงมา โดยท่ีเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัในดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายท่ีย ัง่ยืน  (SDGs) ยึดหลกัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้ าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม โดยมุ่งเนน้การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุม
ทัว่ถึง เพื่อเพิ่มการขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กวา้งข้ึน และยึดหลกัการน าไปสู่การปฏิบติัให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัในปี 5 ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว เป็นกลไกเช่ือมต่อใน
ล าดบัแรกท่ีจะก ากบัและส่งต่อแนวทางการพฒันาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติปี 20 ให้เกิดการ
ปฏิบติัในทุกระดบัและในแต่ละดา้นอย่างสอดคลอ้งกนั ดงันั้น องคก์ารควรด าเนินการประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานใหเ้กิดเป็นกระบวนการโดยเฉพาะดา้นงานคลงัและพสัดุ ซ่ึงโอกาสท่ี
จะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ท าใหง้าน
ไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด หรือ ความเส่ียง คือ ความไม่แน่นอนท่ี
เกิดข้ึนและมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไว ้
 การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ท่ีส าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลบริหารท่ีดี ท่ีจะช่วย
ใหก้ารบริหารงานและการตดัสินใจดา้นต่าง  ๆเช่น งานคลงัและพสัดุ การวางแผน การก าหนดกลยทุธ์ การ
ติดตามควบคุม และวดัผลการปฏิบติังาน ตลอดจนการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และลดการสูญเสียและโอกาสท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์าร (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากร
น ้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560) ซ่ึงเป็นงานของการบริหารโครงการ อนัเน่ืองมาจากการ
ประสบปัญหาท าใหง้านไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือการใชจ่้ายงบประมาณเกินวงเงินของโครงการ 
หรือการส่งมอบงานท่ีผูม้ารับบริการไม่พึงพอใจจนตอ้งปรับปรุงแกไ้ข การป้องกนัความเส่ียงขา้งตน้ อาจ
ด าเนินการไดโ้ดยการบริหารความเส่ียง หรือ การควบคุมไม่ให้ภาวะคุกคามเหล่านั้นเกิดข้ึนกบัโครงการ 
ความเส่ียงอาจเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ขอ้จ ากดัของโครงการและความไม่แน่นอนอนั
เน่ืองมาจากอิทธิพลการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มโครงการ จนเป็นเหตุให้การค านวณกิจกรรมของ
โครงการคาดเคล่ือนจากความจริง ผลท่ีตามมาท่ีเห็นไดช้ัดเจน หากยอมรับความล่าช้านั้น ก็ตอ้งเพิ่ม
งบประมาณและผลกระทบคือ ค่าใช้จ่ายเกินกว่าท่ีก าหนดไว ้วนัส้ินสุดของโครงการผิดพลาดและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของโครงการ ในกรณีท่ีตอ้งจดัสรรทรัพยากรเพิ่มเติมผลก็จะจบลงท่ี
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ค่าใชจ่้ายของโครงการเกินวงเงินท่ีก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนั การด าเนินงานของภาครัฐแมว้า่เป้าหมายส าคญั
ไม่ไดอ้ยู่ท่ีก  าไร แต่ภาครัฐก็ตอ้งการผลผลิตท่ีเป็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีคุม้ค่างบด าเนินการ
นัน่เอง หลงัจากจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแลว้ จะตอ้งมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าไดมี้การด าเนินงานไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งติดตามผลการจดัการความเส่ียงท่ีไดมี้การด าเนินการไปแลว้วา่บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการ
บริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมี
ประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน าผล
การติดตามไปรายงานใหฝ่้ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
 จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียง
ต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุของผูป้ฏิบติังานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เน่ืองจาก
ผูป้ฏิบติังานต าแหน่งประเภทสนบัสนุน เป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร 
และปัจจยัท่ีผูศึ้กษานั้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์าร ทั้งน้ี การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็น
แนวทางให้ผูบ้ริหารน าผลท่ีไดไ้ปพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงั
และพสัดุ และเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการ
ปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอ่ืนๆ ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ 
 2. เพื่อศึกษาโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงั
และพสัดุของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

สมมติฐาน 
 1. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2. กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงใน
การปฏิบติังาน 

 

 

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

กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัตงิาน 
1. การก าหนดนโยบาย 
2. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
3. กระบวนการและวธีิการปฏิบติังาน 
4. ระบบสนบัสนุน 
5. ธรรมาภิบาล 6 ประการ 
 (1) หลกันิติธรรม  (4) หลกัการมีส่วนร่วม 
 (2) หลกัคุณธรรม  (5) หลกัความรับผดิชอบ 
 (3) หลกัความโปร่งใส (6) หลกัความคุม้ค่า 

 
 
 
 
โอกาสทีเ่กดิความเส่ียงในการปฏบิัตงิาน 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับุคคล 
2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากขั้นตอนการปฏิบติังาน 
3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 1) ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูป้ฏิบติังานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 678 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562)  และ 2) กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน  252 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย
ดว้ยวธีิสุ่ม (Simple Random Sampling) และใชว้ธีิค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% 
และค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสัดส่วนของภาควชิา/งาน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบระดบัชั้น (Stratified Sampling) 
ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ในประชากรออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วย
ตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะการประเมินผลกระบวนการบริหารความ
เส่ียงในการปฏิบติังาน โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน และเสนอแนะแนวทางการบริหารความ
เส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย 1) 
ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบติังาน 
สถานภาพของบุคลากร และกระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน และ 2) ตวัแปรตาม คือ 
โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ด าเนินการภายในระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทราบระดับการประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียง โอกาสท่ีเกิดความเส่ียง และ
เปรียบเทียบโอกาสการเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานด้านงานคลงัและพสัดุของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ดา้นงานคลงัและพสัดุ ท่ีมีประสิทธิภาพของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมภายในและความเส่ียง 
 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงในการปฏิบติังานตามปกติการควบคุมภายใน มิใช่
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงและมิใช่ผลสุดทา้ยของการกระท าแต่เป็นกระบวนการ (process) ท่ีมีการปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงก าหนดไวใ้นกระบวนการปฏิบติังาน (built in) ประจ าวนัตามปกติของหน่วยงาน ดงันั้น ฝ่าย
บริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงานซ่ึงไดแ้ก่ การ
วางแผน (planning) การด าเนินการ (executing) และการติดตามผล (monitoring) มาตรฐานการควบคุมภายในท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (control 
environment) 2) การประเมินความเส่ียง (risk assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (control activities) 4) 
สารสนเทศและการส่ือสาร (information and communications) และ 5) การติดตามประเมินผล (monitoring)  
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน, 2554) ไดใ้หค้วามหมาย การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีผูก้  ากบั
ดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ทุกระดบัของหน่วยงานรับตรวจ ก าหนดใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีความมัน่ใจอยา่ง
สมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์คือ 1) การด าเนินงาน (Operation: O ) 
หมายถึง การบริหารจดัการ การใชท้รัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการ
ทุจริตของหน่วยรับตรวจ 2) การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อใชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา และ 3) การปฏิบติั
ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance: C) ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบติัตาม
นโยบาย และวธีิการปฏิบติังานท่ีองคก์ารไดก้ าหนดข้ึน 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน, 2554) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ความเส่ียง (risk) หมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององค์การ ทั้งในดา้นกลยุทธ์ การปฏิบติังาน การเงิน และการบริหาร โดยความเส่ียงน้ีจะถูกวดัดว้ย
ผลกระทบ (impact) ท่ีไดรั้บ และโอกาสท่ีจะเกิด (likelihood) ของเหตุการณ์ ความเส่ียงจ าแนกไดเ้ป็น 4 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

144 
 
 
 
 

ลกัษณะ คือ 1) Strategic Risk เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัยุทธศาสตร์ 2) Operational Risk เป็น
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปฏิบติัการ 3) Financial Risk เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน และ 
4) Hazard Risk เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ  
 ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง (2552) กล่าวว่า ความเส่ียงเกิดข้ึนได้ทุกขณะทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบติังานการเงินและพสัดุ หน่วยงานควรมีการป้องกนัความเส่ียงเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้รียกวา่การ
บริหารความเส่ียงซ่ึงจดัเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะช่วยป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเกิดจากการกระท า
ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอนัน ามาสู่ความเสียหายความสูญเสียแก่ทรัพยสิ์นของหน่วยงาน แมจ้ะมีการ
ก าหนดบทลงโทษในการกระท าละเมิดก็ตามแต่การทุจริตและการกระท าผดิต่าง ๆ  ในงานการเงินและงาน
จดัซ้ือจดัจา้งก็ยงัคงมีอยู่โดยเฉพาะการบริหารงานพสัดุเป็นกิจกรรมท่ีมีความสลบัซับซ้อน มีขั้นตอน
มากมาย มีผูไ้ดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์ 
 จากความหมายของการควบคุมภายใน หรือระบบการควบคุมภายใน สรุปไดว้า่ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงทุกคนควรใหค้วามส าคญั เพราะเป็นพนัธกรณีท่ีส าคญั ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ส าเร็จลุล่วง ตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน ดงันั้น การออกแบบการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และการติดตามผลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่าย
บริหารก าหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามนโยบายและ
วตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 ความหมายการบริหารความเส่ียง  
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน, 2554) กล่าวไวว้า่การบริหารความเส่ียง (risk management) หมายถึง เป็นการ
บริหารปัจจยั และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย 
หรือลม้เหลว ดงันั้น เพื่อควบคุมให้ระดบัความเสียหาย และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลกัตามกฎหมายจดัตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณของส่วนราชการ ซ่ึงการจดัการความเส่ียงมีหลายวิธี คือ 1) การยอมรับความเส่ียง 
(risk acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก ไม่คุม้ค่าในการจดัการควบคุมหรือป้องกนั
ความเส่ียง 2) การลด/การควบคุมความเส่ียง (risk reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
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ออกแบบวธีิการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์ารยอมรับได ้
3) การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (risk sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเส่ียง
ใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป และ 4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (risk avoidance) เป็นการจดัการกบั
ความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม
นั้นไป  
 กฤษณ์ธวชั  นพนาคีพงษ์ (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริหารความเส่ียง หมายถึง 
กระบวนการท่ีใชใ้นการระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารปัจจยั
ควบคุมกิจกรรมก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะท าให้องคก์ารเกิด
ความเสียหายและเพื่อใหร้ะดบัของความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์าร
ยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์
การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบการเงิน และช่ือเสียงขององคก์ารเป็นส าคญั การบริหารความเส่ียงตอ้งไดรั้บ
การสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์าร 
 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงวา่เป็นการท านาย
อนาคตอย่างมีเหตุผลและหลกัการเป็นการหาทางลดหรือป้องกนัความเสียหายในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนไวล่้วงหนา้หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกบัปัญหายอ่มมีนอ้ยกวา่องคก์ารท่ี
ไม่ไดน้ ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชก้ารบริหารความเส่ียงจึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ
องคก์ารซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนรวมท่ีทุกคนในองคก์ารตอ้งเก่ียวขอ้ง  
 ปรานี พรรณวิเชียร (2552) สรุปความจ าเป็นในการบริหารความเส่ียงไว ้3 ด้าน คือ 1) ระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ขอ้ 7.5 ก าหนดให้ใช้
มาตรการเพื่อส่งเสริมและก ากบัให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดแผนการสร้างความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ และรายงานผลการด าเนินการในรอบปีต่อ
คณะรัฐมนตรี 2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐน า
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินไปใชเ้ป็นแนวทางจดัวางระบบ
การควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี และรายงานความ
คืบหนา้ทุก 2 เดือน หลงัจากนั้นให้ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกปี และ 3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
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ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการตวับ่งช้ีท่ี 7.4 
ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 
 กญัชลี จ านงวงศ ์(2551) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่การบริหารความเส่ียง หมายถึง การบริหารปัจจยั
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ี
องคก์ารจะเกิดความเสียหายเพื่อใหร้ะดบัของความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อยู่ในระดบัท่ีองค์การรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการ
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ารเป็นส าคญั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
(2550) บอกถึงวตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงมี 2 ประการ คือ 1) วตัถุประสงค์ก่อนความ
สูญเสียวตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงก่อนความสูญเสียเป็นวตัถุประสงค์ส าหรับการ
เตรียมการขององคก์ารเพื่อวางแผนป้องกนัความสูญเสีย เช่น การวิเคราะห์ความเส่ียงขององคก์าร รวม
ไปถึงความพยายามท่ีจะลดความกงัวลของผูบ้ริหารและพนกังานก่อนท่ีจะเกิดความสูญเสีย เพื่อไม่ให้
สูญเสียโอกาสในการท าก าไรหรือประสิทธิภาพการท างาน และ 2) วตัถุประสงคห์ลงัความสูญเสียเป็น
การวางแผนเพื่อความอยูร่อดขององคก์าร เม่ือเกิดความสูญเสียข้ึนโดยการท าแผนรองรับความสูญเสีย
ล่วงหนา้ซ่ึงครอบคลุมการวางแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดความสูญเสียข้ึนกบั
องค์การ แผนการเยียวยาความสูญเสีย แผนการด าเนินงานหลังเกิดความสูญเสีย โอกาส ความ
รับผิดชอบผูอ่ื้นและสังคมหลงัเกิดความสูญเสีย เป็นตน้ ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งให้ความส าคญักบั
วตัถุประสงคน้ี์มากกวา่ภาคเอกชนเพราะงานบริการของหน่วยงานภาครัฐมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนและความอยูร่อดของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  
 จากความหมายของการบริหารความเส่ียงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการบริหารความเส่ียง
หมายถึงวิธีการท่ีองค์การใช้เพื่อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะ
ส่งผลกระทบ หรือความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ารเพื่อใหโ้อกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานลดลงอยูใ่นระดบัท่ีหน่วยงานยอมรับไดเ้พื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของงานจากความส าคญัของการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นการสร้าง
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน สามารถสรุปประโยชน์ของการบริหาร
ความเส่ียง คือ 1) สะทอ้นให้เห็นภาพรวมความเส่ียงท่ีส าคญัโดยช้ีให้เห็นปัญหาขององค์การและใช้
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 2) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ขององคก์าร 3) ใชเ้ป็น
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ข้อมูลในการพฒันาการบริหารหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) ช่วยลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์ารยอมรับได ้และ 5) ช่วยในการติดตามผลการ
ปฏิบติังานขององคก์ารโดยใชแ้ผนบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือ  
 กระบวนการบริหารความเส่ียง  
 ปรานี พรรณวเิชียร (2552) ไดอ้ธิบายกระบวนการบริหารความเส่ียงไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีใชใ้น
การระบุความเส่ียงวเิคราะห์ประเมินและจดัระดบัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
กระบวนการท างานของมหาวทิยาลยัและหน่วยงาน รวมทั้งการบริหารและจดัการความเส่ียงโดยก าหนด
แนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดก้ระบวนการน้ีจะส าเร็จได้
ตอ้งมีการส่ือสารให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง การบริหารความเส่ียงในทิศทาง
เดียวกนัและควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ประเมินความเส่ียง  
 การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์าร (enterprise risk management) หมายถึง การบริหารปัจจยั 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์การ
จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ี
องค์การยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายทั้งในดา้นกลยุทธ์ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงเกียรติภูมิขององคก์ารเป็น
ส าคญั โดยไดรั้บการสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานทุกระดบัทัว่
ทั้งองคก์าร สามารถแบ่งประเภทของความเส่ียงเป็นกลุ่มความเส่ียงประเภทต่าง ๆ เพื่อความสะดวกใน
การคน้หา ระบุ ประเมิน จดัล าดบั และก าหนดมาตรการควบคุมประกอบด้วย (ส านักงานตรวจเงิน
แผน่ดิน, 2554) 1) ประเภทความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน เช่น การออกแบบส ารวจ ประมาณราคา การ
ก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การบริหารงานพสัดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ 2) ประเภทความ
เส่ียงดา้นบญัชีและการเงิน เช่น ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัของเงินสด ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น 
การบนัทึกบญัชีผดิพลาด การทุจริตรายงานทางการเงิน เร่ืองสภาพคล่อง การมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น และ
การสูญเสียรายได้ เป็นต้น 3) ประเภทความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบั ท่ีเกิดจากการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั หรืออาจท าผิดโดยมิไดต้ั้งใจ แต่เกิดจาก
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 4) ประเภทความเส่ียงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เช่น การจดัท า
โครงการเร่งด่วนตามนโยบายภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ หรือการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ความเปล่ียนแปลงความตอ้งการของลูกคา้ สภาวการณ์
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แข่งขนั 5) ประเภทความเส่ียงดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ทั้งในเร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ความลับของข้อมูล หรือภัยพิบัติท่ีกระทบระบบ ส่งผลให้ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงโดยระบบ
สารสนเทศมีผลกระทบไปดว้ย  
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน 
และจดัระดบัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององคก์าร รวมทั้งการบริหารจดัการความเส่ียงโดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกนัหรือลด
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
 2. แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพการบริหารงานคลงั 
 Kenneth .W. Brown (1993) ได้เสนอตวัแบบท่ีศึกษาตวัช้ีวดัทางการเงินการคลงั 10 ประการ 
ส าหรับใช้วิเคราะห์ความเขม้แข็งขององค์การ ซ่ึงใช้วิธีการเปรียบเทียบสัมพทัธ์(Benchmarking) โดย
พิจารณาจากการบริหารดา้นการคลงั หรือพิจารณาเปรียบเทียบกบัแนวโน้มขอ้มูลในอดีต ตวัช้ีวดัทาง
การเงินการคลังของทอ้งถ่ิน 10 ประการได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักการคลังของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (the Government Finance Office Association : GFOA) และผลงานดา้นทอ้งถ่ินอย่าง
แพร่หลาย เน่ืองจากตวัช้ีวดัดงักล่าวสามารถน าไปประเมินสถานะการคลงัของทอ้งถ่ินไดส้ะดวกพร้อม
ทั้งสามารถเสนอแนะนโยบายของทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงสรุปได ้ว่า 1) รายไดร้วม/จ านวน
ประชากร ค่าน้อยแสดงถึงความจ าเป็นท่ีจะหารายได้เพิ่มข้ึน 2) รายได้ท่ีจดัเก็บเอง/รายได้จากการ
ด าเนินงาน แสดงถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง ไดดี้โดยไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากหน่วยงานภายนอก
หรือเงินจดัสรรจากรัฐบาล 3) รายไดจ้ากเงินอุดหนุน/รายไดจ้ากการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึงการ
พึ่งตนเอง ดา้นการคลงัซ่ึงแสดงวา่ทอ้งถ่ินไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4) รายจ่ายจาก
การด าเนินงาน/รายไดร้วม เป็นดชันีท่ีแสดงวา่ทอ้งถ่ินมีการใชจ่้ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างเพียงพอ 5) รายไดร้วม/รายจ่ายรวม ค่ามากแสดงว่าองค์การมีฐานะการคลงัท่ีเกินดุล และเขม้แข็ง
เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงในระยะยาว 6) ดุลการด าเนินงานเบ้ืองตน้/รายไดจ้ากการด าเนินงานค่ามาก
แสดงว่าทอ้งถ่ินมี ทรัพยากรเพียงพอท่ีรองรับการขาดรายไดใ้นระยะสั้น 7) เงินสดและเงินลงทุนระยะ
สั้น/หน้ีสินระยะสั้ นค่ามากแสดงว่าทอ้งถ่ินมีสภาพคล่อง เพียงพอส าหรับการจ่ายหน้ีในระยะสั้ น 8) 
หน้ีสินระยะสั้น/รายไดจ้ากการด าเนินงานค่านอ้ยแสดงวา่ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอ ส าหรับการจ่ายหน้ีใน
ระยะสั้น 9) หน้ีสินทางตรงระยะยาว/จ านวนประชากรค่านอ้ยแสดงวา่มีความสามารถในการจ่าย หน้ีระยะ
ยาว 10) รายจ่ายช าระหน้ี/รายไดร้วมค่านอ้ยแสดงวา่ทอ้งถ่ินสามารถจ่ายหน้ีไดต้ามก าหนด ช าระ แนวคิด
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ของ Brown เป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์เป็นกรอบในการพิจารณา ประเมินประสิทธิภาพของ
องคก์ารไดบ้างส่วนเช่น รายไดร้วม/ จ  านวนประชากร ค่านอ้ยแสดงถึงความจ าเป็นท่ีจะหารายไดเ้พิ่มข้ึน 
รายไดท่ี้จดัเก็บเอง/รายไดจ้าก การด าเนินงานซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการพึ่งตนเองไดดี้โดยไม่ตอ้ง
พึ่งพารายไดจ้ากหน่วยงาน ภายนอกหรือเงินจดัสรรจากรัฐบาล รายไดจ้ากเงินอุดหนุน/รายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึงการพึ่งตนเองดา้นการคลงั รายจ่ายจากการด าเนินงาน/รายไดร้วม เป็น
ดชันีท่ีแสดงว่าองค์การมีการใช้จ่ายในโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ รายได้รวม/
รายจ่ายรวม ค่ามากแสดงวา่องคก์ารมีฐานะการคลงัท่ี เกินดุล และเขม้แข็งเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียง
ในระยะยาวและดุลการด าเนินงานเบ้ืองตน้/รายได ้จากการด าเนินงานค่ามากแสดงวา่องคก์ารมีทรัพยากร
เพียงพอท่ีรองรับการขาดรายไดใ้นระยะสั้นเป็นตน้  
 3. แนวคิดเกีย่วกบัหลกัธรรมาภิบาล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในส่วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดา้น การ
บริหารราชการแผน่ดินก าหนดให้มีการพฒันาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการปฏิบติังาน เพื่อให้การ
บริหารราชการแผน่ดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช ้หลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ หลกัการพื้นฐานของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดีประกอบดว้ยหลกัส าคญั 6 ประการ คือ (พระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546) ประกอบดว้ย 1) หลกันิติธรรม (Rule of Law) ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหท้นัสมยั และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบันั้น 2) หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามและความซ่ือสัตย์
สุจริตและหลกัดา้นหลกัคุณธรรม Ethics ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 3 หลกัการคือหน่วยงานปลอดการ
ทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินยั และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณองค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากคอรัปชั่น หรือมี 
คอรัปชัน่นอ้ยลง คอรัปชัน่ การฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือ Corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้เสียหาย 
การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบติัและกฎหมาย ส าหรับพิษภยัของคอรัปชัน่ ไดส้ร้างความ
เสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการ บริหารจดัการอยา่ง
ร้ายแรง เม่ือพิจารณาเร่ืองของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเร่ืองต่อไปน้ี (ถวิลวดี บุรีกุล, ม.ป.ป.) (1) 
องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจากการไม่ปฏิบติัตาม กฎหมายอยา่งโจ่งแจง้
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หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายนอ้ยลง (2) องคป์ระกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ี์ปลอดจาก
การปฏิบติัท่ีนอ้ยกวา่ หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือปฏิบติัเช่นน้ีนอ้ยลง (3) องคป์ระกอบคุณธรรม
หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบติัท่ีมากกว่าท่ี กฎหมายก าหนด หรือปฏิบติัเช่นน้ี
น้อยลง และ (4) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบติัเช่นน้ีน้อยลง ส าหรับการท่ีหน่วยงาน
ปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ นั้นเป็น การกระท าผิดวิชาชีพนิยมไดแ้ก่ 
พฤติกรรมท่ีสวนทางหรือขดัแยง้กบัองคป์ระกอบของวชิาชีพนิยมโดย เฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็นของ การ
มีจรรยาบรรณวชิาชีพและการประพฤติตามจรรยาบรรณวชิาชีพหลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การมีกลไกการ
ปฏิบติังานขององคก์ารใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีรับรู้
กนัไดโ้ดยทัว่ไป และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยง่าย มีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนภายใต้
การควบคุมของกฎหมายท่ีชดัเจน 3) หลกัความโปร่งใส Transparency ประกอบไปดว้ยหลกัการย่อย 4 
หลกัการ คือ องคก์ารมีความโปร่งใสดา้นโครงสร้าง หน่วยงานมี ความโปร่งใสดา้นการให้คุณ หน่วยงาน
มีความโปร่งใสดา้นการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสดา้น การเปิดเผยขอ้มูล (1) ความโปร่งใสดา้น
โครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปน้ี มีการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นตน้ โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบติังาน มีผูป้ฏิบติังานมาดว้ยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยูใ่หม่มาก
ข้ึน มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม่ มีฝ่ายบญัชีท่ีเขม้แขง็ (2) ความโปร่งใสดา้นให้
คุณประกอบดว้ยพฤติการณ์ต่อไปน้ี มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบติังานเป็นผลส าเร็จ มีค่าตอบแทน
เพิ่มส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทนพิเศษให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีซ่ือสัตย ์มีมาตรฐาน
เงินเดือนสูงพอเพียงกบัค่าใช้จ่าย (3) ความโปร่งใสดา้นการให้โทษ ประกอบดว้ยพฤติการณ์ต่อไปน้ี มี
ระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ มีวธีิการพิจารณาลงโทษผูท้  าผดิอยา่งยุติธรรม มีการลงโทษจริงจงั 
หนกัเบาตามเหตุแห่งการกระท าผดิ มีระบบการฟูองร้องผูก้ระท าผดิท่ีมีประสิทธิภาพ หวัหนา้งานลงโทษ
ผูทุ้จริตอยา่งจริงจงั มีการปรามผูส่้อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต มีกระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว 
ความโปร่งใสดา้นการเปิดเผย ประกอบดว้ยพฤติการณ์ต่อไปน้ี 1) ประชาชนไดเ้ขา้มารับรู้ การท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 2) ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัหา การให้สัมปทานการ
ออก กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 3) ประชาชน ส่ือมวลชน และองคก์ารพฒันาเอกชน ไดมี้โอกาส
ควบคุมฝุายบริหารโดย วิธีการต่างๆ มากข้ึน 4) มีการใชก้ลุ่มวิชาชีพภายนอก เขา้มาร่วมตรวจสอบ 4) 
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หลกัการมีส่วนร่วม Participation การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งมี การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการ
ตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการ
ส่ือสารสองทาง ทั้ง อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนั
ระหวา่งผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสังคม ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นระดบั
ต ่าสุดและเป็น วิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหวา่งผู ้วางแผนโครงการกบัประชาชน เพื่อให้
ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หรือเขา้ มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพ์
ให้ ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ หลกัการมีส่วนร่วมประกอบไปดว้ยหลกัการส าคญั 4 หลกัการคือ (1) 
ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสาร ระหว่างผูว้างแผน
โครงการกบัประชาชน เพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ และยงั
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง
นิทรรศการ และการท าหนงัสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ (2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่ระดบัแรก กล่าวคือ ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินขอ้ดีขอ้เสียชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น การส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั การริเร่ิมโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเก่ียวกบั
โครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็น จากผูฟั้ง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นตน้ (3) ระดบัการ
วางแผนร่วมกนั และการตดัสินใจ เป็นระดบัขั้นท่ีสูงกวา่การปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเร่ืองการมีส่วน
ร่วมท่ีมีขอบเขตกวา้งมากข้ึน มีความรับผดิชอบร่วมกนัในการตดัสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และ
เตรียมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ระดบัน้ีมกัใช้ใน กรณีท่ีเป็นเร่ืองซับซ้อนและมีขอ้
โต้แย ้งมาก เช่น การใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ี เก่ียวข้อง การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกนั เป็นตน้ (4) ระดบัการ
พฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเขา้ใจให้กบัสาธารณชน เป็นระดบัขั้นท่ีสูงสุดของการมี
ส่วนร่วม คือเป็นระดบัท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการไดต้ระหนกัถึงความส าคญั และประโยชน์ท่ีจะ ไดรั้บจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนและไดมี้การพฒันาสมรรถนะหรือขีด ความสามารถ ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใหม้ากข้ึนจนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถมีส่วนร่วมได ้อยา่งเต็มท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุด 5) หลกั
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ความรับผิดชอบ Accountability มีความหมายกวา้งกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบาย
เก่ียวกบั พฤติกรรมไดเ้ท่านั้น ยงัรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุผลตามป้า
หมายท่ีก าหนดไวร้วมทั้งการ ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ เป็นเร่ืองของความพร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบ ความพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบติัถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็น
คุณสมบติัหรือทกัษะท่ีบุคคล พึงแสดงออกเพื่อเป็นเคร่ือง ช้ีว่าไดย้อมรับในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย
และน าไปปฏิบติัดว้ยความ รับผดิชอบ ประกอบดว้ยหลกัการยอ่ยดงัน้ี (1) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เป็นส่ิง
ส าคญัส่ิงแรกของระบบส านึก รับผดิชอบกล่าว คือ องคก์ารจะตอ้งท าการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์
ของการปฏิบติัการสร้าง วฒันธรรมใหม่ใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการบรรลุอะไรและเม่ือไรท่ีตอ้งการเห็นผลลพัธ์
นั้น (2) ทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั จากเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไวต้อ้งประกาศให้ทุกคนได ้รับรู้และเกิด
ความเขา้ใจ ถึงส่ิงท่ีตอ้งการบรรลุและเง่ือนไขเวลาท่ีตอ้งการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ ทุกคนไดเ้ป็น
เจา้ของ โครงการสร้างวฒันธรรมน้ีร่วมกนั เพื่อให้เกิดการประสานก าลงัคนร่วมใจกนัปฏิบติังาน เพื่อ
ผลิตภาพโดยรวมขององคก์าร (3) การปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวฒันธรรม
ส านึก รับผดิชอบอยูท่ี่ความสามารถของหน่วยงานในการส่ือสารสร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนใน องคก์าร 
ผูบ้ริหารใหค้วามสนบัสนุน แนะน า ท าการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือ 
กนัปฏิบติังานระหวา่ง หน่วยงานต่างๆ ในองคก์าร (4) การจดัการพฤติกรรมท่ีไม่เอ้ือการปฏิบติังานอยา่ง
ไม่หยุดย ั้ง ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลง นบัว่าเป็นเร่ืองปกติ และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงมกัจะมีการ 
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเสมอหน่วยงานตอ้งมีมาตรการในการจดัการกบัพฤติกรรมการ ต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อใหทุ้ก คนเกิดการยอมรับแนวความคิดและ เทคโนโลยีใหม่ๆ (5) การมีแผนการ
ส ารอง ส่วนประกอบส าคญัขององคก์ารท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมส านึกรับผิดชอบ ตอ้งมีการวางแผนฟ้ืนฟู 
ท่ีสามารถส่ือสารให้ทุกคนในองคก์ารไดท้ราบและเขา้ใจถึงแผน และนโยบายขององคก์าร และท่ีส าคญั
คือ ตอ้งมีการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย (6) การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานองคก์ารจ าเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ผลงานท่ีพบว่ายงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดตอ้งมีการ ด าเนินการแกไ้ขในทนัที ขณะท่ีผลงานท่ีไดม้าตรฐานตอ้งไดรั้บ
การยอมรับยกยอ่งในองคก์าร และ 6) หลกัความคุม้ค่า Value For Money หลกัการน้ีค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหารการจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลใน
การปฏิบติัอนัเกิด จากการใช้หลกัธรรมาภิบาลนัน่เอง ประกอบดว้ย การประหยดั การปฏิบติังานและ
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ผลตอบแทนผูป้ฏิบติังานเป็นไปอยา่งเหมาะสม การไม่มีความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ การมีผลผลิตหรือ
บริการไดม้าตรฐาน การมีการตรวจสอบภายในและการจดัท ารายงานการเงิน การมีการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หมายถึงมีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
การพฒันาทรัพยากรบุคคล มีการใชผ้ลตอบแทนตามผลงาน ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึงการมี
นโยบาย แผน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย การมีการเนน้ผลงานดา้นบริการ การมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงมีสภาวะผูน้ า เม่ือมีหลกัการท่ีเป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแลว้ 
หน่วยงานท่ีตอ้งการใช้หลกัการบริหารแนวใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถ ประยุกตใ์ช้ไดแ้ละวดั 
ระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งจากผูใ้ห้บริการและ 
ผูรั้บบริการ ตลอดจนรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพข้างล่างน้ีเป็นตวัอย่างของการน า
หลกัการขา้งตน้ไปสร้างตวัช้ีวดัและน าไป ทดสอบจริงในหน่วยงาน และสามารถแสดงผลใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
ท าใหผู้บ้ริหารสามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานขององคก์ารใหมี้ธรรมาภิบาลมากข้ึนได ้
 4. ประวตัิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ใน
นาม โรงเรียนเตรียมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อจดัการศึกษาเตรียมแพทย ์และ
เตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ข้ึนภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญติัยกฐานะข้ึนเป็น คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี - โท - เอก ใน
เวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์ได้ยา้ยสถานท่ีมาตั้ง ณ พื้นท่ีปัจจุบนั ในปีพ.ศ. 2512 
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้พระนามาภิไธย มหิดล เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั และต่อมาไดมี้
ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 
คณะวทิยาศาสตร์ จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็น คณะวทิยาศาสตร์ ปัจจุบนัคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มี
ท่ีท าการ 2 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วทิยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา ส าหรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-2 และเป็นสถานท่ีปฏิบติัการวิจยั ซ่ึง MUSC เป็นผูน้ าการศึกษาถึง
ระดบัปริญญาเอกทางสาขาวทิยาศาสตร์ สร้างนกัวจิยัระดบัมนัสมองใหก้บัประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาเอก 
และผลิตบณัฑิตปริญญาตรี - โท - เอก ออกมาอย่างต่อเน่ือง บณัฑิตเหล่าน้ีไดรั้บใช้สังคม เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ทั้ งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค ผลผลิตจาก MUSC คุณภาพสูงเทียบเท่า
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มาตรฐานสากล ผลงานวจิยัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์, 2556) ในการบริหารงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดี เป็นผูน้ าดา้นวิชาการและการบริหารจดัการมีคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมก าหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลัก เพื่อให้
ด าเนินการโดยสอดคล้องกบันโยบาย เป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลยั มีคณะท่ีปรึกษาคณบดี 
ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร ผูใ้ช้บณัฑิต ปัจจุบนัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประกอบดว้ย 12 ภาควชิา และ 1 ศูนย ์โครงสร้างส่วนสนบัสนุนองคก์าร ภายใตส้ านกังานคณบดี ประกอบดว้ย 
13 งาน และ 1 โครงการจดัตั้งงาน นอกจากน้ียงัมีหน่วยวิจยัและเครือข่ายวิจยั ของคณะวิทยาศาสตร์ จ  านวน 12 
หน่วย  
 5. ผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 สุเมธี ทาวชิยั (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของธนาคารพาณิชยใ์นเขตภาคเหนือซ่ึงได้
ศึกษากระบวนการและแนวปฏิบติัในการบริหารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา่ 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติังานคือความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีระบบการควบคุมภายในไม่
มีประสิทธิภาพ การละเมิดกฎเกณฑต่์างๆ ทั้งภายนอกและภายใน การผิดพลาดในการปฏิบติังานและการ
ทุจริตและในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติังานของธนาคารพาณิชยใ์นเขตภาคเหนือพบว่า ธนาคาร
พาณิชยท่ี์ต่างชาติถือหุน้ใหญ่มีระดบัแนวปฏิบติัมากท่ีสุดทั้งในดา้นการระบุความเส่ียง การวดัความเส่ียง 
การติดตามความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดน้ านโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
กรรมการผูจ้ดัการไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผลไดก้ าหนดหนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีส าคญัโดยการรายงานผล
การด าเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายการเติบโตในส่วนของปัญหาของการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบติังานพบวา่ ส่วนใหญ่ขาดการศึกษาในดา้นการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
 ธารชุดา อมรเพชรกุล (2546) ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงภายในสายงาน
ทะเบียนและตรวจสอบพสัดุ ส่วนการพสัดุส านกับริหารแผนและการคลงัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผล
การศึกษาพบวา่ มีความเส่ียง 14 ประเด็น และความเส่ียง 5 ล าดบัแรก คือสถานท่ีจดัเก็บพสัดุไม่เพียงพอ 
เจา้หนา้ท่ีท างานไม่ทนั เจา้หนา้ท่ีท างานผดิพลาด ผูรั้บบริการไม่ใหค้วามร่วมมือ เจา้หนา้ท่ีไดรั้บอนัตราย 
สรุปเป็นแผนจดัการความเส่ียงได ้12 แผน จากการประเมินความเส่ียงหลงัจากใชร้ะบบบริหารความเส่ียง
แลว้พบวา่ ความเส่ียงลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 76.70 
 วราพร อาสาห์ประกิต (2547) ศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงของโครงการการให้คาปรึกษาและ
ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อพฒันาระบบบริหารความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่มีความเส่ียงภายใน จ านวน 
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13 ปัจจยั ความเส่ียงภายนอก จานวน 14 ปัจจยั จากนั้นมีการสร้างแผนการควบคุมความเส่ียงของโครงการ
มีแผนการจดัการความเส่ียง 14 แผน ไดน้ าแผนจดัการความเส่ียง จ านวน 4 แผน มาประยุกต์ใช้ใน
โครงการจากการน าแผนจดัการความเส่ียงไปปฏิบติัพบวา่ ปัจจยัเส่ียงท่ีเดิมมีความรุนแรงในระดบั 3 ลด
ความรุนแรงลงเป็นเพียงระดบั 1 
 สกุล วนัศรี (2547) ท าการศึกษาการบริหารความเส่ียงต่อประสิทธิภาพของการบริหารกลุ่มออม
ทรัพยอ์ยา่งเป็นระบบในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มออมทรัพยมี์
การบริหารความเส่ียงอยูม่ากท าใหร้ะดบัความเส่ียงมีนอ้ย ทั้งน้ีเพราะมีการบริหารทั้งดา้นการด าเนินงาน
และดา้นการเงินอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เป้าหมายและ
แผนงานท่ีก าหนดไวส้าหรับ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มออมทรัพยไ์ดแ้ก่ การขาดเงินทุน การอนุมติั
ล่าชา้ การไม่ช าระคืนตามสัญญา ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีขาดการติดตามทวงถามกรรมการและสมาชิกไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบจากการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการหรือวิธีการด าเนินงาน จึง
ควรแกไ้ขโดยให้ความรู้ความเขา้ใจกบักรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์ควรบริหารความเส่ียงดว้ย
การจดัให้มีการวางแผนการด าเนินงาน จดัโครงสร้างองค์การและประเมินความเส่ียงเพื่อเตรียมความ
พร้อมดา้นการบริหารกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 วิยดา ปานาลาด (2548) ได้ศึกษาการบริหารการควบคุมภายในของกระทรวงมหาดไทยจงัหวดั
นครราชสีมา ซ่ึงการบริหารการควบคุมภายในและเปรียบเทียบการบริหารการควบคุมภายในของผูบ้ริหาร 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งในดา้น
สภาพแวดลอ้ม การควบคุมดา้นการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านสารสนเทศและการ
ส่ือสารและการติดตามประเมินผลในส่วนของผลการเปรียบเทียบการบริหารการควบคุมภายในพบว่า
ผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการบริหารราชการกรมตน้สังกดัท่ีไดรั้บจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
แตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อการบริหารการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนัในขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีมีจ  านวน
บุคลากรแตกต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อการบริหารการควบคุมภายในเฉพาะในดา้นการประเมินความเส่ียง 
 วิราภรณ์ พึ่งพิศ (2550) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาระบบการควบคุมภายในของ
บริษทับูรพาอุตสาหกรรม จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาระบบการควบคุมภายในของบริษทัอยูใ่นระดบัไม่แน่นอนทุกดา้น โดยเฉล่ียซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุม ดา้นการประเมินความเส่ียง ด้านกิจกรรมควบคุมดา้นสารสนเทศ และการ
ส่ือสารและการติดตามประเมินผล ในส่วนของปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในซ่ึง
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ประกอบดว้ย ดา้นระบบการควบคุมภายใน ดา้นความเส่ียงของการควบคุม และดา้นการประเมินผล และ
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดบัการศึกษาและต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหา
และอุปสรรคแตกต่างกนั ในขณะท่ีเพศอายุและระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาและอุปสรรค ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรซ่ึง
ประกอบด้วย ดา้นวฒันธรรมและดา้นโครงสร้าง และระบบงานและปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบการ
ควบคุมภายในพบวา่ทั้ง 2 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาระบบการควบคุม
ภายในไปในทิศทางเดียวกนัและโดยรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 อจัฉรียา อนัตนพงศ์ (2550) ศึกษาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงในการบริหารงานพสัดุของ
ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ ผลการศึกษาพบวา่ มีรายการความเส่ียง 13 รายการซ่ึงความเส่ียงทั้งหมดอยูใ่น
ระดบัสูงถึงสูงมาก รายการความเส่ียง 3 ล าดบัแรกคือ ผูข้าย/ผูรั้บจา้งไม่มีความพร้อมในการด าเนินการรับ
ขอ้มูลหรือเอกสารจากหน่วยขอรับบริการล่าช้า และมีการยกเลิกการด าเนินการ/การยกเลิกสัญญาจาก
รายการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ไดว้เิคราะห์หาสาเหตุและสามารถจดัแนวทางบริหารความเส่ียงได ้9 แนวทาง
ดว้ยกนั ซ่ึงการบริหารงานพสัดุสามารถน าแนวทางการบริหารความเส่ียงไปปฏิบติัไดจ้ริงและไปขยายผล
หรือต่อยอดในการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในองคก์ารส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี 
เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ครบถว้นในกระบวนการบริหารงานในภาพรวมทั้งองคก์าร 
 วฑูิรย ์สมโต (2551) ไดศึ้กษาการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารกรุงไทยในจงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารกรุงไทยมีกระบวนการบริหารความเส่ียงในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปฏิบติัเป็นประจา/สม ่าเสมอ ซ่ึงพิจารณาการด าเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้าน
กระบวนการและวธีิการปฏิบติั ดา้นระบบสนบัสนุน และดา้นธรรมาภิบาลในองคก์รและจากการปฏิบติั
เป็นประจ า/สม ่าเสมอนั้นสนบัสนุนผลการศึกษาระดบัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารกรุงไทยใน
ภาพรวมท่ีพบวา่มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 
 ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ศึกษาเร่ืองการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความเส่ียงในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 5 
องคป์ระกอบคือดา้นการเรียนการสอน ดา้นการเงิน ดา้นความมัน่ใจทางการศึกษา ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัโดยปัจจยัความเส่ียงของสถานศึกษาในเมืองนอกเมือง และในแต่ละ
ภูมิภาคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และแนวทางการบริหารความเส่ียงใน
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สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ปัจจยัความเส่ียงดา้นการเรียน การสอนควรใชว้ธีิการบริหาร
ความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนั ความเส่ียงรวมไปถึงถ่ายโอนความเส่ียงปัจจยั
ความเส่ียงดา้นการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนั
ความเส่ียงปัจจยัความเส่ียงดา้นความมัน่ใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุมและหามาตรการในการ
ป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคี คือชุมชนผูป้กครองและผูป้ระกอบการปัจจยัความเส่ียง
ดา้นส่ิงแวดลอ้มควรใชว้ธีิการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกนัความเส่ียง
รวมไปถึงถ่ายโอนความเส่ียงส่วนปัจจยั ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัควรใช้วิธีการ
ควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเส่ียงรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนผูป้กครอง
บุคลากรในสถานศึกษาชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 สุพตัรา แสงวงษา (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
ของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ
ด้านสถานภาพด้านระยะเวลาในการท างานด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนและด้านต าแหน่งงานมีผลต่อ
กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ยด ้านการระบุความเส่ียง ดา้นการประเมิน
ความเส่ียง ดา้นการติดตามความเส่ียง ดา้นการควบคุมและบรรเทาความเส่ียง และดา้นการรายงานความ
เส่ียง ยกเว้นด้านปัจจัยด้านเพศและด้านระดับการศึกษาท่ีไม่มีผลในส่วนของปัจจัยการรับรู้ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นวธีิการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นการฝึกอบรม ดา้นส่ิงเร้า/กระตุน้ ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน และดา้นเป้าหมายการบริหารความเส่ียงโดยรวมมีผลต่อกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการระดบัปานกลาง และระดบัการรับรู้โดยรวมมีผลต่อกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการระดบัปานกลาง  
 มนสิชา แสวงั (2553) ไดศึ้กษาการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยไดศึ้กษาระดบั
ความเส่ียง และแนวทางการจดัท าการบริหารความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้น
การด าเนินงาน ดา้นกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ มีความเส่ียงอยู่ในระดบันอ้ย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสามารถยอมรับความเส่ียงได้ แต่ตอ้งมีการควบคุมการปฏิบติังาน ส่วนความเส่ียงดา้นการเงิน 
งบประมาณ มีความเส่ียงอยู่ในระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถยอมรับความเส่ียงนั้นได้ ส่วน
แนวทางในการจดัท าการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัมี 2 แนวทาง คือจดัอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรทุกระดบั และจดัท าแผนบริหาร ความเส่ียงโดยให้
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ความส าคญัต่อความเส่ียงดา้นยุทธศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ค ารณ โชธนะโชติ (2560) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล 
ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.76 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น คือ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้น
หลกัความคุม้ค่า ด้านหลกัคุณธรรม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกันิติธรรม และด้านหลกัความ
โปร่งใส อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93,  3.88, 3.77, 3.70, 3.66 และ 3.63 คะแนน ตามล าดบั) และเม่ือ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานมหาวิทยาลยัมหิดลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของมหาวทิยาลยัมหิดล จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน 
ต าแหน่งทางการบริหาร ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งช านาญการ/งาน ประเภทของผูป้ฏิบติังาน 
หน่วยงานท่ีสังกัด ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวทิยาลยัมหิดลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

วธิีการศึกษา 
 การศึกษาการประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ
ของผูป้ฏิบติังานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยผูศึ้กษาได้
รวบรวมขอ้มูล จากหนงัสือ เอกสาร ผลงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการศึกษาท่ี
เก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ และเพื่อให้การศึกษา
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูศึ้กษาขอเสนอรายละเอียดการด าเนินการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร : ประชากรท่ีใช้ในศึกษา คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 678 คน 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562)   
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ฏิบติังานภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน  252 คน โดย
การสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม (Simple Random Sampling) และใชว้ิธีค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 95% และ
ระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสัดส่วนของภาควิชา/งาน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบ
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ระดบัชั้น (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นแผนการสุ่มตวัอย่างท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ในประชากร
ออกเป็นกลุ่ม แลว้ท าการเลือกหน่วยตวัอยา่งจากประชากรแต่ละกลุ่มมาใหค้รบทุกกลุ่ม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามและด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อท าการศึกษา  น าแบบสอบถามให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC  :  Index of 
item objective congruence) ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.97 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึง
แสดงว่ามีความตรงใช้ได้ดีตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา และน าแบบสอบถามไปท า try-out กับ
ผูป้ฏิบติังานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าผลท่ีไดม้า
ตรวจสอบความเช่ือถือได ้(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.96 
 2. ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียง ความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงดา้น และความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ 
 ผูศึ้กษาก าหนดเกณฑ์ในการแปลคะแนนเฉล่ีย โดยใชว้ิธีการอิงเกณฑ์ในการแปรความออกเป็น 5 
ระดบั โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดบัออกเป็น 5 ช่วง เกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดการแปลผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Davis’s Descriptor (อา้งในผอ่ง
พรรณ ตรัยมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2542) ดงัน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.70  หรือสูงกวา่   หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.50 – 0.69  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.30 – 0.49  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.10 – 0.29  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
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 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01 – 0.09  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) 
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนงัสือถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ Try Out จ านวน 30 ชุด 
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าหนังสือถึงภาควิชา/งานต่างๆ ภายในคณะ
วทิยาศาสตร์ พร้อมแนบแบบสอบถาม เพื่อจ่ายแจกใหก้บัผูป้ระสานงาน ตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีไดม้า
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ  านวน 252 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วธีิการประมวลผลขอ้มูล ภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูศึ้กษาได้ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จนได้แบบสอบถามทั้งหมด 252 ชุด จากนั้นผูศึ้กษาได้น า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของกระบวนการบริหารความเส่ียง มีความสัมพนัธ์กบั
โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน 
 

บทสรุป 
 การศึกษาเร่ือง การประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและ
พสัดุของผูป้ฏิบติังานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษาท าการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการศึกษาในรูปของการบรรยาย ผลการศึกษา ดงัน้ี 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

161 
 
 
 
 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.21) มีอายุเฉล่ีย 37.21 ปี 
อายุน้อยสุด 23 ปี อายุมากสุด 55 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.65) มีระยะเวลา
ปฏิบติังานเฉล่ีย 9.43 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานต ่าสุด 2 ปี ระยะเวลาปฏิบติังานสูงสุด 22 ปี และเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 65.48) 
 2. กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุของผูป้ฏิบติังานคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นกระบวนการและวธีิการปฏิบติัการ ดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ดา้นระบบสนบัสนุน ดา้น
ธรรมาภิบาลในองคก์าร และดา้นการก าหนดนโยบาย อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01 3.96 3.89 3.85 และ 
3.68 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน
ดา้นงานคลงัและพสัดุ โดยรวมและจ าแนกรายดา้น 
กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัตงิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ดา้นการก าหนดนโยบาย 3.68 0.64 มาก 
2. ดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 3.96 0.43 มาก 
3. ดา้นกระบวนการและวธีิการปฏิบติัการ 4.01 0.42 มาก 
4. ดา้นระบบสนบัสนุน 3.89 0.66 มาก 
5. ดา้นธรรมาภิบาลในองคก์าร 3.85 0.60 มาก 

โดยรวม 3.88 0.41 มาก 

 3. โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83 คะแนน) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเส่ียงท่ีเกิดจากขั้นตอนการปฏิบติังาน และความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับุคคล อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.07 3.96 และ 3.46 คะแนน ตามล าดบั) รายละเอียดตามตารางท่ี 2   
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน 
โดยรวม และจ าแนกรายดา้น 

โอกาสทีเ่กดิความเส่ียงในการปฏิบตังิาน Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น 
1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับุคคล 3.46 0.64 มาก 
2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากขั้นตอนการปฏิบติังาน 3.96 0.54 มาก 
3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.07 0.60 มาก 

โดยรวม 3.83 0.48 มาก 

 4. สมมติฐานการศึกษา ขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อโอกาสท่ี
เกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประเภท
ของผูป้ฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วน
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อโอกาส
ท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน แตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

โอกาสทีเ่กดิความเส่ียงในการปฏิบตังิาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา 
ระยะเวลา
ปฏบิัตงิาน 

ป.ผู้ปฏบิัตงิาน 
t F F F F 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 
1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากตวับุคคล 0.74 3.11 0.38 6.20 0.59 
 0.46 0.00** 0.68 0.00** 0.55 
2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

-4.93 1.54 16.80 3.63 2.54 
 0.00** 0.04* 0.00** 0.00** 0.08 
3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-3.87 2.00 8.62 2.96 5.20 
 0.00** 01.00** 0.00** 0.00** 0.01* 

โดยรวม -3.18 1.80 6.50 4.75 2.79 
 0.00** 0.01* 0.00** 0.00** 0.06 

 5. สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบั
โอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กระบวนการบริหารความเส่ียง
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ในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r=0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กระบวนการ
บริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี   4   แสดงการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 กระบวนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน ทดสอบสมมติฐานของการศึกษา
โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และค่า Sig 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 MXtt Y1 Y2 Y3 MYtt 

X1 Correlation Coefficient 1 0.34** 0.44** 0.71** 0.36** .80** 0.26** 0.49** 0.35** 0.44** 
 Sig. (2-tailed) . 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X2 Correlation Coefficient 0.34** 1 0.36** 0.26** 0.26** .52** 0.35** 0.38** 0.38** 0.45** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 . 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X3 Correlation Coefficient 0.44** 0.36** 1 0.44** 0.31** .63** 0.31** 0.37** 0.26** 0.33** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 . 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X4 Correlation Coefficient 0.71** 0.26** 0.44** 1 0.55** .87** 0.06 0.54** 0.45** 0.42** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 . 0.00 .00 0.36 0.00 0.00 0.00 

X5 Correlation Coefficient 0.36** 0.26** 0.31** 0.55** 1 .71** 0.31** 0.66** 0.48** 0.60** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 . .00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MXtt Correlation Coefficient 0.80** 0.52** 0.63** 0.87** 0.71** 1 0.30** 0.66** 0.52** 0.60** 

 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 
Y1 Correlation Coefficient 0.26** 0.35** 0.31** 0.06 0.31** .30** 1 0.37** 0.43** 0.75** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 .00 . 0.00 0.00 0.00 

Y2 Correlation Coefficient 0.49** 0.38** 0.37** 0.54** 0.66** .66** 0.37** 1 0.55** 0.77** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 . 0.00 0.00 

Y3 Correlation Coefficient 0.35** 0.38** 0.26** 0.45** 0.48** .52** 0.43** 0.55** 1 0.83** 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 . 0.00 

MYt
t 

Correlation Coefficient 0.44** 0.45** 0.33** 0.42** 0.60** .60** 0.75** 0.77** 0.83** 1 
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 . 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. องคก์ารควรมีการส่ือสารให้แก่ผูป้ฏิบติังานไดต้ระหนกัรู้ถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการไม่
ระมดัระวงัในเร่ืองความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุในทุกภาคส่วน 
 2. องคก์ารควรมีกระบวนการวางแผนดา้นนโยบายดา้นความเส่ียงต่อการปฏิบติังานท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

แนวทางการพฒันา 
 1. องคก์ารควรมีการอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากเราไม่มี
การบริหารจดัการดา้นความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ 
 2. องค์การควรจดัให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการวางแผนกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการพฒันากลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและ
พสัดุ ของผูป้ฏิบติังานคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 2. ควรศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นงานคลงัและพสัดุ ของ
ผูป้ฏิบติังานคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นเร่ืองของการขนส่งทางถนนการควบคุมความเร็วรถดว้ยระบบ GPS Tracking มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบ GPS Tracking ในการควบคุมความเร็วรถขนส่งสินคา้ ท่ีขนส่งสินคา้ใน
บริษทั ABC ไดใ้ช้ศึกษาระบบ GPS Tracking ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยด าเนินการประเมิน
คุณภาพของงานวิจยัจากพนักงานผูท่ี้เก่ียวข้อง จ านวน 10 คน งานวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั คือ แบบประเมินระดบัคุณภาพของงานวิจยัและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
วเิคราะห์ขอ้มูล คือการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลของงานวจิยัการควบคุมความเร็วรถดว้ยระบบ GPS Tracking ส าหรับการควบคุมความเร็วรถ 
โดยพนกังานขบัรถและพนกังานควบคุม GPS  จ  านวน 10  คน ไดท้ดลองปฏิบติังานวจิยัในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งไดท้  าการท าการประเมินคุณภาพ พบวา่ ทั้งสามดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นการด าเนินงานและดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (   = 4.60 ) คิดเป็นค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (  = 0.22) ส าหรับดา้นเน้ือหามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.72,    = 
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0.25) รองลงมาคือดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.63 ,   = 
0.40) และดา้นการด าเนินงาน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.43 ,   = 0.52) ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: การควบคุมความเร็ว, ระบบ GPS Tracking 
 

Abstract 
 Vehicle speed control with GPS Tracking system is intended to study the GPS 
Tracking system in controlling the speed of cargo transportation. Which transport goods in Suk 
Sampan Transport Limited Partnership Has been used to study GPS Tracking system correctly 
and quickly by conducting the assessment of the quality of the project from 10 related employees. 
The tools used to evaluate the project are the evaluation form for the quality of the project. And 
in-depth interview By analyzing data Is to find the percentage, mean and standard deviation 
Project evaluation results, vehicle speed control with GPS tracking system for vehicle speed 
control The driver and GPS control staff of 10 people were experimenting with the work created 
by the project and then evaluated the quality. It was found that the three aspects were the content, 
operations and benefits received The overall picture is at the highest level of satisfaction (μ = 
4.60), which is the standard deviation (σ = 0.22). For the content, the level of satisfaction is 
highest (μ = 4.72, σ = 0.25), followed by Is the benefit received Satisfaction is at the highest 
level (μ = 4.63, σ = 0.40) and operational aspects Satisfaction is at a high level (μ = 4.43, σ = 
0.52), respectively. 
 

Keywords: Vehicle speed control, GPS Tracking 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัการขนส่งในงานดา้นโลจิสติกส์ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งมากเพราะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง การแข่งขนัท่ีตอ้งสร้างความได้เปรียบ ความรวดเร็วจึงตอ้งมีการน าเทคโนโลยี
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต (Internet) มีการเติบโต
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อยา่งกา้วกระโดดรวมทั้งมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษยใ์น
การใชชี้วติรวมถึงการบริหารจดัการองคก์ร ดงัเช่นระบบบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning 
System: GPS) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถระบุต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ไดท้ัว่โลก ไม่วา่จะเป็นคน สัตว ์
ส่ิงของ หรือยานพาหนะ โดยต าแหน่งท่ีระบุไดน้ั้นมาจากการค านวณพิกดัของดาวเทียมระบุพิกดัท่ี
ลอยอยูใ่นอวกาศ  
 ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) อาศยัการค านวณจากความถ่ีสัญญาณนาฬิกาท่ีส่ง
มาจากดาวเทียมท่ีโคจรอยูร่อบโลก ท าให้ระบบ GPS ระบุต าแหน่ง ณ จุดท่ีสามารถรับสัญญาณได้
ทัว่โลก โดยเคร่ืองรับสัญญาณ GPS ไดรั้บการพฒันาเป็นอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์
เรียกวา่ ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) ส่วนใหญ่ใช้ในองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงมีการใช้ยานพาหนะในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า โดยผู ้ใช้สามารถ
ตรวจสอบต าแหน่ง ความเร็ว และทิศทางของยานพาหนะไดท้นัทีตลอด 24 ชัว่โมง โดยใชร่้วมกบั
อุปกรณ์ค านวณพิกดัต าแหน่งยาพาหนะท่ีเรียกว่า GPS Tracker ผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ
อินเทอร์เน็ต และแสดงผลผ่านระบบส่ือสารต่าง ๆ เช่น โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ระบบวิทยุ
ส่ือสาร เป็นตน้ระบบติดตามติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) ไดมี้การพฒันาข้ึนมาเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการบริหารพนกังานและยานพาหนะในองค์กรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการตรวจสอบพฤติกรรมของพนกังานหรือสถานะของรถยนต ์รถบรรทุกและรถส่งสินคา้ ได้
ตลอดเวลา 
 นอกจากน้ี ในสภาวะราคาน ้ ามนัหรือเช้ือเพลิงต่าง ๆ มีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งท่ีตอ้งใช้น ้ ามนัในการ
ประกอบธุรกิจเป็นหลกั ปัจจยัในการเพิ่มหรือลดตน้ทุน ประกอบดว้ยระยะทาง ระยะเวลา น ้ ามนั
เช้ือเพลิง ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนน้ีเป็นผลท่ีเก่ียวเน่ืองกนั หากใชเ้ส้นทางท่ีออ้ม ระยะทางมากข้ึน เวลาในการ
เดินรถก็มากข้ึนตาม ท าให้สูญเสียพลงังานเช้ือเพลิงมากข้ึนตามล าดบั เทคโนโลยี GPS Tracking 
ช่วยให้ผูใ้ชง้านทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถได ้อาทิ
เช่น การใช้ความเร็วเกินก าหนด การขบัรถออกนอกเส้นทาง เป็นต้น ดงันั้นแนวทางในการลด
ตน้ทุนจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริงเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
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 จากผลส ารวจของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ปัจจุบนัมีอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้
โดยรถบรรทุกเพิ่มมากข้ึน และมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุและความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุมีเพิ่มมาก
ข้ึนโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ซ่ึงขอ้มูลจากหน่วยสืบสวนอุบติัเหตุ พบวา่ การขบัข่ีของผูข้บัข่ีเป็นปัจจยั
หลกัในการเกิดอุบติัเหตุของการบนส่งโดยรถบรรทุก นอกจากน้ี มีผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่า 
การใชเ้ทคโนโลยีระบบ GPS เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการการเดินรถ โดยการน า GPS มาใชค้วบคุมความเร็วในการขบัข่ีของพนกังานขบัรถสามารถ
ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุของรถบรรทุกไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงมีความสนใจท่ีจะจดัท าโครงงานควบคุมความเร็วรถขนส่ง
สินคา้ดว้ยระบบ GPS ของพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุขส าราญขนส่ง เพื่อท่ีจะ
น าผลการจดัท าโครงงานไปเป็นขอ้มูลให้ทางบริษทัน าไปใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงระบบการขนส่งสินคา้เพื่อควบคุมความเร็วรถลดตน้ทุนและลดอุบติัเหตุในการขนส่ง
สินคา้ 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพื่อศึกษาระบบ GPS Tracking ในการควบคุมความเร็วรถขนส่งสินคา้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
แนวความคิดเก่ียวกบัเทคโนโลย ีGPS Tracking 
 ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยี GPS Tracking ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึง 1960 กองทพั 
ของสหรัฐอเมริกาไดส้ร้างระบบน าทางและระบบคน้หาต าแหน่งดว้ยดาวเทียมข้ึนมาคือ Transit 
และ Imation โดยระบบ Transit ไดเ้ร่ิมด าเนินการในปี 1964 และสามารถเร่ิมใชง้านไดใ้นปี 1969 
ส่วน Imation เป็นเพียงระบบตน้แบบเท่านั้นไม่สามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงในขณะเดียวกนั
กองทพัอากาศสหรัฐอเมริกาอยูใ่นช่วงสร้างระบบดงักล่าวเช่นเดียวกนัโดยมีช่ือเรียกวา่ System 
621B ก่อนท่ีจะมีการทดลองน าไปใชค้ณะกรรมการรักษาความมัน่คงแห่งสหรัฐอเมริกาซ่ึงก่อตั้ง
โดยกองทพัอากาศในปี 1973 ไดก้ าหนดใหมี้การรวมระบบ Imation และ 621B เขา้ดว้ยกนัภายใต้
หน่วยงานใหม่เรียกวา่ DNSS หลงัจากแนวความคิดในการรวมระบบเขา้ดว้ยกนันั้นก่อใหเ้กิดการ
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พฒันาเป็นหน่วยงานใหม่เรียกวา่ NAVSTAR จนท าใหเ้กิดระบบท่ีเรียกวา่ Global Positioning 
System หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ระบบ GPS โดยก่อนท่ีจะมีการใชร้ะบบ GPS อยา่งเป็นทางการไดมี้การ
สร้างระบบบอกทิศทางสาหรับการเดินเรือทะเลในระบบ LORAN ซ่ึงใชค้ล่ืนวทิยติุดตั้งตามพื้นท่ี
ส่วนต่างๆอ่านค่าต าแหน่งออกมาไดแ้ต่ขาดความแม่นย  าและความน่าเช่ือถือสามารถบอกต าแหน่ง
ไดเ้พียงบริเวณใดบริเวณหน่ึงเท่านั้นจึงมีการพฒันาข้ึนใหม่โดยใชช่ื้อระบบวา่ SATNAV หรือ
ระบบ TRANSIT สามารถบอกต าแหน่งไดค้รอบคลุมพื้นท่ีกวา่ระบบ LORAN แต่มีขอ้บกพร่องคือ
วงโคจรดาวเทียมของระบบอยูใ่นระดบัต ่าและมีจ านวนนอ้ยเกินไปจึงท าใหท้ั้งสองระบบดงักล่าว
เลิกใชไ้ปเร่ิมแรกกระทรวงกะลาโหมของสหรัฐอเมริกาน าระบบ GPS ใชง้านเฉพาะดา้นการทหาร
เท่านั้นแต่ปัจจุบนัพลเรือนสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 ดว้ยความสามารถของ GPS ท าให้องคก์รหรือบุคคลธรรมดาสามารน าขอ้มูลต าแหน่งมา
ใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างมากมาย เช่น การหาต าแหน่งท่ีแน่นอนบนพื้นโลกเพื่อป้องกนัการหลงทาง 
การหาจุดอา้งอิงต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้เป็นตน้ หรือใชใ้นการแนะน าเส้นทางไปยงั
จุดต่าง ๆ บนโลกท่ีเรียกวา่ระบบน าทาง (Navigator) นอกจากน้ียงัสามารถน ามาใชใ้นการติดตาม
บุคคลหรือติดตามยานพาหนะท่ีเรียกวา่ GPS Tracking เพื่อใชใ้นการตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง
ไดอี้กดว้ย 
หลกัการท างานของเทคโนโลย ีGPS Tracking  
 ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ประกอบดว้ย 3 ส่วน
ใหญ่คือส่วนอากาศส่วนควบคุมและส่วนผูใ้ชง้านส่วนอากาศและส่วนควบคุมมีฐานการท างานอยูท่ี่
กองทพับกสหรัฐอเมริกาซ่ึงบริหารงานโดยหน่วยงานอวกาศของกองทพัสหรัฐอเมริกาโดยส่วน
ควบคุมมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาทั้ งดาวเทียมและการส่ือสารข้อมูลส่วนอวกาศประกอบด้วย
ดาวเทียมซ่ึงโคจรอยู่ในอวกาศรอบโลกซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีปฏิบติังานส่วนส ารองและส่วนท่ีไม่ท างาน
ส่วนผูใ้ชง้านเป็นส่วนท่ีผูค้นทัว่ไปสามารถจดัหามาใชไ้ดจ้ากตวัแทนจ าหน่ายหลากหลายบริษทัซ่ึง
ในส่วนของผูใ้ชง้านนั้นไดร้วมถึงฝ่ายทหารดว้ยการท างานของ GPS เป็นไปอยา่งง่าย ๆ โดยการ
ค านวณระยะทางระหวา่งดาวเทียมกบัเคร่ือง GPS ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาจากดาวเทียมอยา่งนอ้ย 3 ดวง
เพื่อให้ไดต้  าแหน่งท่ีแน่นอนเม่ือเคร่ือง GPS สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมทั้ง 3 ดวงข้ึนไปแลว้
มีการค านวณระยะทางระหวา่งดาวเทียมถึงเคร่ือง GPS ดงัน้ี 
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  D = V x T 
 
โดยท่ี  D คือระยะทาง 
  V คือความเร็วของสัญญาณ 
  T คือเวลา 

 โดยดาวเทียมทั้ง 3 ดวงจะส่งสัญญาณท่ีเหมือนกนัมายงัเคร่ือง GPS ดว้ยความเร็วแสง
186,000 ไมล์ต่อวินาที แต่ระยะเวลาในการรับสัญญาณได้จากดาวเทียมแต่ละดวงนั้นไม่เท่ากนั
เน่ืองจากระยะทางไม่เท่ากนัระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ดงัน้ี 
 1. GPS Tracking แบบ Off-line เป็นการน าเทคโนโลยี GPS มาผสมกบัหน่วยความจ า
(Memory) ซ่ึงจะท าให้ผูดู้แลระบบสามารถทราบขอ้มูลในอดีตของยานพาหนะท่ีตอ้งการติดตาม
โดยมีหลงัการท างานคืออุปกรณ์ GPS Tracking แบบ Off-line จะรับขอ้มูลต าแหน่งยานพาหนะ 
GPS และขอ้มูล Sensor อ่ืน ๆ ภายในรถเช่นปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงปริมาณระดบัความร้อนของ
เคร่ืองยนต์สถานการณ์ติดเคร่ืองยนต์ซ่ึงการรับข้อมูลต่าง ๆ จากยานพาหนะน้ีจะถูกจัดเก็บ
ตลอดเวลาการท างานข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวใ้นหน่วยความจ าภายในอุปกรณ์โดยปกติจะ
สามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลานานหลาย ๆ วนัเม่ือยานพาหนะกลบัมายงับริษทัผูดู้แลระบบ GPS 
Tracking  แบบOff-line สามารถน าขอ้มูลท่ีอุปกรณ์เก็บไวต้ลอดระยะเวลาท่ีเดินทางมาเก็บไวใ้น
คอมพิวเตอร์ 
 2. GPS Tracking แบบ On-line เป็นการน าระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกมารวมกบัระบบ
โครงข่ายส่ือสาร เช่น วิทยุ SMS, GPRS เป็นการพฒันาต่อยอดจากแบบ Off-line ท าให้ระบบ GPS 
Tracking แบบ On-line สามารถแสดงต าแหน่งยานพาหนะในปัจจุบนัไดท้นัที เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูดู้แลอยา่งมาก โดยมีหลกัการท างานคือ อุปกรณ์ GPS Tracking แบบ On-line จะรับ
ขอ้มูลต าแหน่งยานพาหนะ GPS และขอ้มูล Sensor อ่ืน ๆ ภายในรถการรับขอ้มูลต่าง ๆ จาก
ยานพาหนะน้ีจะถูกเก็บตลอดเวลาการท างาน ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวใ้นหน่วยความจ าภายใน
อุปกรณ์โดยปกติสามารถเก็บไดเ้ป็นระยะเวลานานหลายวนั ขอ้มูลจะถูกส่งออกมาจากอุปกรณ์ไป
ยงั Server กลางทนัทีโดยไม่ตอ้งรอให้ยานพาหนะกลบัมายงับริษทั การใช ้ GPS Tracking ใน
ประเทศ ปัจจุบนัระบบโลจิสติกส์ของไทยมีความเจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการพฒันา
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เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบโลจิสติกส์
มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะราคาน ้ ามนัหรือเช้ือเพลิงต่าง ๆ มีราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึง
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อธุรกิจ ท าให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบั
ระบบการขนส่งสินคา้และบริการมากยิ่งข้ึนระบบ GPS Tracking จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีส่วนช่วย
ในการบริหารงานดา้นการขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยใชก้ารขนส่งทางรถยนตเ์ป็น
หลกัถึง 86% ขณะท่ีในอนาคตการขนส่งทางรถยนตไ์ม่ถูกจ ากดัเพียงในประเทศเท่านั้นแต่ขยายไป
ถึงภูมิภาคอาเซียนจากการเปิดเขตการคา้เสรี (AEC) ธุรกิจภาคการขนส่งจะเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ควบคู่กบัการน าเทคโนโลยี GPS Tracking มาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อวางแผนการเดินรถประวติั
การเดินรถรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเพลิงเช้ือเพลิงและทราบขอ้มูลรวมถึงการติดตามรถได้
แบบเรียลไทม์ (ฉตัรลดา ลาภมหานนท์, 2554) การใชเ้ทคโนโลยี GPS Tracking ในปัจจุบนั
เทคโนโลยี GPS Tracking นิยมใชใ้นการติดตามรถยนต ์รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่
แนวโนม้ในอนาคตอาจมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายไปถึงรถแทก็ซ่ี รถพยาบาล รถต ารวจ รถโรงเรียนรถ 
ขนส่งสาธารณะ เป็นตน้ 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการขนส่งสินค้า 
 โดยทัว่ไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคล่ือนยา้ยคน (People) สัตว ์ ส่ิงของ 
(Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาจากค่านิยามน้ีแค่ผิวเผิน 
อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดข้ึนมาไดว้่า การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์ หรือส่ิงของจาก
อาคารแห่งหน่ึงเท่านั้น แต่แทท่ี้จริงแลว้การขนส่งยงัมีความหมายกวา้งขวางโดยครอบคลุมไปถึง
การขนส่ง การขนถ่าย การเคล่ือนยา้ยคนหรือส่ิงของภายในอาคาร ภายในบา้น ภายในท่ีท างานหรือ
ภายในโรงงานดว้ย ดงันั้นหากยึดค าจ ากดัความถูกตอ้งแลว้การท่ีคนเราเดินอยูภ่ายในบา้น การใช้
รถเข็นช่วยบรรทุกของเม่ือเขา้ไปซ้ือสินคา้หรือการท่ีกรรมกรขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือก็นบัเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกนั (จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา, 2543) 
 การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยงัมีความหมายท่ีซบัซอ้นกวา่นิยามของการขนส่ง
ตามท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปคือ การขนส่งหมายถึงการเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือสินคา้จากสถานท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกสถานท่ีหน่ึง อนัก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place Utility) และอรรถประโยชน์
ดา้นเวลา (Time Utility) ดงันั้นถา้พิจารณาจากนิยามขา้งตน้ การขนส่งสินคา้ (Freight 
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Transportation) จึงหมายถึงการเคล่ือนยา้ยสินคา้สินคา้จากสถานท่ีท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง อนั
ก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place Utility) และอรรถประโยชน์ดา้นเวลา (Time Utility) 
ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สินคา้ ซ่ึงจะเป็นการก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ีและเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กบัความต่อเน่ืองในการ
ใหบ้ริการ (Consistency of Service) เป็นตวัท่ีบ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ดา้นเวลา 
 แลมเบิร์ท (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ไดใ้ห้ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics) 
ไวว้่าเป็นกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
เคล่ือนยา้ยการจดัเก็บวตัถุดิบสินคา้ระหวา่งผลิตสินคา้ส าเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนิน
ไปจากแหล่งจดัหาไปสู่จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยตน้ทุน 
 ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of Transportation) การพฒันาการขนส่งนั้นมุ่งท่ี
จะพฒันาใหก้ารขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงตามหลกัของการขนส่ง
แลว้ถือวา่การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. ความรวดเร็ว การขนส่งท่ีมีความรวดเร็วสามารถท่ีจะท าให้สินคา้และบริการต่าง ๆ 
ไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัเวลา และทนัต่อความตอ้งการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกบั
สินคา้และบริการท่ีแหล่งผลิต 
 2. การประหยดั การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งท าให้เกิดการประหยดัในตน้ทุนการ
ขนส่งและประหยดัในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผูป้ระกอบกิจการขนส่งตอ้งพยายามให้ตน้ทุนใน
การขนส่งต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาได ้ ซ่ึงเม่ือตน้ทุนในการขนส่งต ่าแลว้ การเรียกเก็บอตัราค่าบริการก็
ลดลงดว้ยอนัจะทาใหผู้ใ้ชบ้ริการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเสียอตัราค่าบริการโดยสารหรือค่าระวาง
ดว้ย ดงันั้นความประหยดัถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ความปลอดภยั หมายถึง ความปลอดภยัจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้ตลอดจน
ความปลอดภยัของยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งดว้ย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับระบบ
การขนส่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายในทุกอยา่งท่ี
เกิดข้ึนต่อสินคา้และบริการ 
 4. ความสะดวกสบาย การขนส่งท่ีดีจะตอ้งใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการ หรือความ
สะดวกในการขนส่งสินคา้และบริการ เช่น ยานพาหนะจะตอ้งมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ไวอ้ยา่งครบถว้น พร้อมท่ีนามาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยไดท้นัที 
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 5. ความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงสาหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมี ก าหนด
ในการเดินทางท่ีแน่นอนเช่ือถือได ้และตรงต่อเวลา มีจานวนเท่ียวท่ีวิง่ เวลาท่ีจะออกเดินทางจากตน้
ทางเวลาท่ีเดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาท่ีจะผา่นจุดท่ีส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้ง
ระบุไว้และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ (ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล, 2546) 
 จากทฤษฎีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ สรุปไดว้า่ การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การ
เคล่ือนยา้ยคน (People) สัตว ์ส่ิงของ (Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง โดยการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ย ความเร็ว การประหยดั ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความ
แน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา 

วธิีการวจิัย  

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัทABC โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

จ านวน 10 คน  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลดว้ยการสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึก   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดน้ าเคร่ืองมือมาใช ้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการจดัท าวจิยั  การควบคุมความเร็วรถ

ดว้ยระบบ GPS  ของ บริษทั ABC 
  

ผลการวจิัย 

 โดยสรุปงานวิจยัจากสอบสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 10 คน ไดผ้ลวิจยัดงัน้ี พนกังานขบัรถ
และพนกังานควบคุมระบบ GPS มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั การควบคุมระบบ GPS มีประโยชน์
ต่อการด าเนินการและกิจการเพราะจะช่วยลดอุบติัเหตุในการขนส่งสินคา้ ระบบ GPS มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะช่วยในการติดตามสถานะของรถและต าแหน่งของรถได ้
และการใชร้ะบบ GPS ในการควบคุมความเร็วรถมีความแตกต่างกบัรถท่ีไม่ใชร้ะบบ GPS เป็น
อยา่งมาก ในการท าวิจยัน้ีพนกังานและพนกังานควบคุมระบบGPS โดยผูต้อบแบบสอบถาม 5 คน
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ใหค้วามเห็นวา่ มีประโยชน์ สามารถช่วยลดอุบติัเหตุได ้และติดตามสถานะของรถบรรทุกสินคา้ได้
ตลอดเวลา  ผูต้อบแบบสอบถามอีก 3 คนให้ความท่ีเห็นวา่ มีความแตกต่างกนั ในการท่ีรถบรรทุก
ติด GPS สามารถควบคุมความเร็วและติดตามสถานะของรถไดต้ลอดเวลา และผูต้อบแบบสอบถาม
อีก 2 คน ใหค้วามคิดเห็นวา่ เหมาะสม ในการใชง้านของบริษทั ABC  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1-1    แสดงภาพท่ีก่อนและหลงัน าระบบ GPS  มาใชใ้นการควบคุมความเร็ว 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

 จากผลการด าเนินงานสามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์เพื่อควบคุมความเร็วรถขนส่งสินคา้ 
จากเดิมพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้มีการขบัรถดว้ยความเร็วเกินกวา่ท่ีบริษทัก าหนด พนกังานมีการ
ขบัรถออกนอกเส้นทางส่งผลต่อตน้ทุนท่ีสูงข้ึนของบริษทัและส่งผลกระทบท าให้เกิดอุบติัเหตุใน
การขนส่งสินคา้และใช้น ้ ามนัในประมาณมาก ผูจ้ดัท าวิจยัมีความสนใจในงานวิจยัด้านควบคุม
ความเร็วรถขนส่งสินคา้ดว้ยระบบ GPS ของพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้เพื่อท่ีจะน าผลการจดัท า
โครงงานไปเป็นขอ้มูลให้ทางบริษทัน าไปใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงระบบ
การขนส่งสินคา้ การควบคุมความเร็วรถดว้ยระบบ GPS เพื่อช่วยลดความเร็วของรถบรรทุกในการ
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ขนส่งสินคา้ ประโยชน์ของโครงการ คือ เพื่อควบคุมความเร็วรถ ช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ 
สร้างความปลอดภยัใหก้บัผูข้บัรถขนส่งสินคา้ และช่วยลดอุบติัเหตุในการขนส่งสินคา้ 
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บทคดัย่อ 
 การจดัท าวิจยัการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเขา้สินคา้ใน
คลงัสินคา้ในงานโลจิสติกส์ คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกระบวนการรับเขา้สินคา้ 
และแนวทางแกไ้ขปัญหา พร้อมน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานในงานคลงัสินคา้ กลุ่มประชากร
จ านวน 5 คน ในการเก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบดว้ย 
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหาเร่ิมตน้จากกระบวนการวเิคราะห์ภาพรวมไปสู่กระบวนวธีิการวิเคราะห์ประเด็นยอ่ยต่างๆ 
 ผลจากการวิจยัพบว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเขา้
สินค้าในคลังสินค้าในงานโลจิสติกส์ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขอ้ท่ีมีค่าสูงสุด คือ ดา้นการใชง้านโปรแกรมและเคาท์เตอร์นบัจ านวน 
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ของวจิยั และดา้นวตัถุประสงคข์องวจิยั  
 

ค าส าคญั : การรับเขา้สินคา้, คลงัสินคา้, โลจิสติกส์ 
 

Abstract 
 The preparation of research on the application of ready-made programs to increase the 
advantage of receiving goods into the warehouse in this logistic project aims to study the 
problems of the product admission process and the solution. Warehouse work. Population groups 
of 5 people in data collection using a specific selection of tools that use a variety of forms. 
Satisfied with satisfaction, analyze data using statistics And use in-depth interviews with 
Analyzing the data by means of content analysis, starting from the overall analysis process to the 
process of analyzing various sub-issues. 
 The results of the research showed that the application of the finished program to 
increase the efficiency of product import in the warehouse in logistics found that the overall 
satisfaction was at a high level. When considering each aspect, it was found that the highest value 
was the use of programs and counters. Satisfaction is at a high level, followed by research 
benefits. And research objectives 

 
Keywords: Product admission, warehouse, Logistics 
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บทน า 
 ปัจจุบนัคลงัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตแบบ  
Make To Stock การตรวจนบัจ านวนสินคา้คงเหลือก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั ถา้หากการนบัจ านวน
สินคา้คงเหลือมีความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่องานของบริษทั ส่งผลกระทบต่อการขาดทุน และ
สินคา้ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย เพราะฉะนั้นความส าคญัของการบริหารคลงัสินคา้คือความถูกตอ้ง 
ความแม่นย  า ความรวดเร็ว การลดเวลา และการเพิ่มผลผลิตใหก้บับริษทั สินคา้คงเหลือเป็นส่ิงท่ี
ส าคญั ท่ีควรเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการรับสินคา้ท่ีผดิพลาดหรือการนบัจ านวน
สินคา้คงเหลือท่ีขาดความไม่แม่นย  าของสต็อก ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินคา้ เม่ือสินคา้คงเหลือ
จริงไม่ตรงกบัระบบท าใหสิ้นคา้ขาดมือ (Stock out) หรือต ่ากวา่ Minimum Stock ท่ีก าหนดไว ้และ
สินคา้เกินระบบ ท าใหเ้กิน Maximum Stock ท่ีก าหนดไว ้ท าใหพ้ื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บสินคา้ 
และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การท่ีธุรกิจมีสินคา้ไม่เพียงพอท่ีจะขายใหแ้ก่ลูกคา้ 
ยอ่มส่งผลท่ีไม่ดีต่อธุรกิจ หรือสินคา้เกินความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหบ้ริษทัตอ้งแบกรับตน้ทุน
ของสินคา้คงคลงัท่ีมากข้ึน ท าใหลู้กคา้ขาดความมัน่ใจ อนัเป็นสาเหตุใหไ้ม่สามารถด าเนินธุรกิจกบั
ลูกคา้ได ้ในการดูแลคลงัสินคา้ กิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัคือกิจกรรมในการนบัสินคา้ทั้งหมด 
เพื่อความแน่ใจวา่ยอดสินคา้คงเหลือในระบบมีความถูกตอ้ง เม่ือเทียบกบัสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูจ่ริง 
และเม่ือพบขอ้ผิดพลาด เช่น จ านวนจริงมากกวา่หรือนอ้ยกวา่จ านวนในระบบ ก็จะท าการตรวจนบั
สินคา้ทั้งหมด โดยจะน าผลท่ีไดจ้ากการตรวจนบั จ านวนท่ีรับเขา้ และจ านวนท่ีจ่ายออก มา Check 
และเปรียบเทียบกบัยอดสินคา้คงเหลือในระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนสินคา้ ซ่ึง
อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดจากการตรวจนบัสินคา้ได ้ 
 จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ผูจ้ดัท ามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและขอ้ผิดพลาดของ
การตรวจรับสินคา้ เพื่อน าปัญหาและขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนมาแกไ้ขปรับปรุง ให้การตรวจนบัมีความ
แม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการรับเขา้สินคา้ในคลงัสินคา้ ของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 2. เพื่อศึกษาการออกแบบการรับเขา้สินคา้ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ของบริษทัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 5 คน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ได้แบบเฉพาะเจาะจงพนักงานบริษทัแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดน้ าเคร่ืองมือมาใช ้คือ การสอบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต มีลกัษณะ
โครงสร้างประกอบไปดว้ยค าถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

แบบสอบถามส่วนท่ี  1  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และหน่วยงานท่ีสังกดั และขอ้
ค าถามทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด 
 

แนวความคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎวีงจรเดมมิ่ง  PDCA  
 จากแนวความคิดของ ดร.วอลเตอร์ เอ ชิวฮาร์ท (Walter A. Shewart) จากหลกัความคิดของ
การวางแผน (Plan) ท า (Do) ติดตามผลงาน (Check) ดร.เดมม่ิงไดพ้ฒันามาเป็นหลกัการดา้น
คุณภาพของวงรอบ PDCA (Plan - Do - Check - Action) โดยเป็นแนวบริหารในรูปของ TQM 
(Total Quality Management) หรือการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม จากความร่วมมือ และการ
พฒันาหลกัการบริหารงานท่ีดีของสมาคม JUSE กบัทีมผูเ้ช่ียวชาญของ ดร.เดมม่ิง กบั โจเซฟ เอม็ จู
แรนจึงท าใหญ่ี้ปุ่นมีการพฒันาคุณภาพกนัอยา่งต่อเน่ืองมายาวนานกวา่ 20 ปี เกิดแนวคิดทางดา้น
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เทคนิคในการบริหารเชิงคุณภาพ และปรัชญามากมายหลายหลกัการ เช่น Fish Bone Diagram, 
Taguchi, QCC, CWQC เป็นตน้ 
 
โครงสร้างของวงจร PDCA  

ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานพร้อมกบัพิจารณาวา่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลใดบา้งเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวธีิการเก็บขอ้มูลใหช้ดัเจน 
นอกจากน้ี จะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้ลว้ก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ผลดงักล่าว การวางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ ชัว่โมงการท างาน เงิน เวลา เป็นตน้ โดย
สรุปแลว้ การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบนัพร้อมกบัก าหนดสภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนใน
อนาคตดว้ยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะอยา่งลงตวั โดยทัว่ไปการวางแผนมีอยู่
ดว้ยกนั 2 ประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี 
 1) การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือก าลงั 
จะเกิดข้ึน บางอยา่งเราไม่สามารถควบคุมส่ิงนั้นไดเ้ลยแต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราส าหรับ
ส่ิงนั้น 
 2) การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลงสภาพ 
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเพื่อสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตไดด้ว้ยการเร่ิมตน้
เปล่ียนแปลงตั้งแต่ปัจจุบนั 

ขั้นตอนการปฏิบติั (DO) 
 ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
ขั้นตอนการวางแผนในขั้นน้ีตอ้งตรวจสอบระหวา่งการปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้ าเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจ 
หรือไม่พร้อมกบัส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบดว้ย เราไม่ควรปล่อยใหถึ้งวนิาทีสุดทา้ยเพื่อดู
ความคืบหนา้ท่ีเกิดข้ึน หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผูบ้ริหารยอ่มตอ้งการทราบความคืบหนา้
อยา่งแน่นอนเพื่อจะไดม้ัน่ใจ วา่โครงการปรับปรุงเกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
 ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแต่ขั้นตอน
น้ีมกัจะถูกมองขา้มเสมอการตรวจสอบท าใหเ้ราทราบวา่การปฏิบติัในขั้นท่ีสองสามารถบรรลุ
เป้าหมาย หรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้หรือไม่ ส่ิงส าคญัก็คือเราตอ้งรู้วา่จะตรวจสอบอะไรบา้ง 
และบ่อยคร้ังแค่ไหนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถดัไป 

ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม (Act) 
ขั้นตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบซ่ึงมีอยู ่2 กรณี 

คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หากเป็นกรณีแรกก็ใหน้ า
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบติันั้นมาจดัท าให้เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งหาวธีิการท่ีจะปรับปรุงให้ดี
ยิง่ข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่เดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เดิม 
หรือท าให้คุณภาพดียิง่ข้ึนก็ไดแ้ต่ถา้หากเป็นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์าม
แผนท่ีวางไวเ้ราควรน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวม้าวเิคราะห์ และพิจารณาวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไร
ต่อไปน้ี 
        1) มองหาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้
 2) ใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 3) ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ 
 4) เปล่ียนเป้าหมายใหม่ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัตาม PDCA 
  1) มีการปฏิบติังาน / ปรับปรุง ตามระบบบริหารคุณภาพองคร์วม TQM อยา่งต่อเน่ือง 
 2) มีการปรับปรุงการผลิต / การใหบ้ริการ / การจดัโครงการ และการตลาด 
 3) ช่วยใหค้นทุกฝ่าย ทุกระดบัในองคก์รไดท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีมีผลงานท่ีดีมี
คุณค่า 
 4) มีการพฒันาแนวทาง และวธีิการในการแกไ้ขปัญหา 
 5) มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกมา และเพิ่มพนูประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภณัฑ์
ใหดี้ข้ึน 
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 6) ส่งเสริมใหก้ารวิจยั และพฒันากระบวนการผลิตใหม่ ๆ ข้ึนมา 
 
ทฤษฎก้ีางปลา (Fish Bone Diagram) 
 ทฤษฎีกา้งปลาหรือเรียกเป็นทางการวา่ แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและ
ผล ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ี
เหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการ
พฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ แห่งมหาวทิยาลยัโตเกียว 
เม่ือไรจึงจะใชแ้ผนผงักา้งปลา 

 1. เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 

 2. เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืน ๆ เพราะวา่

โดยส่วนใหญ่พนกังานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นท่ีของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการ ท าผงักา้งปลาแลว้ จะ

ท าใหเ้ราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน 

 3. เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางใน การระดมสมอง  ซ่ึงจะช่วยใหทุ้กๆ คนใหค้วามสนใจใน

ปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หวัปลา 

การก าหนดหวัขอ้ปัญหาท่ีหวัปลา 

ทฤษฎกีารจัดการสินค้าคงคลัง 
 Water C. Donald ,2003 กล่าวถึงการจดัการสินคา้คงคลงั(Inventory Management) การ
จดัการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการวางแผนและควบคุมสินคา้คงเหลือ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีจะ
จดัเก็บและรักษาระดบัสินคา้ไวใ้นเวลาท่ีตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจ เพราะ
เป็นสินคา้มีไวเ้พื่อใหก้ารผลิตหรือการขาย สามารถด าเนินไอยา่งราบร่ืน การมีสินคา้คงคลงัมาก
เกินไปอาจเป็นปัญหากบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองตน้ทุนการเก็บรักษาท่ีสูง สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอาย ุ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 
 

188 
 
 
 
 
 
 

ลา้สมยั ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ียงัท าใหสู้ญเสียโอกาสในการน าเงินท่ีจมอยูก่บัสินคา้คง
คลงัน้ีไปหาประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 
 เง่ือนไขท่ีใชก้ารจดัการสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 
 1) ประเภทของสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ วตัถุดิบช้ินงานระหวา่งผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป 
 2) ชนิดของสตอ๊ก ไดแ้ก่ สตอ๊กหมุนเวยีน สตอ็กท่ีก าลงัเคล่ือนยา้ย สตอ๊กกนัชน สต๊อกท่ีมี
ความเส่ียงสูง สตอ๊กตามฤดูกาล และสตอ๊กคงคา้ง 
 3) ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ไดแ้ก่ ตวัแบบสินคา้คงเหลือเชิงก าหนด และตวัแบบสินคา้
คงเหลือเชิงน่าจะเป็น 
แนวคิดและทฤษฎกีารจัดการคลงัสินค้า 
 การจดัการคลงัสินคา้(Warehouse Management)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้ มีความเห็นวา่การจดัการ
คลงัสินคา้คือการจดัระเบียบในดา้นการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การวางแผนและการรักษาสินคา้อยา่ง
เป็นระบบ เพื่อป้องกนัและรักษาสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชุมพล มณฑาทิพยก์ุล,2550 
 ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา้ม, นงลกัษณ์ นิมิตรภูวดล (2555) การจดัการคลงัสินคา้เป็นการศึกษา 
กระบวนการคลงัสินคา้ ส่ิงอ านวยการคลงัสินคา้และหลกัการจดัการคลงัสินคา้ ความส าคญัของการ
จดัการสินคา้และวธีิการรับสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้เพื่อจดัเก็บ การจดัเก็บ การจดัเบิก การจดัส่ง
สินคา้ และออกบิล อธิบายถึงหลกัการปฏิบติัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) กล่าววา่ การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง การวางแผนเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ทนัเวลา สะดวก มีความพร้อมในการจดัจ่ายของไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใตก้าร
ด าเนินงานในคลงัสินคา้ รวมถึงใหมี้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีต ่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ไดก้ล่าววา่การจดัการคลงัสินคา้ เป็นการจดัการในการรับ 
การจดัเก็บ หมายถึง การจดัส่งสินคา้ใหผู้รั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหาร 
ด าเนินธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการเป็นระบบใหคุ้ม้กบัการ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 
 

189 
 
 
 
 
 
 

ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยบิสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการ
ด าเนินงานเพื่อใหต้น้ทุนการด าเนินงานต ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นท่ี 
 การจดัการคลงัสินคา้คือการจดัการเก็บรักษาหมายถึงการจดัการวางสินคา้อยา่งมีระเบียบ
และการดูแลสินคา้ไวใ้นพื้นท่ีเก็บรักษาของส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นคลงัสินคา้
โรงเก็บสินคา้หรือพื้นท่ีเก็บรักษากลางแจง้ก็ตามใหสิ้นคา้นั้นอยูใ่นสภาพพร้อมส าหรับการจดัส่ง
สินคา้ออกไปเพื่อการจ าหน่ายหรือการใชต้ามความมุ่งหมายของสินคา้นั้นการเก็บรักษาเร่ิมตน้ตั้งแต่
การรับสินคา้เขา้มาจนไปถึงการจดัเตรียมสินคา้เพื่อการส่งออกไปจากคลงัสินคา้การเก็บรักษา
เก่ียวขอ้งกบัการจดัผงับริเวณของการเก็บรักษาแบบต่าง ๆ ของส่ิงอ านวยความสะดวกแผนการเก็บ
รักษาต าแหน่งจดัเก็บตลอดจนระเบียบปฏิบติังานและการควบคุมบริหารนบัตั้งแต่สินคา้นั้นไดเ้ขา้
มาจนกระทัง่สินคา้นั้นไดถู้กจดัส่งออกไป  
 วตัถุประสงคข์องการจดัการคลงัสินคา้ (Objective of Warehouse Management)  
 1) เพื่อให้เกิดการประหยดัในการขนส่ง  
 2) เพื่อให้เกิดการประหยดัในการผลิต  
 3) เพื่อตอ้งการลดการสั่งซ้ือจ านวนมากหรือส่วนลดจากการสั่งซ้ือล่วงหนา้  
 4) เพื่อเป็นแหล่งของวตัถุดิบลดระยะทางในการปฏิบติัการส่วนประกอบและช้ินส่วนท่ี ใช้
ในการผลิต  
 5) เพื่อสนบัสนุนนโยบายการให้บริการลูกคา้  
 6) เพื่อใหส้ามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางการตลาดเช่นความตอง้การสินคา้
ท่ีผนัผวนความตอ้งการสินคา้แบบฤดูกาลหรือสภาวะการแข่งขนัท่ีสูง  
 7) เพื่อลดเวลา (Lead Time) ของการสั่งซ้ือสินคา้  
 8) เพื่อสนบัสนุนระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) ของผูข้ายปัจจยัการผลิตและลูกคา้  
 9) เพื่อใหส้ามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลายประเภท 
ประโยชน์ของการจดัการคลงัสินคา้ (The Benefit of a warehouse)  
 1) คลงัสินคา้ (Warehouse) ช่วยสนบัสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดย
คลงัสินคา้จะท าหนา้ท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆ จาก  
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ผูข้ายปัจจยัการผลิต เพื่อส่งป้อนใหก้บัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลด
ตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้  
 2) คลงัสินคา้ (Warehouse) เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ ์(Mix warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิต
สินคา้จากโรงงานหลายแห่งโดยอยูใ่นรูปของคลงัสินคา้กลางจะท าหนา้ท่ีรวบรวมสินคา้ส าเร็จรูป
จากโรงงานต่าง ๆ ไวใ้นท่ีเดียวกนัเพื่อส่งมอบใหลู้กคา้ตามตอ้งการข้ึนอยูก่บัลูกคา้แต่ละรายวา่ 
ตอ้งการสินคา้จากโรงงานใดบา้ง  
 3) คลงัสินคา้ (Warehouse) เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ (Consolidation warehouse) ในกรณีท่ี 
ลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จ านวนมากจากโรงงานหลายแห่งคลงัสินคา้จะช่วยรวบรวมสินคา้จากหลาย
แหล่งเพื่อจดัเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เตม็เท่ียว ซ่ึงช่วยประหยดัค่าขนส่ง 
 4) คลงัสินคา้ (Warehouse) ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ใหมี้ขนาดเล็กลง (Break Bulk 
warehouse) ในกรณีท่ีการขนส่งจากผูผ้ลิตมีหีบห่อหรือพาเลตขนาดใหญ่ คลงัสินคา้จะเป็นแหล่งท่ี
ช่วยในการแบ่งแยกสินคา้ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กบัลูกคา้รายยอ่ยต่อไป 
แนวคิดการเขียน Flowchart เบือ้งต้น 
 ผงังาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงล าดบัขั้นตอนการท างานของ Algorithm, 
Workflow, Process เป็นเคร่ืองมือใชก้ารรวบรวมจดัล าดบัความคิด เพื่อใหเ้ห็นขั้นตอนการท างานท่ี
ชดัเจน และใชว้างแผนการท างานขั้นแรก โดยสัญลกัษณ์ Flowchart แสดงถึงการท างานลกัษณะ 
ต่าง ๆ เช่ือมต่อกนั  
การเขียน Flowchart แบบโครงสร้าง 
 การเขียน Flowchart แบบโครงสร้างมีประโยชน์คือท าให้การไล่ขั้นตอนการท างานท าได้
ง่ายและเป็นระเบียบ ซ่ึงมีหลกัการเขียนอยู ่3 ขอ้ คือ 
  1)  การท างานแบบตามล าดบั (Sequence) 
รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีง่ายท่ีสุดคือ เขียนใหท้ างานจากบนลงล่างเขียนค าสั่งเป็นบรรทดั และ
ท าทีละบรรทดัจากบรรทดับนสุดลงไปจนถึงบรรทดัล่างสุด สมมติใหมี้การท างาน 3 กระบวนการ
คือ อ่านขอ้มูล ค านวณ และพิมพ ์
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  2)  การเลือกกระท าตามเง่ือนไข (Decision or Selection) 
การตดัสินใจ หรือเลือกเง่ือนไขคือ เขียนโปรแกรมเพื่อน าค่าไปเลือกกระท า โดยปกติจะมีเหตุการณ์       
ใหท้  า 2 กระบวนการ คือเง่ือนไขเป็นจริงจะกระท ากระบวนการหน่ึง และเป็นเท็จจะกระท าอีก
กระบวนการหน่ึง แต่ถา้ซบัซอ้นมากข้ึนจะตอ้งใชเ้ง่ือนไขหลายชั้น เช่น การตดัเกรดนกัศึกษา เป็น
ตน้ ตวัอยา่งผงังานน้ีจะแสดงผลการเลือกอยา่งง่ายเพื่อกระท ากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 
 3)  การท าซ ้ า (Reparation or Loop) 
การท ากระบวนการหน่ึงหลายคร้ัง โดยมีเง่ือนไขในการควบคุม หมายถึงการท าซ ้ าเป็นหลกัการท่ีท า  
ความเขา้ใจไดย้ากกวา่ 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาจะไม่แสดงภาพอยา่ง
ชดัเจนเหมือนการเขียนผงังาน ผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งจินตนาการดว้ยตนเอง 

วธีิการ 
1. ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในคลงัสินคา้ 
 การศึกษากระบวนการจดัท าวจิยั การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุตใ์ชก้บัการรับเขา้
สินคา้ในคลงัสินคา้ในงานโลจิสติกส์ ท าการศึกษาขอ้มูล กระบวนการ คดัเลือกหวัขอ้วิจยัท่ี
เหมาะสม ขั้นตอนการจดัท าวจิยั วเิคราะห์ล าดบัขั้นตอนของการจดัท าวจิยัมีลกัษณะการจดัวิจยั
อยา่งไรบา้ง ตอ้งมีขั้นตอนอยา่งไร และวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. รวบรวมขอ้มูล 
 เม่ือท าการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้แลว้วเิคราะห์ความส าคญัเพื่อศึกษาปัญหาและวเิคราะห์
ความส าคญัของขอ้มูลในส่วนท่ีจะรับผดิชอบวา่มีความส าคญัอยา่งไร เพราะเหตุใดจึงมา
ท าการศึกษา 
3. วางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานจะเร่ิมจากการศึกษาปัญหา และคดัเลือกหวัขอ้วจิยัท่ีจะ
ท า เม่ือพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้วางแผนวธีิการและแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยจะไดศึ้กษาขอ้มูลและ
วางแผนการจดัท าโดยศึกษาจากผูรั้บผดิชอบและทฤษฎีต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าวิจยั 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเขา้สินคา้ ในคลงัสินคา้ในงานโลจิ
สติกส์ ในการท างานต่างๆ และวธีิการท างานต่อไป 
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4. ติดต่อประสานงานกบัผูเ้ขียนโปรแกรมและผูติ้ดตั้ง 
ด าเนินการติดต่อประสานงานกบัผูติ้ดตั้งเก่ียวกบัขั้นตอนในการติดตั้ง ต าแหน่งท่ีจะติดตั้ง 

อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช่ในการติดตั้ง ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใช่ในการติดตั้ง และท าการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ขียน
โปรแกรมเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมการรับเขา้สินคา้ท่ีจะน ามาใชก้บัอุปกรณ์ท่ีเราจะท าการติดตั้ง
ใหส้ามารถใชง้านดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. วางแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์และออกแบบโปรแกรม 
 การวางแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์ จะติดต่อกบัซพัพลายเออร์เก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้และ
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใช ้วางแผนการออกแบบหนา้ตาโปรแกรมโดยผูจ้ดัท าไดท้  าการออกแบบหนา้ตา
โปรแกรมและท าการติดต่อผูเ้ขียนโปรแกรมให้เขียนโปรแกรม 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการจดัท าวิจยั การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการเพิ่มประสิทธิการรับเขา้
สินคา้ในคลงัสินคา้ในงานโลจิสติกส์ มีวตัถุประสงคท่ี์จะลดขอ้ผดิพลาดจากการรับเขา้สินคา้ จึงมี
แนวคิดท่ีจะน าเคาทเ์ตอร์นบัจ านวนกบัโปรแกรมส าเร็จรูปเขา้มาใชใ้นการรับเขา้สินคา้ เพื่อการ
รับเขา้สินคา้มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน  
 

ผลการท าวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ไดด้งัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร  
 พบวา่ ผูต้อบแบบประเมินทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายอุยู่
ในช่วง 40-49 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่ศึกษาระดบัปวส./อนุปริญญา จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีประสบการณ์ท างาน 3-4 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของวิจยั 
 ดา้นวตัถุประสงคข์องวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้น
วตัถุประสงคข์องวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 3.80, σ = 0.81) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าสูงสุด คือ วิจยัน้ีช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการรับเขา้สินคา้ (μ = 4.00,σ = 0.71) 
รองลงมาคือวจิยัน้ีช่วยลดขั้นตอนการท างานของพนกังานรับสินคา้ (μ = 3.80, σ = 0.84)  
 ดา้นประโยชน์ของวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นประโยชน์
ของวจิยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 3.84, σ = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าสูงสุด คือ วจิยัน้ีสามามรถน ามาใชง้านไดจ้ริง (μ = 3.84, σ = 0.63) รองลงมาคือ วจิยัน้ีจะท าให้
พนกังานรับเขา้สินคา้มีความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน (μ = 3.80, σ = 0.45)   
 ดา้นการใชง้านโปรแกรมและเคาทเ์ตอร์นบัจ านวน พบวา่ ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจดา้นการใชง้านโปรแกรมและเคาทเ์ตอร์นบัจ านวนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ = 
3.93, σ = 0.81) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าสูงสุด คือ โปรแกรมใชง้านง่าย (μ = 
4.40, σ = 0.89) รองลงมาคือ โปรแกรมช่วยลดเวลาในการตรวจสอบขอ้มูล (μ =4.00, σ = 0.71)   
 ความพึงพอใจภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (μ = 3.86, σ = 0.75) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าสูงสุด คือ ดา้นการใชง้านโปรแกรมและเคาทเ์ตอร์นบัจ านวน ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (μ = 3.93, σ = 0.81) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ของโครงการ  
(μ =3.84, σ = 0.63) และดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ (μ = 3.80, σ = 0.81)  
 การวเิคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี และขอ้มูลท่ีตอบ
เป็นความจริงทั้งหมด สามารถสรุปผลเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี ขอ้ท่ี1 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด กล่าว
วา่ หนา้ตาโปรแกรมท่ีออกแบบมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน ขอ้ท่ี2 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ กล่าววา่ โปรแกรมการรับเขา้สินคา้มีประโยชน์ในการรับขา้สินคา้ ท าใหท้ราบยอดของการ
ผลิตและมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน  
ขอ้ท่ี3 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด กล่าววา่ การรับเขา้แบบเดิมท าใหยุ้ง่ยากและเสียเวลา พนกังาน
ไม่สามารถไปท างานอยา่งอ่ืนได ้เพราะตอ้งจดบนัทึกรายการรับเขา้สินคา้ท่ีหนา้งานตลอดเวลา แต่
การรับเขา้แบบใหม่ มีความทนัสมยั สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และพนกังานสามารถ
ท างานอยา่งอ่ืนได ้เพราะโปรแกรมการรับเขา้สินคา้จ านบัจ านวนกระสอบอยา่งอตัโนมติั ขอ้ท่ี4 
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด กล่าววา่ หลกัการท างานของโปรแกรม คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวนการ
นบัจ านวนกระสอบและแสดงผลการนบัจ านวนบนหนา้จอแสดงผล ขอ้ท่ี5 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์
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ส่วนใหญ่ กล่าววา่ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข คือ ควรจะเพิ่มช่องแสดงผลส าหรับชนิดสินคา้และเลข
หมอ้ของสินคา้ท่ีรับเขา้เพื่อทราบชนิดของสินคา้และเลขหมอ้ท่ีผลิตในแต่ละวนัได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. วจิยัน้ีท าใหก้ารรับเขา้สินคา้มีความถูกตอ้งแม่นย  า มีความสะดวกและรวดเร็วในการ
ตรวจสอบขอ้มูล 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบของโปรแกรมการรับเขา้สินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้

ขบัเคล่ือนไปอย่างมีประสิทธิภาพ คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 2) ศึกษาความแตกต่าง
ของสมรรถนะหลกัท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัและสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงัของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 3) ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 เป็นอยู่ปัจจุบนั 
และสมรรถนะตามคุณลักษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ีคาดหวงัของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน และ 4)ศึกษาขอ้เสนอแนะการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อ
รองรับระบบราชการ 4.0 การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยัแบบผสมทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะของบุคลากร จ านวน 226 คน และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน เก็บขอ้มูลระหวา่ง
เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2562 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ t-test 

ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปัจจุบนั 
พบวา่ สมรรถนะท่ีคาดหวงัโดยรวมทั้ง 7 ดา้น มีคะแนนเฉล่ีย (mean=160.20,SD=16.66) มากกว่า
สมรรถนะ   ท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.001; 95%CI: 27.41-30.26) 
เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายดา้นสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด 
ถึงระดบัท่ีต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (mean=29.58, SD=3.09) การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง
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และจริยธรรม (mean=23.0, SD=2.12)  การท างานเป็นทีม (mean=22.67, SD=2.36) บริการท่ีดี 
(mean=21.48, SD=3.02) ดา้นภาวะผูน้ า (mean=21.41, SD=3.59) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ (mean=21.38, SD=2.58) และความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ (mean=20.63, SD=2.44) 
และพบวา่ สมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 สมรรถนะท่ีคาดหวงัโดยรวมทั้ง 3 ดา้น 
มีคะแนนเฉล่ีย (mean=102.14,SD=12.08) มากกวา่สมรรถนะ   ท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.001; 95%CI: 11.48-14.86) เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายดา้นสมรรถนะ ท่ี
คาดหวงัตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัสูงสุดถึงระดบัท่ีต ่าสุด ได้แก่ ด้านการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ (mean=38.08, SD=5.50) ตอ้งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (mean=33.88, 
SD=4.64) และดา้นตอ้งเปิดกวา้งและเช่ือมโยงเขา้กบัทุกฝ่าย (mean=30.17, SD=3.49) ผลการศึกษา
ขอ้เสนอแนะการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 มี
ดงัน้ี     1)  การปรับวฒันธรรมองค์กรใหม่ (Culture Change) 2) การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลแนวใหม่ (Personal Administration) 3) การเน้นการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
(Participations) และ4) การสร้างผูบ้ริหารองคก์ารแนวใหม่  

สรุป: การศึกษาคร้ังน้ีพบสมรรถนะหลกัของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี
คาดหวงัโดยรวมทั้ ง 7 ด้าน และสมรรถนะตามคุณลักษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ีคาดหวงั
โดยรวมทั้ง 3 ดา้น  มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่สมรรถนะปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

ค าส าคญั: การพฒันา, สมรรถนะ, ระบบราชการ 4.0 
 
Abstract 

This competencies personnel improving to support the government system 4.0 of 
department of local administration in order to drive effectively aim to 1) study competencies 
personnel according to the characteristics of the government system 4.0 of department of local 
administration, 2) study difference of competencies personnel and competencies characteristics of 
the government system 4.0 between Current and expected, 3) study to suggestions for personnel 
development of the Department of Local Administration to support the government system 4.0. 
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This research were quantitative by using the questionnaire for competencies of 226 personnel and 
qualitative by in-depth interview from 4 executives. Data collected between January - February 
2019. Data analysis using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.   

Results found that the expected personnel competencies of the department of local 
administration overall 7 aspects have an average score (mean=160.20, SD=16.66) more than 
current competencies was significantly different (p<0.001; 95%CI: 27.41-30.26). When 
considering the average score on each side, the expected competencies according to the difference 
in the highest average to the lowest level as follows Achievement Motivation (mean=29.58, 
SD=3.09), Adherence to ethics (mean=23.0, SD=2.12), Teamwork (mean=22.67, SD=2.36), 
Good service (mean=21.48, SD=3.02), Leadership (mean=21.41, SD=3.59), Accumulate 
professional expertise (mean=21.38, SD=2.58) and Understanding the government system 
(mean=20.63, SD=2.44) and the expected competencies overall 3 aspects have an average score 
(mean = 102.14, SD = 12.08) was significantly different than the current competencies (p <0.001; 
95% CI: 11.48-14.86) When considering the average score on each side, the expected 
competencies according to the difference in the highest average to the lowest level as follows 
Smart and high performance government (mean=38.08, SD=5.50), Citizen-centric and service – 
oriented government (mean=33.88, SD=4.64), open and connected government (mean=30.17, 
SD=3.49). The results of the study suggested the development of personnel of the Department of 
Local Administration to support the government system 4.0 as the following  
1) Culture Change 2) Personal Administration 3) Participations and 4) New Executive 
Management 

Conclusion: this study found the expected competencies the expected personnel 
competencies of the department of local administration overall 7 aspects and competencies 
characteristics of the government system 4.0 overall 3 aspects have an average score was 
significantly different than the current competencies. 

 
Key words: Improving, Competencies, Government System 4.0 
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บทน า 
เพื่อพฒันาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด ์4.0 ดงันั้น ระบบราชการจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

เพื่อสอดรับกบับริบทท่ีจะเกิดข้ึน โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะตอ้งท างานโดยยดึหลกัธรรมาภิ
บาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั (Better Governance Happier Citizens) (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2561)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายดงักล่าว คือ ความ
พร้อมของบุคลากรของภาครัฐท่ีจะเป็นฟันเฟืองในการขบัเคล่ือนนโยบายไทยแลนด ์4.0 โดย
แนวคิดระบบราชการ 4.0 ถือก าเนิดข้ึนจากมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 โดยมุ่งหวงัจะ
พฒันาศกัยภาพดา้นดิจิทลัใหข้า้ราชการและบุคลากรภาครัฐ ใหส้ามารถน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้น
การปฏิบติังานและพฒันางานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยส านกังาน ก.พ. ไดว้างกรอบการพฒันาทกัษะขา้ราชการ
ดิจิทลัท่ีมีความสามารถ 5 มิติ คือ 1) รู้เท่าทนัและใชเ้ทคโนโลยเีป็น 2) เขา้ใจนโยบาย กฎหมาย และ
มาตรฐาน 3) ใชดิ้จิทลัเพื่อการประยกุตแ์ละพฒันา 4) ใชดิ้จิทลัเพื่อการวางแผนบริหารจดัการและน า
องคก์ร 5) ใชดิ้จิทลัเพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์(ส านกัปฏิรูประบบราชการ, 
2562)   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทย จดัตั้งข้ึน
เม่ือวนัท่ี    3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจหน้าท่ีส าคญัตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 คือ การส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา 
และใหค้  าปรึกษาแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
2) ดา้นการบริหารงานบุคคล     3) ดา้นการเงินการคลงั 4) ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมา   
ภิบาล ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดก้ าหนดยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2560 – 2569 โดยมียุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพฒันาท้องถ่ินร่วมการขบัเคล่ือนการ
พฒันาประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศท่ีพฒันาแล้วจากฐานของทอ้งถ่ิน ได้ก าหนดบทบาทของกรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 
ทุกระดบัมีความพร้อมในการรองรับการขบัเคล่ือนโมเดลพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ให้มี
ระบบบริการและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถในการจดับริการอยา่งมีมาตรฐานสากล (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน, 2560) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งและศกัยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ ซ่ึงการจะเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินดังกล่าวให้มีความน่าเช่ือถือ และน าความแตกต่างของสมรรถนะท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัและ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัดงักล่าวนั้น น าไปสู่การพฒันาสมรรถนะการพฒันาบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดแนวคิด นโยบาย
รัฐบาลในประเด็นเร่ืองไทยแลนด ์4.0 ให้ขบัเคล่ือนสู่ระดบัพื้นท่ีคือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลกัของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินปัจจุบนั และ

สมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างสมรรถนะหลกัของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและสมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงั 
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบนัและสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 
4. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับ

ระบบราชการ 4.0 
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แนวคดิการท าวจิัย 
ในการศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ผูว้ิจยัไดก้  าหนด

กรอบแนวคิดในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

คุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 

1. ตอ้งเปิดกวา้งและเช่ือมโยง
เขา้กบัทุกฝ่าย (Open and Connected 
Government) 
2. ตอ้งใหป้ระชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง (Citizen-Centric and 
Service – Oriented Government) 
3. ตอ้งมีความฉลาดและรู้จกัคิดริเร่ิม 
(Smart and Innovative 

สมรรถนะของบุคลากรกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- บริการท่ีดี 
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 
และจริยธรรม 
- การท างานเป็นทีม 
- ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ 
- ภาวะผูน้ า 

แนวทางการพฒันา
บุคลากร 

 

สมรรถนะของข้าราชการ 
เพือ่รองรับระบบราชการ 4.0 

- Collaboration 
- End-to-End Process Flow, Cross-
Boundary Management, 
Program/Project Management 
Office, Horizontal Approach 
- Open System, Open Access 
- Shared Services 
- Customization, Personalization 
- Digitization 
-  Pro-active 
- Citizen-Centric 
- Creating Value for the Public 
Doing More & Better with Less 
- Non-Routine Problem Solving, 
(Real-Time Capability 
- Data-Driven, Demand-Driven, 
Actionable Policy Solutions 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
คุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 หมายถึง แนวคิดการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทย

แลนด์ 4.0 ซ่ึงมีการก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าภาครัฐจะตอ้งปรับตวัให้สามารถอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทลัท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได ้จึงตอ้งมุ่งเนน้ความคล่องตวัเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษ (Agenda 
– Based) และน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0 คุณลกัษณะตามท่ี
คาดหวงัของระบบราชการ 4.0 ประยุกตม์าจาก กองบริหารงานวิจยัและประกนัคุณภาพ (2559) มี 3 
ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย 1) ตอ้งเปิดกวา้งและเช่ือมโยงเขา้กบัทุกฝ่าย (Open and connected 
Government) 2) ตอ้งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen-Centric and Service – Oriented 
Government และ 3) ต้องมีความฉลาดและรู้จกัคิดริเร่ิม (Smart and High Performance 
Government) 

การพฒันาสมรรถนะบุคลากร หมายถึง บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเป็น 
ขา้ราชการ (ประเภททัว่ไป วิชาการ และอ านวยการ) ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ ซ่ึงปฏิบติั
หน้าท่ี ณ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินส่วนกลาง ส่วนการพฒันาสมรรถนะของขา้ราชการท่ี
คาดหวงัเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วม
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ินทั้งระบบท่ีต้องมี เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ี
คาดหวงัร่วมกนั เพื่อท่ีจะท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จลุล่วงตาม
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนงาน และโครงการต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน โดยสมรรถนะหลกั มี 7 สมรรถนะๆ ละ 5 ขอ้ 
จ  านวน 35 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (2) บริการท่ีดี (3) การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ (4) การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม (5) การท างานเป็นทีม (6) ความเขา้ใจองคก์ร
และระบบราชการ (7) ภาวะผูน้ า (กองยทุธศาสตร์และแผนงาน, 2560) 

อจัฉรา หล่อตระกูล (2557) ศึกษาการพฒันาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลยัของรัฐเพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคของสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัของรัฐ ในปัจจุบัน เพื่อ
น าเสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัของรัฐ ผูจ้ดัการทรัพยากร
มนุษย ์และบุคลากรมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 15 ราย ใชก้ารวิเคราะห์แบบอุปนัย เชิงปริมาณ
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เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 500 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัของรัฐมีปัญหาและอุปสรรคใน
เร่ืองของเวลา เน่ืองจาก ภารกิจหลกัของบุคลากรมหาวิทยาลยัในปัจจุบนั ท าให้ไม่มีเวลาในการ
พฒันาตนเอง หรือเขา้รับการพฒันา และพบวา่สมรรถนะบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลางในดา้นการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี และการท างานเป็นทีม ดา้นท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรม ส าหรับการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัของรัฐ จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็นรูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีเหมาะสม เพราะจะท าให้ผูรั้บ
การพฒันา ไดเ้รียนรู้จากการฟังและการปฏิบติัจริงอยา่งถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
วธิีการวจิัย 

1. เป็นการวิจยัแบบผสมประกอบด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้
แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) 

2. ประชากรในการศึกษา ประกอบดว้ย  
2.1 การศึกษาเชิงปริมาณ คือ บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ี

ในส่วนกลาง และปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ระหว่างช่วงวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน
ทั้งส้ิน 534 คน เน่ืองจากการวิจยัน้ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูศึ้กษาจึงใช้ตารางส าเร็จรูป
ของเครจซ่ีและมอร์แกน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 226 คน  

2.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   เพื่อ
ประกอบ ในการสัมภาษณ์ข้อมูล จ านวน 4 คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดส้ร้างและดดัแปลงจากคู่มือค าอธิบายสมรรถนะของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2560) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามปลายปิด (Close-ended) โดยค าถาม
มีทางเลือกใหต้อบและใหผู้ต้อบเลือกตอบ 1 ค าตอบ ประกอบดว้ย 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 จ านวน 24 ขอ้ ท่ีสอดคล้องกบั

ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประยุกต์มาจาก กองบริหารงานวิจยัและประกัน



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

204 
 
 
 
 

คุณภาพ (2559)    มี 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ (1) ตอ้งเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกนั โดยมีความโปร่งใสใน
การท างาน (2) ตอ้งใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลาง  และ (3) ตอ้งมีความฉลาดและรู้จกัคิด ซ่ึงการตอบมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดบั (ประคอง 
กรรณสูตร, 2535) แบ่งเป็น 1-5 นอ้ยท่ีสุด-มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสมรรถนะของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 35 
ขอ้ เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของบุคลากรท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัและสมรรถนะท่ีคาดหวงั เพื่อ
รองรับระบบราชการ 4.0 คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินทั้งระบบท่ีตอ้งมี เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัร่วมกัน 
เพื่อท่ีจะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จลุล่วงตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
แผนงาน และโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน มี 7 สมรรถนะๆ ละ 5 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(2) บริการท่ีดี (3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  (4) การยึดมัน่ในความถูกต้องและ
จริยธรรม (5) การท างานเป็นทีม (6) ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ (7) ภาวะผูน้ า  การตอบมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดบั แบ่งเป็น 1-5 
นอ้ยท่ีสุด-มากท่ีสุด 

ชุดท่ี 2 โครงสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจยัเชิงคุณภาพ  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
ศึกษาขอ้มูลส าคญัเชิงลึกจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อขอ้เสนอแนะการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ลกัษณะเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ประกอบดว้ย 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะรูปแบบการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อ
รองรับระบบราชการ 4.0 โครงสร้างเน้ือหาส าคญัมี 3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี (1) แนวคิดท่ีควรน ามาใช้
ในการอบรมพฒันาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 (2) 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะตามบทบาทท่ีคาดหวงัของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 เพื่อให้องคก์รมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน และ (3) ขอ้เสนอแนะ
แนวทางการพฒันาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 
เพื่อใหบุ้คลากรมีประสิทธิผลของการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลเม่ือได้รับรองอนุมัติให้ท าการศึกษาวิจัยจาก
คณะกรรมการการ   ท าวิจยัในมนุษยข์องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 
2562 

5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
5.1 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ตามระเบียบ

วธีิวจิยั  ใหมี้เน้ือหาสาระครอบคลุมการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับ
ระบบราชการ 4.0 น าเคร่ืองมือท่ีได้เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง  ปรับปรุง
เคร่ืองมือตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ จากนั้นจึงน าไปใชส้ัมภาษณ์ 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษางานวิจยัเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของเน้ือหา และภาษาท่ีใช้ให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์ หาดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(Index objective congruence: IOC) (ชวยศ 
จุยประเสริฐ, 2559) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบับุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินในส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมิใช่กลุ่มตวัอย่าง รวม
จ านวน 30 ราย แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีหาค่าสัมปสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดด้งัน้ี 

1) แบบสอบถามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 alpha = 0.97 
2) แบบสอบถามสมรรถนะของบุคลากร alpha = 0.93 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขอ้มูลทัว่ไป สมรรถนะของบุคลากร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันและสมรรถนะท่ีคาดหวงัเพื่อรองรับระบบ
ราชการ 4.0 ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง คือ
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination: SD)  

6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) พิจารณาท่ี P-value<0.05 เปรียบเทียบความ
แตกต่าง ระหวา่งระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงักบัระดบัสมรรถนะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั โดยใช ้t-test  
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ผลการศึกษา 

1. วตัถุประสงค์ที ่1 และ 2 ผลการศึกษาสมรรถนะของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินปัจจุบัน พบว่า  โดยรวมทั้ ง  7 ด้าน สมรรถนะท่ีคาดหวังมีคะแนนเฉล่ีย (mean=
160.20,SD=16.66) มากกว่าสมรรถนะท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001; 95%CI: 27.41-30.26) เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายดา้นสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระดับสูงสุดถึงระดับท่ีต ่าสุด ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (mean=29.58, 
SD=3.09) การยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม (mean=23.0, SD=2.12) การท างานเป็นทีม 
(mean=22.67, SD=2.36) บริการท่ีดี (mean=21.48, SD=3.02) ด้านภาวะผูน้ า (mean=21.41, 
SD=3.59) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (mean=21.38, SD=2.58) และความเขา้ใจองคก์ร
และระบบราชการ (mean=20.63, SD=2.44) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 ระหวา่งสมรรถนะปัจจุบนั

และสมรรถนะท่ีคาดหวงั รายขอ้ (N=226) 

สมรรถนะ (คะแนน) 
ทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบัน ทีค่าดหวงั 

95%CI t  p-value 
Mean SD Mean SD 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 23.47 2.95 29.58 3.09 5.77-6.44 35.67 <0.001* 
2. บริการท่ีดี    17.22   2.32    21.48  3.02     4.05-4.46   40.40   <0.001* 
3. การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ 

17.20 2.32 21.38 2.58 3.91-4.44 31.07 <0.001* 

4. การยดึมัน่ในความ
ถูกตอ้งและจริยธรรม 

19.08 2.55 23.0 2.12 3.71-4.16 34.38 <0.001* 

5. การท างานเป็นทีม 18.20 2.76 22.67 2.36 4.20-4.73 33.66 <0.001* 
6. ความเขา้ใจองคก์ร
และระบบราชการ 

18.28 2.53 20.63 2.44 2.01-2.68 13.68 <0.001* 

7. ภาวะผูน้ า 17.87 3.21 21.41 3.59 3.04-4.02 14.09 <0.001* 
รวมทั้ง 7 ดา้น 131.36 13.87 160.20 16.66 27.41-30.26 39.94 <0.001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.01 
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 2. วตัถุประสงค์ที ่1 และ 3 ผลการศึกษาสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ี
เป็นอยู่ปัจจุบนัและสมรรถนะท่ีคาดหวงั พบว่า สมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน สมรรถนะท่ีคาดหวงัมีคะแนนเฉล่ีย (mean=102.14, SD=12.08) มากกว่า
สมรรถนะท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.001; 95%CI: 11.48-14.86)  

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายดา้นสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบั
สูงสุดถึงระดบัท่ีต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (mean=38.08, SD=5.50) 
ตอ้งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (mean=33.88, SD=4.64) และดา้นตอ้งเปิดกวา้งและเช่ือมโยงเขา้
กบัทุกฝ่าย (mean=30.17, SD=3.49) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 ระหวา่งสมรรถนะปัจจุบนั

และสมรรถนะท่ีคาดหวงั (N=226) 

สมรรถนะ (คะแนน) 
ทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบัน ทีค่าดหวงั 

95%CI t  p-value 
Mean SD Mean SD 

1. ตอ้งเปิดกวา้งและ
เช่ือมโยงเขา้กบัทุกฝ่าย  

24.73 3.73 30.17 3.49 4.93-5.94 21.25 <0.001* 

2. ตอ้งใหป้ระชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง 

30.71 4.96 33.88 4.64 2.46-3.86 8.93 <0.001* 

3. ตอ้งมีความฉลาดและ
รู้จกัคิดริเร่ิม 

33.52 5.56 38.08 5.50 3.78-5.33 11.61 <0.001* 

รวมทั้ง 3 ดา้น 88.96 12.83 102.14 12.08 11.48-14.86 15.37 <0.001* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.01 

ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะการพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อรองรับ
ระบบราชการ 4.0 สรุปไดด้งัน้ี  
 1) การปรับวฒันธรรมองคก์รใหม่ (Culture Change) เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ร มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบติังานของพนกังาน การปรับเปล่ียน ทางวฒันธรรมจึงเป็นการหล่อหลอมให้พนกังาน มี
พฤติกรรม ในการท างานท่ีดีข้ึน โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินค านึงถึงการให้บุคลากรคิดท่ี
จะเปล่ียนแปลงตนเองให้ดีข้ึนผ่านคติวฒันธรรมองค์กรว่า “Change for Good” อาทิ การปรับ
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แนวคิดการท างานให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งข้ึน การฝึกฝนให้บุคลากรเป็นนกัวิจยัและนกัวิเคราะห์ผา่น
การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลจริงมากกวา่การอ่านจากหนงัสือหรือต าราเพียงอย่างเดียว ตลอดจนการ
รณรงค์ในการแสดงออกซ่ึงความเป็นหน่ึงเดียวกนัของสมาชิกในองค์กร อาทิ การสวมใส่ผา้ไทย 
การใชห้ลกัการ 3Rs เป็นตน้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและหน่วยงาน เกิดความ
ผกูพนัและหวงัจะสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีใหแ้ก่กรม 
 2) การปรับระบบบริหารงานบุคลากรแนวใหม่ (Personal Administration) กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินมุ่งมัน่ให้บุคลากรมีศกัยภาพ ความรู้ ทกัษะ ตลอดจนความสุขในการด าเนินชีวิต
ภายใตแ้นวคิดระบบราชการ 4.0 โดยใชก้ารฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มความรู้เฉพาะทาง การใช้
ระบบ KM Conference เพื่อใหมี้การถ่ายทอดความรู้ของสมาชิกในองคก์ารผา่นช่องทางเทคโนโลย ี
video conference การเปิดโอกาสให้บุคลากรหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้บุคลากรไดค้น้พบ
ศกัยภาพตนเองท่ีเหมาะสมกบังาน ตลอดจนเพิ่มการเรียนรู้ในประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย 
สามารถมีบุคลากรทดแทนกนัให้ไดม้ากท่ีสุด นอกจากนั้น ยงัค านึงถึงการพฒันาบุคลากรในดา้น
ความสุขตามหลัก Happy Workplace เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็น
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ ความสุข และคุณธรรม 
 3) การเนน้การบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารกนัภายในองค์กร อาทิ Facebook Line หรือ webpage ของกรม ตลอดจนการจดั
สัมมนาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพภายในองค์การ แต่อยา่งไรก็ตาม มีความเห็นวา่ แมจ้ะมีช่องทางให้
ผูป้ฏิบติังานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ แต่ความเกรงกลัว ความรู้สึกเป็นเจ้านาย-
ลูกนอ้ง ตามสายการบงัคบับญัชายงัคงสร้างอุปสรรคในการมีส่วนร่วม ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินพยายามลดช่องว่างดงักล่าวผ่านกิจกรรมนนัทนาการสังสรรค์ อาทิ การจดักิจกรรมปีใหม่ 
กีฬาสี การจดัประกวดมอบรางวลัระดบัหน่วยงานภายในกรม หรือการเชิญแต่ละส านกั/กอง มาพูดคุย
กนัอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบสภาพปัญหา ร่วมคิด ตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา
ในเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพฒันางาน 
 4) ผูบ้ริหารแนวใหม่ บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทุกคนจะต้องมีมุมมอง
ความคิดในการเป็นผูน้ าทุกคน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคนภายในกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ได้เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานทุกระดับสามารถน าเสนองานกับผูบ้ริหารภายในกรมตลอดจน
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ผูบ้ริหารภายนอกองค์กรดว้ย นอกจากนั้น ยงัเน้นเร่ืองการเป็นจิตอาสาของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน 
โดยผูบ้ริหารอาจมอบภารกิจพิเศษโดยไม่ระบุหน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ โดยให้สมาชิกในองคก์ร
เป็นอาสาสมคัรด าเนินการและตั้งทีมงานในการร่วมกนัท าภารกิจดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ ทั้งน้ี เพื่อเป็น
การฝึกการเป็นผูน้ าแก่คนในองค์กร การร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ี       
ท่ีแตกต่างกนั และเป็นการฝึกการเป็นผูบ้ริหารภายในองค์กร ให้ไดเ้ห็นศกัยภาพวา่ทุกคนสามารถ
เป็นผูบ้ริการแนวใหม่ได้ทุกท่ีและทุกเวลา นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมการฝึกอบรมเทคนิคการเป็น
ผูบ้ริหารในหลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มทกัษะของการเป็นผูบ้ริหารแก่คนในองคก์รให้พฒันา
ยิง่ข้ึนต่อไป 

สรุป การศึกษาคร้ังน้ีพบสมรรถนะของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ี
คาดหวงัโดยรวมทั้ ง 7 ด้าน และสมรรถนะตามคุณลักษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ีคาดหวงั
โดยรวมทั้ง 3 ดา้น มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่สมรรถนะปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินปัจจุบนั 
โดยรวมทั้ง 7 ดา้น สมรรถนะท่ีคาดหวงัมีคะแนนเฉล่ียมากกวา่สมรรถนะท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายด้านสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัสูงสุด ถึงระดบัท่ีต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งและจริยธรรม การท างานเป็นทีม บริการท่ีดี ดา้นภาวะผูน้ า การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ และความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ นอกจากน้ียงัพบวา่ สมรรถนะตามคุณลกัษณะของ
ระบบราชการ 4.0 ท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัและสมรรถนะท่ีคาดหวงั โดยรวมทั้ง 3 ด้าน สมรรถนะท่ี
คาดหวงัมีคะแนนเฉล่ีย มากกว่าสมรรถนะท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายดา้นสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัสูงสุดถึง
ระดบัท่ีต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตอ้งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
และด้านตอ้งเปิดกวา้งและเช่ือมโยงเขา้กบัทุกฝ่าย แสดงให้เห็นได้ว่า สมรรถนะของบุคลากร 
ท่ีคาดหวงัโดยรวมทั้ง 7 ด้าน และสมรรถนะตามคุณลกัษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ีคาดหวงั 3 
ดา้น สามารถรองรับระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้องค์กรขบัเคล่ือนไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ อจัฉรา หล่อตระกูล (2557) ศึกษาการพฒันา
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สมรรถนะบุคลากรมหาวทิยาลยัของรัฐ พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง รายดา้นพบวา่อยูใ่น
ระดบัปานกลางในดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี และการท างานเป็นทีม และการศึกษาของ 
ศิริพร สกุลเจริญพร (2554) ท่ีศึกษาการพฒันาบุคลากรท่ีเหมาะสมกบับริบทขององค์กร พบว่า 
สมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะหลักปัจจุบนัมีความแตกต่างกัน อภิปรายรายด้านตามความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระดับสูงสุด ถึงระดับต ่าสุด ได้แก่ ความร่วมแรงร่วมใจ การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี และดา้นจริยธรรม 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
จากผลการศึกษาท่ีพบสมรรถนะของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ี

คาดหวงัโดยรวมทั้ ง 7 ด้าน และสมรรถนะตามคุณลักษณะของระบบราชการ 4.0 ท่ีคาดหวงั
โดยรวมทั้ง 3 ดา้น มีคะแนนเฉล่ียมากกว่าสมรรถนะปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1. โดยจดัท าโครงการสัมมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการปฏิบติั
ส าหรับผูบ้ริหารและบุคลากร การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้บุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กบัเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริงจากการฝึกฝน และจาก
ประสบการณ์ท่ีแฝงอยู่ในตวับุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพฒันาบุคลากรและการพฒันา
งาน 

2. บทบาทของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ ท่ีจะกา้วไปสู่ระบบราชการ 4.0 ตอ้งท างานคู่กบั
ผูบ้ริหารองคก์รและเป็นหุ้นส่วนสนบัสนุนกนั เป็นผูบ้ริหารอยา่งมืออาชีพ จดัโครงสร้างขององคก์ร
ทรัพยากรมนุษยมี์ขนาดเล็กกะทดัรัด ก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน สนบัสนุนการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

3. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าวิจยัแบบก่ึงทดลองเฉพาะกลุ่มงาน เพื่อให้
สามารถน าความรู้ไปปฏิบติังานจริงจากการฝึกฝนและการสั่งสมประสบการณ์ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัช้ินน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันานวตักรรมการจดัการขยะในครัวเรือน 
ผ่านการใช้ถุงสีคดัแยกขยะและบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบา้น ในชุมชนบา้นห้วยเคียน หมู่ 2 
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา และเพื่อน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสินคา้และ
บริการดงักล่าว มาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะและการพฒันาต่อไป โดยโครงการวิจยัน้ีเป็นโครงการวิ
จบัแบบก่ึงทดลอง ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม และการทดลอง กบักลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 17 ครัวเรือน แยกออกเป็น 2 กลุ่มแรกจ านวน 9 คน เป็นกลุ่มทดลองแทนกลุ่ม A 
และกลุ่มท่ีสองจ านวน 8 คน เป็นกลุ่มควบคุมแทนกลุ่ม B ใช้ถุงด าระยะเวลา 2 สัปดาห์ และถุงสี
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ระยะเวลา 4 สัปดาห์  โดยกลุ่ม A ใชถุ้งด าก่อน กลุ่ม B ใชถุ้งสีก่อน เม่ือครบก าหนดแลว้สลบัสี และ
มีบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีบา้นของกลุ่มตวัอยา่ง  

ผลการวิจยัพบว่า 1. การจดัการขยะในครัวเรือนส่วนมากมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื่อ
จ าหน่ายแก่ร้านหรือรถรับซ้ือของเก่า ส่วนขยะเศษอาหารน าไปเป็นอาหารสัตว ์หรือท าปุ๋ยหมกั 
ส่วนขยะทัว่ไปและขยะอนัตรายทุกครัวเรือนใส่รวมกนัในถุงด าแลว้น าไปทิ้งในถงัขยะชุมชน ส่วน
ขยะรีไซเคิลจะใชถุ้งพลาสติกขนาดใหญ่ กระสอบหรืออ่ืน ๆ ท่ีครัวเรือนมีในการสะสมขยะรีไซเคิล
เพื่อรอจ าหน่าย  2. ผลของการใชถุ้งสีคดัแยกขยะและมีบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบา้น พบวา่ทุก
ครัวเรือนมาสามารถคัดแยกขยะได้ดีข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนการทดลองใช้สินค้าและบริการ 3. 
แนวทางและความเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ พบวา่สามารถหารายได ้2 แนวทาง คือ แจกถุงสีคดัแยก
ขยะฟรีและหกัค่าบริการในการรับซ้ือขยะถึงบา้น และขายถุงสีคดัแยกขยะและมีบริการฟรีรับซ้ือ
ขยะรีไซเคิลถึงบา้น ซ่ึงแนวทางแรกมีคนยนิยอมจ่ายมากกวา่แนวทางท่ีสอง 

 
ค าส าคญั: การจดัการขยะในครัวเรือน  

 
Abstract 

This research aimed to manage household waste. Use colored bags for sort out waste and 
recycling services to service recipients at home. And to receive comments and feedback on 
products and services in Huay Kian, Moo 2, Maeka sub-district, Muang District, Phayao 
Province.   

The researcher using a structured interview method, the experimental questionnaire from 
a total of 17 samples. And to bring comments and suggestions to such products and services to 
make suggestions and further development this research project is a semi-experimental project. 
Divided into 2 groups, first  9 persons experimental group of group A and group 8 person the 
control group of group B, By using black bag for 2 weeks period and 4 weeks color bag. By 
group, A uses a black bag first and group, B uses color bag first and when due and changes color 
bag and has recycling services at home sample groups. 
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The results of the research found that: 
1. Management of waste in most households, with the recycling of waste to be sold to the store. 
And food waste is used as animal food. Or compost. As for general waste and hazardous waste, 
every household put together in a black bag and then dumped in community trash. For recyclable 
waste, use a large plastic bag. Or other large bags that households have in the collection of 
recyclable waste to be sold. 
2. The effect of using colored bags to sort out waste and services to buy recycle waste at home. 
Found that every household can better sort out waste compared to before using products and 
services.  
3. Ways and possibilities of business. You can earn money in two ways. Give away color bags 
garbage sorting free and deducting service fees and selling color bags for sort out waste and 
having services to buy recyclable waste at home.  
And the first approach has more people agreeing to pay than the second approach. 

 
Keyword: Waste management in Household  
 
บทน า 

ปัจจุบนัพื้นท่ีต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เป็นพื้นท่ีท่ีก าลงัประสบปัญหาการ

จดัการขยะในชุมชน อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภค การจัดการขยะในครัวเรือนของ

ประชาชน ถงัขยะชุมชน การจดัเก็บขยะ และวิธีการก าจดัขยะท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็น

ผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัพะเยา (ฉัตรทิพย ์ชยัฉกรรจแ์ละ

คณะ, 2560) อนัประกอบดว้ยร้านคา้และหอพกัเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกล่ิน

เหมน็บนถนนสาธารณะ และพื้นท่ีรองรับขยะเพื่อก าจดัของเทศบาลยงัไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ี

เกิดข้ึนถึง 15,000 กิโลกรัม/วนั ซ่ึงคณะผูว้ิจยัมองวา่การจะสามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะได้

อย่างย ัง่ยืน จ าต้องมีการจัดการขยะท่ีถูกต้องเหมาะสมเร่ิมตั้ งแต่ต้นทางคือการจัดการจากใน

ครัวเรือน     
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ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาและพฒันานวตักรรมการจดัการขยะในครัวเรือน ผา่น

การจดัท าโครงการทดลองถุงสีคดัแยกขยะ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 สี ไดแ้ก่ สีเขียวใส่ขยะเศษอาหาร สี

เหลืองใส่ขยะรีไซเคิล สีน ้าเงินใส่ขยะทัว่ไปและสีแดงใส่ขยะอนัตราย และบริการรับซ้ือขยะถึงบา้น 

ประกอบกบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะแต่ละประเภท เพื่อแกไ้ขปัญหาจดัการขยะจาก

ตน้ทาง อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาระหวา่งทาง และปลายทางของเทศบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไปในอนาคต  

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการจดัการขยะของครัวเรือนในชุมชน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้ถุงสีคัดแยกขยะและบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบ้านต่อ
พฤติกรรมการคดัแยกขยะในครัวเรือน และ  

3. เพื่อหาแนวทางการหารายไดข้องถุงสีคดัแยกขยะและบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบา้น 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ประเภทของขยะ 

โดยทัว่ไปแลว้ขยะจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 1) ขยะยอ่ยสลายได ้คือ ขยะท่ี
เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมกัเป็นปุ๋ยได้ เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษเน้ือสัตว ์เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไมห้รือสัตวท่ี์เกิดจากการ
ทดลองในหอ้งปฏิบติัการ ถงัรับรองคือถงัขยะสีเขียว 2) ขยะรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้คือ 
ของเสียบรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือใช ้ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ 
กระป๋องเคร่ืองด่ืม  พลาสติก โลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต ์เป็นตน้ ถงัรับรองคือถงัขยะสีเหลือง 3)
ขยะทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากขยะประเภทยอ่ยสลาย รีไซเคิล และขยะอนัตราย มี
ลักษณะท่ีย่อยสลายยาก และไม่คุ ้มค่าในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น บรรจุภัณฑ์
ถุงพลาสติกต่าง ๆ โฟมเป้ือนอาหาร เป็นตน้ ถงัรองรับคือถงัขยะสีน ้ าเงิน และ 4) ขยะอนัตราย คือ 
ขยะท่ีปนเป้ือนหรือมีองค์ประกอบของวตัถุท่ีเป็นอนัตรายแก่บุคคล สัตว์หรือส่ิงแวดล้อม เช่น 
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สารเคมี แบตเตอร่ี เป็นตน้ ถงัรองคือถงัสีแดง (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม, 2551)    

แนวคิดและวธีิการจัดการขยะในครัวเรือน 
แนวคิดการจดัการขยะในครัวเรือนมีอยู่หลายแนวคิดดว้ยกนั เช่น หลกัการ 1A3R 

ซ่ึงประกอบดว้ย 1) Avoid หมายถึง หลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของประเภทไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้
หรือย่อยสลายได้ยาก โดยใช้ประเภทน ากลบัมาใช้ใหม่ได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน 2) Reduce 
หมายถึง ลดการซ้ือหรือใช้ส่ิงของประเภทไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดห้รือยอ่ยสลายไดย้ากท่ี
ยงัคงจ าเป็นตอ้งซ้ือหรือตอ้งใช ้แต่ซ้ือหรือใชใ้หน้อ้ยลง 3) Reuse หมายถึง น าวสัดุท่ีผา่นการใชง้าน
แลว้น ากลบัมาใช้ซ ้ าอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด และ 4) Recycle น าวสัดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่ หรือจ าหน่ายให้แก่ร้านรับซ้ือเพื่อน าไปแปรรูปต่อไป (สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 
2559ว; กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551) และหลกัการ 7R 
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) Rethink หมายถึง การคิดใหม่ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 2) Reduce 
หมายถึง ลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าท่ีจ  าเป็น 3) Reuse หมายถึง ใช้ซ ้ า 4) Recycle หมายถึง 
แปรรูปน ากลบัมาใชใ้หม่ 5) Repair ซ่อมแซมและทะนุถนอมให้ใชไ้ดน้านข้ึน 6) Reject หมายถึง 
การปฏิเสธการใชส่ิ้งของท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้งหรือยอ่ยสลายยาก และ 7) Return หมายถึง หวนคืน
ตอบแทนส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นตน้ (ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557)      

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่กา 
ปัจจุบนัปริมาณขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่กา 18 

หมู่บา้น เฉล่ียประมาณ 15 ตนัหรือ 15,000 กิโลกรัม/วนั โดยเทศบาลมีรถบรรทุกขยะจ านวน 3 คนั 
กระจายออกไปเก็บจากถงัขยะชุมชนของแต่ละหมูบา้นแลว้น าไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะของ
เทศบาลต าบลแม่กา เน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ เป็นป่าชุมชน หมู่ท่ี 2       ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ดว้ย
วธีิการฝังกลบ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลแม่กา, 2561) 
 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการขยะในครัวเรือน 

ฮาซูลีนา วุฒิงามและสมเกียรติ สายธนู (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยในระดบัครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ
ทัว่ไปและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย ระดบัครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
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จากการสุ่มตวัอย่างหัวหน้าหรือสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 287 ครัวเรือน และการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเก่ียวกบันโยบาย ความคิดเห็นในการจดัการขยะมูลฝอยระดบัครัวเรือน ในปัจจุบนั
และอนาคต ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะในระดบัครัวเรือนใช้วิธีการใส่ขยะมูลฝอยลงใน 
ถุงพลาสติกแลว้น าไปทิ้ง ซ่ึงจะเป็นการรวมขยะทุกประเภทลงในถุงเดียวกนัโดยไม่ไดท้  าการคดั
แยก ซ่ึงยากต่อการ ไปก าจดัต่อและถังขยะไม่มีฝาปิดมิดชิดส่งผลท าให้เกิดโรคติดต่อตามมา 
ส าหรับวธีิการก าจดัขยะมูลฝอยของกลุ่ม ตวัอยา่งพบวา่ใชว้ิธีการเทกองรวมกนัแลว้เผา ซ่ึงแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับทิ้งขยะ รวมทั้งมีการ
เพิ่มอตัราก าลงัคนในการเก็บขนขยะมูลฝอยตามครัวเรือน และใชว้ธีิให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยเร่ิมตน้
คดัแยก ขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งจดัให้มีระบบการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยให้
เหมาะสมกบัประเภทขยะมูล ฝอยโดยจดัท าในรูปแบบของโครงการธนาคารขยะเพื่อมาเป็นกลไก
หลกัในการเพิ่มมูลค่าใหก้บัขยะต่อไป 

จอมจนัทร์ นทีวฒันาและวิชยั เทียนถาวร (2560) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความรู้และ
ทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดขยะของชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงเป็นชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัพะเยา และศึกษาปัจจยัการลดขยะดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ความรู้ และทศันคติ โดย
เก็บตวัอย่างจากกลุ่มตวัอย่าง 18 หมู่บา้น จ านวน 486 คน วิเคราะห์โดย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน F-Test และ Pearson’s correlation จาก ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความรู้ของชุมชนในการ
ลดขยะตามหลกั 5R ไดแ้ก่ การลดการใช ้การใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม การปฏิเสธ
ไม่ใช้ อยู่ในระดบัมาก มีทศันคติและพฤติกรรมในการลดขยะในการซ้ือส่ิงของตาม ความจ าเป็น 
หลกั 5R และการจดัการขยะตามล าดบัชั้นการจดัการขยะอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยและระดบัมาก ปัจจยัท่ี
มีความแตกต่างและส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะพบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ส่ือท่ีรับ
ข่าวสาร ชนิดของขยะ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ความรู้เร่ือง 
ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ ้ า การปฏิเสธไม่ใช้ การซ่อมแซม ล าดบัชั้นการจดัการขยะ มีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั และทศันคติไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัต่อพฤติกรรมการลด
ขยะ ผลการศึกษาสหสัมพนัธ์เพียร์สันกับพฤติกรรมการลดขยะ พบว่าพฤติกรรมการลดขยะมี
สหสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญักบัลกัษณะส่วนตวั ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ส่ือ
อินเทอร์เน็ท และขยะเศษอาหาร ผกั ผลไม้ และกระดาษในครัวเรือน พฤติกรรมการลดขยะมี
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สหสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญักบัอาย ุสถานภาพ ส่ืออินเทอร์เน็ท และหนงัสือพิมพ ์ขยะติดเช้ือ
และถ่านไฟฉายท่ีเกิดในครัวเรือน พฤติกรรมการลดขยะมีสหสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญักบั
ความรู้เร่ืองการลดการใช้ การซ่อมแซม และการปฏิเสธไม่ใช้ และมีสหสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมี
นยัส าคญักบัความรู้เร่ืองการลดขยะเร่ืองการใชซ้ ้ า พฤติกรรมการลดขยะ มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่ง
มีนยัส าคญักบัทศันคติ คือ การลดขยะจากครัวเรือน การลดการซ้ือของท่ีไม่จ  าเป็น การลดขยะตาม
หลกั 5R การลดการใช ้การใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม และการปฏิเสธไม่ใช ้และ
พฤติกรรม การลดขยะไม่มีสหสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญักบัทศันคติ   

 
วธิีการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง ซ่ึงใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบสอบถาม
และการส ารวจพฤติกรรมหลงัการทดลอง สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเลือกจากสมาชิกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนจ านวน 17 ครัวเรือน แลว้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ทดลองจ านวน 9 ครัวเรือน แทนกลุ่ม A และกลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 8 ครัวเรือน แทน
กลุ่ม B ทั้งสองกลุ่มทดลองใชถุ้งสีคดัแยกขยะท่ีมีป้ายติดหนา้ถุง 4 สี ไดแ้ก่ สีเขียวใส่ขยะเศษอาหาร 
สีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล สีน ้ าเงินใส่ขยะทัว่ไปและสีแดงใส่ขยะอนัตราย ระยะเวลา 1 เดือน และถุง
ด าท่ีมีป้ายติดหน้าถุง 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย 
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ และมีบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบา้น  
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การแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่มตามแผนท่ีน้ี กลุ่ม A คือ กลุ่มท่ีเร่ิมใชถุ้งด าก่อน ส่วน
กลุ่ม B คือกลุ่มท่ีเร่ิมใชถุ้งสีก่อน พอครบระยะเวลาตามก าหนดจะมีการสลบัประเภทของถุง โดย
กลุ่ม A เร่ิมใชถุ้งสี และกลุ่ม B เร่ิมใชถุ้งด า 
 

ผลการวจิัย 
1. การจดัการขยะของครัวเรือนในชุมชน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จากการสัมภาษณ์

และแบบสอบถามก่อนการทดลองพบวา่ การคดัแยกและการก าจดัหรือการใชป้ระโยชน์ จ านวน 2 
ครัวเรือน แยกออกเป็น 4 ประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประเภทของขยะ จ านวน 12 ครัวเรือนจะแยก
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย ซ่ึงคดัแยกและก าจดัโดยการน าใส่รวมกนั
ในถุงด าแลว้ทิ้งในถงัขยะของชุมชน เพื่อรอการจดัเก็บของเทศบาล 2) ขยะรีไซเคิล มีการคดัแยก
สะสมเก็บไวใ้นครัวเรือนเพื่อน าไปจ าหน่ายแก่ร้านหรือรถรับซ้ือขยะรีไซเคิล และ 3) ขยะเศษ
อาหารหรือขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้มีการคดัแยกทั้งใส่ในถงัสี ถงัพลาสติก ถุงพลาสติก และถุง
ด า แลว้น าไปเป็นอาหารสัตว ์หรือท าปุ๋ยหมกั จ านวน 2 ครัวเรือน แยกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
ขยะเศษอาหารหรือขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดค้ดัแยกใส่ถงัสี แลว้น าไปเป็นอาหารสัตว ์หรือท าปุ๋ย
หมกั และ 2) ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตรายน าใส่รวมกนัในถุงด าแลว้ทิ้งในถงัขยะชุมชน 
เพื่อรอการจัดเก็บของเทศบาล และมีเพียงครัวเรือนเดียวเท่านั้ นท่ีไม่มีการคัดแยกขยะไปใช้
ประโยชน ์

 
ตาราง 1 แสดงการจดัการขยะในครัวเรือนก่อนการทดลอง 

จ านวนครัวเรือน จ านวนทีแ่ยกได้ รายละเอยีดของการคัดแยก 

2 4 

1. ขยะทัว่ไป  
2. ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้ 
3. ขยะรีไซเคิล และ 
4. ขยะอนัตราย 

12 3 
1. ขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย  
2. ขยะรีไซเคิล และ 
3. ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้
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2 2 
1. ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย และขยะรีไซเคิล 
2. ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้

1 1 ทุกประเภทรวมกนัในถุงเดียว 
 

2. ผลของการใช้ถุงสีคดัแยกขยะและมีบริการรับซ้ือขยะถึงบา้น จากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามหลังการทดลองพบว่า การคดัแยกและการก าจดัหรือการใช้ประโยชน์ จ านวน 2 
ครัวเรือน สามารถคดัแยกทั้ง 4 ประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเดิม จ านวน 14 ครัวเรือนแยกออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) ขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย ซ่ึงคดัแยกและก าจดัโดยการน าใส่รวมกนัในถุงสีแลว้
ทิ้งในถงัขยะของชุมชน เพื่อรอการจดัเก็บของเทศบาล 2) ขยะรีไซเคิล มีการคดัแยกสะสมใส่ถุงสี
เก็บไวใ้นครัวเรือน และ 3) ขยะเศษอาหารหรือขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้ใส่ถุงสีและถุงพลาสติก
น าไปเป็นอาหารสัตว ์หรือท าปุ๋ยหมกั และจ านวน 1 ครัวเรือน แยกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
ขยะรีไซเคิล และ 2) ขยะทัว่ไป ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้และขยะอนัตรายน าใส่รวมกนัใน
ถุงสีแล้วทิ้งในถงัขยะชุมชน โดยทุกครัวเรือนสามารถคดัแยกขยะได้ดีข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนการ
ทดลอง โดยทุกครัวเรือนสามารถคดัแยกขยะได้ดีข้ึน ด้วยเหตุผลสามประการ หน่ึง คือ คนใน
ครัวเรือนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมากข้ึน สองถุงขยะท่ีมีสีง่ายต่อการเขา้ใจท า
ให้คดัแยกขยะแต่ละประเภทไดดี้ข้ึน และสามมีบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบา้นเป็นแรงจูงใจใน
การคดัแยก  
ตาราง 2 แสดงการจดัการขยะในครัวเรือนจากผลของการใชถุ้งสีคดัแยกและบริการรับซ้ือขยะถึง
บา้น 

จ านวนครัวเรือน จ านวนทีแ่ยกได้ รายละเอยีดของการคัดแยก 

2 4 

1. ขยะทัว่ไป  
2. ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้ 
3. ขยะรีไซเคิล และ 
4. ขยะอนัตราย 

14 3 
1. ขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย  
2. ขยะรีไซเคิล และ 
3. ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้
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1 2 
1. ขยะรีไซเคิล 
2. ขยะทัว่ไป ขยะเศษอาหารหรือยอ่ยสลายได ้และ
ขยะอนัตราย 

 
3. แนวทางการหารายได้ของถุงสีคัดแยกขยะและบริการรับซ้ือขยะถึงบ้าน จากการ

สัมภาษณ์แต่ละครัวเรือนเก่ียวกบัการหารายไดข้องหลงัจบการทดลองพบวา่ 11 ครัวเรือนยินยอมให้
หกัค่าบริการจากการขายขยะ 4 ครัวเรือนยินยอมซ้ือแลว้ให้ขายขยะให้ และ 2 ครัวเรือน ไม่จ่ายเงิน
ทั้งสองทาง ดงันั้นมีแนวทางการหารายได ้2 แนวทาง คือ แจกถุงสีคดัแยกขยะฟรีและหกัค่าบริการ
ในการรับซ้ือขยะถึงบา้น และขายถุงสีคดัแยกขยะและมีบริการฟรีรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงบา้น ซ่ึง
แนวทางแรกมีคนยนิยอมจ่ายมากกวา่แนวทางท่ีสอง 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัพบว่าการจดัการขยะในครัวเรือนมีการสะสมขยะรีไซเคิลไวเ้พื่อ
จ าหน่าย และแปรรูปเศษอาหารและขยะยอ่ยสลายไดเ้ป็นปุ๋ยหมกั และใช้ซ ้ าเศษอาหารเป็นอาหาร
สัตว ์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเร่ืองความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (จอมจนัทร์ นทีวฒันาและวิชยั เทียนถาวร, 2560) ท่ีพบวา่การจดัการตาม
หลกั 5R ซ่ึงประกอบดว้ย การลดการใช ้การใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใชใ้หม่ การซ่อมแซม การปฏิเสธ
ไม่ใช ้อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด 1A3R และ7R  คณะผูว้ิจยัก าลงัพยายามท่ีจะ
สร้าง Rethink คือ การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยการปลูกฝังพฤติกรรมการคดั
แยกขยะของคนในครัวเรือน และ Recycle คือ การแปรรูปน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยการท าให้ครัวเรือน
ไดรั้บผลตอบแทนในการเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้ขยะประเภทท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ขา้
สู่กระบวนการแปรรูปจากการรับซ้ือ ซ่ึงในระยะต่อไปของโครงการน้ีคณะผูว้ิจยัจะพยายามน า
แนวคิดเหล่าน้ีไปปรับใชม้ากข้ึน  

จากงานวจิยัเร่ืองแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลปะ
ลุรู (ฮาซูลีนา วุฒิงามและสมเกียรติ สายธนู, 2557) เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัพบกว่ามีความ
คลา้ยคลึงกนัของรูปแบบถงัขยะท่ีไม่มีฝาปิดใหมิ้ดชิด แต่นอกเหนือจากนั้นคือถงัขยะไม่เพียงพอ จึง
ท าให้ชาวบา้นน าขยะวางไวก้บัพื้น และมีสุนขัมากดักินอาหารท่ีอยู่ในถุงขยะ ส่งผลให้เกิดความ
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สกปรกและส่งกล่ินเหม็นในบริเวณนั้น ส่วนความแตกต่างกนัคือครัวเรือนส่วนมากจะคดัแยกขยะ
เศษอาหารหรือสามารถย่อยสลายได ้ไปเป็นอาหารสัตวห์รือท าปุ๋ยหมกั เป็นตน้ และขยะรีไซเคิล
สะสมไวใ้นครัวเรือนเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงอาจเป็นเพราะอยู่บริบทท่ีแตกต่างกันทั้งในแง่ของเวลา 
สถานท่ี นโยบายภาครัฐ และอ่ืน ๆ และความแตกต่างอีกประการ คือ ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐหาก
ตอ้งการจดัท าเป็นนโยบาย คือ จดัตั้ งกองทุนขยะชุมชน มีชุมชนเป็นเจา้ของ โดยน าเงินท่ีได้มา
ส่งเสริมและพฒันาระบบสวสัดิการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตามความตอ้งการของชุมชน     

 
ข้อเสนอแนะการวจิัย 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ส่งเสริมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลดขยะจากการบริโภคอยา่งถูกวธีิ 
2. หารายได ้2 แนวทางตามความตอ้งการของแต่ละครัวเรือน โดยจะเก็บค่าบริการหลงัการ

ขายขยะ หรือขายถุงสีคดัแยกใหค้รัวเรือนก็ได ้  
3. เปล่ียนธุรกิจเป็นบริการรับซ้ือขยะถึงบา้นพร้อมมีถุงสีคดัแยกขยะ และเก็บค่าบริการ 
4. เปล่ียนเป็นกองทุนจากขยะของชุมชนเพื่อน าเงินดงักล่าวมาพฒันาชุมชน 

ขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการ 
1. เพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. มีการสร้างความเขา้ใจแก่คนในชุมชน โดยการประชาสัมพนัธ์โครงการและรับสมคัร

ผา่นกิจกรรมของชุมชน 
3. มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ส่งเสริมและสนบัสนุนเก่ียวกบัการจดัการขยะใน

ครัวเรือนตามหลกัแนวคิด 1A3R และ7R   
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซบัรัง ต าบลไทร
ยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง และเพื่อศึกษาการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์
มะม่วง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ จ  านวน 200 คน และเชิงคุณภาพ 
จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
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ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา โดยใชค้วามถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ตีความเน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่   

1. สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบ้านคลองซับรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเพาะปลูก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาตามล าดบั คือ ดา้นสาย
พนัธ์ุการเพาะปลูกและดูแลรักษา ดา้นการลงทุน ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์และดา้นการตลาด  

2. แนวทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์
มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซับรัง พบว่า 1) ควรมีการก าหนดพื้นท่ีในการเพาะปลูก โดย
แยกประเภทในแต่ละสายพันธ์ุให้ชัดเจน 2) สายพันธ์ุของมะม่วงในเพาะปลูก ควรมีความ
หลากหลายใหเ้ป็นท่ีนิยมของตลาด และ 3) ผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์ควรมีการพฒันาให้เหมาะสม
และเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วง พบว่า 1) ขั้นตอนการผลิต มีการแปรรูปผลิตภณัฑ์เป็น
ซาลาเปาไส้มะม่วง ส่วนผสม ไดแ้ก่ แป้งสาลี ตดัแป้งเป็นกอ้นละ 45-50 กรัม จดัท าเป็นกอ้นกลมๆ 
ห่อไส้มะม่วง และน าไปน่ึงไฟประมาณ 10 - 15 นาที โดยมีอายุการเก็บรักษาไดป้ระมาณ 2 สัปดาห์ 
2) ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้พฒันาโดยการเปล่ียนรูปแบบถุงพลาสติกใสจากเดิม เปล่ียนมาเป็นกล่อง
กระดาษแบบมาตรฐาน ขนาดกวา้ง 5 ซม. ยาว 18 ซม. สูง 18 ซม. โดยเพิ่มฉลากแนะน าสินคา้และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีราคาสูงข้ึนและตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 3) ด้านราคา ก าหนดจากผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานราคาตามทอ้งตลาดกล่อง
ละ 35 บาท 
 

ค าส าคญั :  การพฒันาศกัยภาพ เพิ่มขีดความสามารถผลิตภณัฑม์ะม่วง ชุมชนบา้นคลองซบัรัง 
จงัหวดัพิษณุโลก 
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Abstract 
This researching is on purpose for survey about the problem of potential development, 

and to increase of capabilities for mango products management in around of Ban Krong Sub Rang 
community Sai Yoi sub-district, Noen Maprang district, Phitsanulok province. For learn and 
become to be the method to potential development and to increase of capabilities for mango 
products management, and bring the result of this resource to use and lead to benefit. Its 
quantitative research and qualitative research. Representative sample is have about 200 person 
and represented sample for qualitative research is about 10 person. The instruments that use for 
gather the information is questionnaire and interview document, data analysis is decide from 
descriptive statistics and to find the percent, mean, standard deviation (S.D.), content 
interpretation by frequency. The result of researched is 
 1. The problem of potential development, and to increase of capabilities for mango 
products management in around of Ban Krong Sub Rang community is have medium overview. 
When we have list consider the result is agriculture the most of mean and follow by the species of 
agriculture and treatment, investment, create the products and marketing. 

2. the method to potential development and to increase of capabilities for mango products 
management around of Ban Krong Sub Rang community it was found that 1) It should to define 
the agriculture area and keep clearly to separate type of species. 2) Mango should to have various 
species for trendy in the market. And 3) The products or packaging should appropriate to develop 
and should to indulge customers.  

3. The result of research that bring to potential development and to increase of 
capabilities for mango products management 1) Production process is reconversion to mango 
buns, the ingredients is wheat flour, and cut wheat flour for 1 lump, for one lump is about 45-50 
gram. Molding as nodular appearances and put the mango inside. Bring to steam about 10-15 
minute. It’s able to keep approximately 2 weeks. 2) packaging its develop to change from plastic 
bags to become standard paper box width 5 cm. length 18 cm. high 18 cm. and adding the product 
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label instructions and details for increase value to product with higher price and meets the need of 
customer 3) The price, define from products and packaging there are standard in market is 35 Baht. 

 
Keywords: potential development, increase of capabilities, mango products, Krong Sub Rang 
community, Phitsanulok province. 
 

บทน า 
การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้าง

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร ภูมิ
ปัญญามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มข้ึนตามท่ีตอ้งการ
ของชุมชน ตลาด เน้นขบวนการสร้างรายได้ ผลิตภณัฑ์ ในแต่ละหมู่บ้าน หรือต าบล แนวคิดน้ี
สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถ่ินสามารถ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภณัฑท์างการตลาด การผลิต ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน สร้างความ
เขม้แข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ท าเองในการพฒันาและส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรภายใต้
แนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นนโยบายของประเทศท่ีให้ความส าคญั จนถึง
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการสร้างกลไก ส่งเสริม และสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างข้ึนจากชุมชนและ
ผลกัดนัอยา่งต่อเน่ือง โดยใหค้วามส าคญักบัชุมชนซ่ึงเป็นฐานรากของธุรกิจในประเทศของตน การ
เพิ่มศกัยภาพของชุมชนและใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวฒันธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อ
เช่ือมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการเพื่อจะสามารถสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองและขยายโอกาสทาง
การตลาดมากยิง่ข้ึน (ธนัยมยั เจียรกุล, 2557:177)   
              ปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วง ชุมชนบา้นคลองซบัรัง เทศบาลต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนิน
มะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  มีประชากรรวม ทั้งส้ิน 359 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร พืชหลกัท่ีท าการปลูกส่วนมาก คือ มะปราง  และมะม่วง โดยมี พื้นท่ีปลูกมะม่วงทั้งหมด 
3.338 ไร่ และมีหลายสายพนัธ์ุไดแ้ก่ เขียวมรกต มหาชนก เขียวเสวย อกร่อง เพชรบา้นราช และ
น ้ าดอกไม ้เป็นตน้ ผลมะม่วงท่ีผลิตไดมี้คุณภาพดีสามารถส่งจ าหน่ายส าหรับการส่งออกได้ ซ่ึง
จะตอ้งมีคุณภาพดี รูปทรง และผิวสวยงาม ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายในรูปผลสด เน่ืองจากผลมะม่วงมี
อายกุารเก็บรักษาสั้น ท าให้ผล มะม่วงในช่วงฤดูเก็บเก่ียวท่ีมีผลิตผลมาก ท าให้มะม่วงมีราคาตกต ่า 
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ซ่ึงจะเป็นปัญหาของเกษตรกรทุกปีท่ีผา่น  ตลอดจนการผลิตมะม่วงยงัไม่สามารถผลิตให้ไดคุ้ณภาพ
ดีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงท าให้มีมะม่วงส่วนหน่ึงท่ีมีคุณภาพในการบริโภคดี แต่ท่ีผิวไม่สวย ผิด
รูปทรง ซ่ึงต้องคดัทิ้งไป หรือจ าหน่ายได้ในราคาท่ีถูกมาก การน าเอาผลิตผลท่ีมีมากเกินความ
ตอ้งการของตลาด และผลท่ีมีต าหนิเหล่าน้ีมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตผลมะม่วง และ 
เป็นการสร้างงานใหก้บักลุ่มแม่บา้น หรือสมาชิกของชุมชน เพื่อให้มีผลิตภณัฑ์จ  าหน่ายทั้งปี ท าให้
เกษตรกรมี รายไดต้ลอดทั้งปี  ผลิตภณัฑ์การแปรรูปมะม่วงในปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด ไดแ้ก่ 
มะม่วงดอง มะม่วงแช่อ่ิม มะม่วงกวน มะม่วงแผน่ มะม่วงอบแหง้ มะม่วงแช่แขง็ น ้ามะม่วง เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑ์แปรรูปมะม่วงดงักล่าวยงัมี รูปลกัษณ์ และบรรจุภณัฑ์ไม่ทนัสมยั ไม่ถูกกบัรสนิยมของ
คนรุ่นใหม่ ดงันั้น จึงมีแนวคิดในการพฒันาผลิต ผลิตภณัฑ์แปรรูปมะม่วงท่ีเหมาะส าหรับคนรุ่น
ใหม่ สามารถบริโภคกนัอยา่งแพร่หลายทัว่ไป และเก็บรักษาไดน้าน เช่น  มะม่วงอบแห้ง น ้ ามะม่วง 
มะม่วงแผ่น โดยตอ้งมีการอบรมกระบวนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดด้ว้ยการหาสาย
พนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด และหารูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะส าหรับคนรุ่นใหม่ 
นอกจากน้ียงัต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เหมาะแก่การเป็นของฝาก ของขวญัท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินได ้ 
 ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์สินค้าแปรรูปท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยนั้น ได้รับความ
สนใจจากผูบ้ริโภค จึงท าใหผู้ป้ระกอบการชุมชนหลายรายเขา้มาแข่งขนักนัในตลาดมากข้ึน โดยจะ
มุ่งเน้นไปในทิศทางของการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ของแต่ละทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพและสามารถตอบ
โจทยค์วามต้องการของผูบ้ริโภคในทิศทางท่ีดีข้ึน อาจจะมีผูป้ระกอบการบางรายท่ียงัมองขา้ม
ความส าคญัของการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ จึงส่งผลต่อคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงั
ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคได้เท่าท่ีควรท าให้กลุ่มผูป้ระกอบการดังกล่าวน้ีเสีย
โอกาสทางการตลาดไปไม่น้อย ดงันั้นการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์จึงตอ้งให้ความส าคญัในการ
ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถคุม้ครองป้องกนัไม่ให้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ เสียหายและ
เพิ่มคุณค่าทางดา้นจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค โดยอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซ่ึงจะเป็น 
ส่ิงหน่ึงช่วยส่งเสริมใหผ้ลิตภณัฑมี์มูลค่ามากยิง่ข้ึน (สุทธิศกัด์ิ  กล่ินแกว้ณรงค,์ 2558:54)  
 จากสถานการณ์ดงักล่าวคณะผูว้ิจยัจึงไดล้งพื้นท่ี เพื่อศึกษาหาความตอ้งการของกลุ่ม โดย
ประสานกบัทาง คุณนกเล็ก แกว้สระแสนผูใ้หญ่บา้นของชุมชนบา้นคลองซับรัง ต าบลไทรยอ้ย 
อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลกเพื่อพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการบริหาร
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ผลิตภณัฑ์มะม่วงนั้นซ่ึงจะตอ้งมีบรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความสนใจ
ของสินคา้ จึงมีแนวคิด ท่ีจะพฒันาคุณภาพสินคา้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กบัผลิตภณัฑ์ เพื่อ
ขยายตลาดในการจ าหน่ายสินคา้ รวมทั้งพฒันาระบบบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดยอ่ม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับตวัใหท้นัต่อ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสภาพทางการตลาดใน
ปัจจุบนั  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดร่้วมศึกษาและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ และการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์
มะม่วงร่วมกบักลุ่มชาวบา้นคลองซบัรัง  ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อ
เป็นการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการบริหารผลิตภณัฑ์มะม่วงเพื่อเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มรายได ้ใหผู้ผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
ผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซับรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก   
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
ผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซับรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก  
 3. เพื่อศึกษาการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซบัรัง ต าบลไทร
ยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  
 

กรอบแนวความคดิของการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีละงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อก าหนดแนวทางในการศึกษา โดยจะเลือกศึกษาปัจจยัและตวัแปรท่ีส าคญัๆ มาบาง
ประการท่ีเช่ือว่ามีผลต่อการพฒันาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์มะม่วง ในพื้นท่ีชุมชนบ้านครองซับรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จังหวดั
พิษณุโลก  
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ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนและ
ระยะเวลาอาศยัในพื้นท่ี ตัวแปรตาม  ประกอบด้วย  ด้านพื้นท่ีการเพาะปลูก ด้านสายพนัธ์ุการ
เพาะปลูกและการดูแลรักษา ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการตลาด 

 
ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 
(Independent Varible)    (Dependent Vaiable) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                          
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการศึกษา 
 

 
 
 

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นคลองซับรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง 
จงัหวดัพิษณุโลก  

- ดา้นพื้นท่ีการเพาะปลูก 
- ดา้นสายพนัธ์ุการเพาะปลูกและการดูแลรักษา 
- ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์
- ดา้นการลงทุน 
- ดา้นการตลาด 

ปัจจยัส่วยบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. ระยะเวลาอาศยัในพื้นท่ี 

แน วท า ง ก า รพัฒน า ศัก ย ภ า พ แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซับรัง ต าบล
ไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 แนวคิดการเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์ 
 วารุณี สุนทรเจริญเงิน (2556:24) ระบุว่า มูลค่าเพิ่ม คือ คุณค่าท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการ
บริโภค ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้ นสูงข้ึน ไม่ว่าจะสัมผสัจากทางกายภาพ หรือสัมผสัได้จาก
ความรู้สึกการ “สร้าง มูลค่าเพิ่ม” มิใช่มีแค่เพียงการออกแบบผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่โอกาสนั้นอยูใ่น
ทั้งกระบวนการบางกรณี อาจจะเนน้ในจุดเดียวแต่บางกรณีอาจตอ้งกระท าในหลาย ๆ จุดไปพร้อม 
ๆ กนั เพื่อให้ผลส าเร็จสุดทา้ย คือการไดผ้ลิตภณัฑ์และบริการท่ีมี “คุณค่าเพิ่ม” ส าหรับผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลกัในการพิจารณา ดงัน้ีคือ 1. การเพิ่มคุณค่า 2. การออกแบบผลิตภณัฑ์ 3. 
การพิจารณาวตัถุดิบ การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีเ ร่ืองราวท่ีจะสร้างคุณค่าเพิ่มได้ 4. การพิจารณาวิธี
กระบวนการผลิต 5. การพิจารณาบรรจุภัณฑ์หรือการน าเสนอให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ตั้งแต่สัมผสัแรกหรือตั้งแต่มองเห็น 6. การพิจารณาสร้าง มูลค่าเพิ่มในเชิงบริการให้กบั
ผลิตภณัฑ ์7. การเสริมสร้างคุณค่าให้ผลิตภณัฑ์และบริการนั้นๆ การเพิ่มมูลค่า (Added Value) เป็น
การสร้างมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึนจากช้ินเดิม การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีจะ
ท าใหก้ารพฒันาผลิตภณัฑก์ารจดัจ าหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงท าให้สามารถ
ตั้งราคาไดสู้งข้ึน แต่การเพิ่มมูลค่าจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากข้ึนดว้ย โดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added Creation) คือ ความพยายามในการพฒันาผลิตภณัฑ์ในดา้นต่างๆให้มี
คุณค่าในสายตาของลูกคา้เพิ่มมากข้ึน หรือเป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์ หรือการบริการท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ดว้ยคุณภาพ บริการ และราคา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ให้เกิดความพึงพอใจ
ในการซ้ือ ครอบครองและใช้ประโยชน์ ในด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มคือ การพฒันาตัว
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู ้บริโภคสูงสุด และเกินความคาดหมายของผูบ้ริโภคอีกทั้ ง
มูลค่าเพิ่มอาจเกิดจากการเพิ่มสิงท่ีนอกเหนือจากส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าจะได้รับ นอกจากน้ี การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เป็นการเพิ่มหรือเสริมส่ิงใหม่ๆสู่ตวัผลิตภณัฑ์ ควรมีความเก่ียวขอ้งและเป็นส่ิงท่ีลูกค้า
ตอ้งการ 

แนวคิดเกีย่วกบัการออกแบบและการพฒันาผลติภัณฑ์  

1. การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดีจะตอ้งสามารถผสมผสานปัจจยัต่างๆ ทั้งรูปแบบ (form) 
ประโยชน์ใชส้อย (function) กายวิภาคเชิงกล (ergonomics) และอ่ืนๆ ให้เขา้กบัวิถีการด าเนินชีวิต 
แฟชัน่ หรือแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งกลมกลืนและลงตวั มีความสวยงาม
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โดดเด่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการ ผลิต
จ านวนมาก โดยยึดหลักเกณฑ์ คือ 1) หน้าท่ีใช้งาน 2) ความทนทาน 3) การเก็บรักษา 4) 
ประสิทธิภาพ 5) ความปลอดภยั 6) สะดวกต่อการบ ารุงรักษา 7) ระดบัเสียง 8) น ้ าหนกั 9) พื้นท่ีใช้
สอย 10) สุนทรียศาสตร์ 11) ตน้ทุน 12) ความง่ายในการติดตั้ง และ 13) สะดวกต่อการเก็บ การ
พฒันา ผลิตภณัฑ์มีวตัถุประสงคห์ลายประการและมีลกัษณะครอบคลุมกวา้งขวางแต่มีจุดมุ่งหมาย
สูงสุด คือ การเป็น ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสร้างผลก าไรและเพื่อความอยูร่อด (Fuller, 1994)   

2. แนวคิดดา้นบรรจุภณัฑแ์ละการออกแบบ บรรจุภณัฑ์มีความหมายกวา้งๆ 2 ประการ คือ 
1) เป็น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการเตรียมผลิตภณัฑ์เพื่อการขนส่ง และการขาย 
และ 2) เป็นวธีิการส่ง มอบผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภคโดยอยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อยสมบูรณ์ท่ีสุด และมี
ราคาท่ีเหมาะสม บรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัมีหน้าท่ีหลายประการ (สมพงษ์ เฟ่ือง อารมย์, 2550:52) 
ไดแ้ก่ 1) การรองรับหรือบรรจุสินคา้ 2) การปกป้องผลิตภณัฑ์ 3) การเคล่ือนยา้ย 4) การเก็บ รักษา 
5) การขนส่ง 6) เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 7) การสร้างความสะดวก 8) ดึงดูดความสนใจ 9) สร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 10) ส่ือสารการตลาด 
11) ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากหน้าท่ีต่างๆ ของบรรจุภณัฑ์ จะพบว่าบรรจุภัณฑ ์
(Packaging) มีความสัมพนัธ์กบัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 1) ด้านผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ท า
หน้าท่ีคอยปกป้องให้ผลิตภณัฑ์อยู่ในสภาพท่ีดี 2) ด้านราคา บรรจุภณัฑ์ช่วยก าหนดคุณค่าของ
ผลิตภณัฑใ์นสายตาของผูซ้ื้อได ้3) ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย การจดัจ าหน่ายจะราบร่ืนดี เม่ือสามารถ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ได้ง่าย ประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 4) การส่งเสริมการตลาด ข้อมูล หรือ
รูปภาพต่างๆ ท่ีปรากฏบนบรรจุภณัฑ์ สามารถกระตุน้ความสนใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ได ้การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ดีเป็นการผสมผสานความสามารถทางการออกแบบกบัความเขา้ใจใน
เร่ืองของการส่ือสาร จิตวิทยา พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตลาด ซ่ึงข้อควรพิจารณาในการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีดี (ปิยลกัษณ์ เบญจดล, 2549:32) การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย
การออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบกราฟิก ในทางทฤษฎีการให้ความส าคญั และสามารถ
ออกแบบให้ทั้งสองส่วนลงตวัก็จะสามารถสร้างบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้
นั้น 
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วธิีการด าเนินงานวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซบัรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนิน
มะปราง จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 359 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ
ความคลาดเคล่ือน 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน แลว้ท าการสุ่มให้กระจายไปตาม
ครัวเรือนต่างๆ ตามสัดส่วนดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ และเชิงคุณภาพ จ านวน 10 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย เชิงปริมาณ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
                     ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี โดยใชแ้บบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
                     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซับรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนิน
มะปราง จงัหวดัพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นรายดา้น 5 ดา้น คือ 1. ดา้นพื้นท่ีการเพาะปลูก 2. ดา้น
สายพนัธ์ุการเพาะปลูกและการดูแลรักษา 3. ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ 4. ดา้นการลงทุน และ 5. 
ดา้นการตลาด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกับเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วง กรณีศึกษา ชุมชนบา้นคลองซบัรัง อ าเภอเนิน
มะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
 เชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นแบบก่ึงโครงสร้าง มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี  
              1) น าประเด็นเน้ือหาในแต่ละดา้นมาสร้างเป็นกรอบประเด็นค าถามเพื่อสัมภาษณ์ 2) สร้าง
แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้างให้ครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพื้นท่ีการเพาะปลูก ดา้นสาย
พนัธ์ุการเพาะปลูกและการดูแลรักษา ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑด์า้นการลงทุน และดา้นการตลาด 
3) น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาการวจิยั เพื่อพิจารณาแกไ้ข เน้ือหาส านวนท่ีใช ้และ 
4) ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาการวิจยัอีกคร้ัง เพื่อให้ไดแ้บบ
สัมภาษณ์ท่ีมีความสมบูรณ์ยิง่ 
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              การเก็บรวบรวมข้อมูล  1) คณะผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์จากวิทยาลยัการจดัการและ
พฒันาทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เพื่อขอหนงัสือถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
และผูน้ าชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอเก็บรวบรวมขอ้มูล 2) คณะผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ดว้ยตวัเอง 3) คณะผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามมาได ้
200 ฉบบั มีความสมบูรณ์ทั้ง 200 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 และเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์ 
จ านวน 10 คน  และ 4) น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผลต่อไป 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์  ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และการตีความเน้ือหา  
 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์
มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซบัรัง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก มี
การสรุปผลจากแบบสอบถามและการสรุปผลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ที ่พบว่า 
 1.1) ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 1.2 )  ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 1.3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ ช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0  1.4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.5 1.5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 74.5 1.6) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมีรายไดต่้อเดือน 6,001-10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 50.5 และ 1.7) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีมากกว่า
10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 88.0  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองซับรัง ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวดัพษิณุโลก  ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า  
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ด้านการเพาะปลูก โดยภาพรวมดา้นการเพาะปลูกอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.03 , S.D.= 0.68) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสมและความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นดินในการเพาะปลูกตามสายพนัธ์ุ ( x  = 4.16 , S.D. = 0.803) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พื้นท่ี
ใช้ในการเพาะปลูกมะม่วงอยูห่่างจากโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีใช้สารเคมี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.92 , S.D. = 1.111)  ด้านสายพันธ์ุการเพาะปลูกและดูแลรักษา โดย
ภาพรวมดา้นการเพาะปลูกอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.02 , S.D.= 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การห่อผลมะม่วงเพื่อให้ผิวเนียนสวย ป้องกนัโรคและแมลงบางชนิด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.19 S.D.= 0.859) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการจดัการบริหาร
ควบคุมปริมาณน ้ าท่ีจะให้แก่มะม่วงแต่ละสายพนัธ์ุ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.81 , S.D.= 
1.045) ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมดา้นการเพาะปลูกอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.79 , 
S.D. = 0.85) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.86 , S.D. = 
0.924) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ หรือการสร้างแบรนด์ให้กบัมะม่วงท่ี
แปรรูปแลว้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.74 , S.D. = 1.044) ด้านการลงทุน โดยภาพรวมดา้น
การเพาะปลูกอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.91 , S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือมีการบริหารจดัการดา้นการลงทุน เพราะการปลูกมะม่วงคร้ังในแรกจะมีการลงทุนท่ีสูง
มาก มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.03 , S.D. = 0.879) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือเกษตรกรมี
การยอมรับถึงเหตุการณ์ “ขาดทุน” ในการปลูกมะม่วง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.75 , S.D. 
= 0.971) ด้านการตลาด โดยภาพรวมดา้นการเพาะปลูกอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.71 , S.D. = 0.85) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุด คือสายพนัธ์ุของมะม่วงท่ีเพาะปลูก มีความเป็นท่ี
นิยมของตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.86 , S.D. = 0.982ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ
ผลิตภณัฑ์มีการจดัจ าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ( x  = 3.55 , S.D. = 1.168) 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาศกัยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วง ในเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นคลองซับรัง 
ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ 
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ด้านพื้นที่การเพาะปลูก ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า พื้นท่ีไม่เหมาะสมเท่าท่ีควรเพราะว่า
ขาดแคลนน ้าควรมีการเตรียมแปลงปลูก หรือพื้นท่ีการเพาะปลูกให้พร้อมและมีแหล่งน ้ าท่ีเพียงพอ
กบัการใชร้ดน ้าตอนปลูกมะม่วง ด้านสายพนัธ์ุการเพาะปลูกและดูแลรักษา ผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ว่า ควรคดัเลือกก่ิงพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนน าไปปลูก จะท าให้ดูแลง่ายและทนต่อการ
เพาะปลูก ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในเร่ืองของการ
ออกแบบผลผลิตหรือผลิตภณัฑม์ะม่วง ออกแบบผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ์ให้ดูสวยงาม และดูหนา้
ซ้ือมากยิง่ข้ึน และอยากใหมี้บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ทนัสมยัและช่วยสร้างมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ของ
เรา ด้านการลงทุน ผูต้อบแบบสอบถาม ตอ้งการใหมี้กองทุน และมีแหล่งเงินทุนคอยสนบัหนุนและ
ช่วยเหลือ และอยากให้มีเป็นสหกรณ์การลงทุนและเป็นแหล่งเงินกูข้องกลุ่มส าหรับเกษตรกร และ 
ด้านการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม ตอ้งการให้มีตลาดพร้อมรับซ้ือโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง มี
ตลาดท่ีลองรับตอนท่ีผลิตภณัฑ์และมะม่วงลน้ตลาด และมีการสนบัสนุนจากแหล่งเงินทุนทางดา้น
การตลาด 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองซับรัง ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวดัพษิณุโลก พบว่า 

ด้านพื้นที่ในการเพาะปลูกมะม่วง ซ่ึงนกเล็ก แก้วสระแสน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 
2562) ไดก้ล่าววา่ พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีความเหมาะสมในการปลูกมะม่วงน ้ าดอกไมเ้พราะอยูใ่น
พื้นท่ีเป็นท่ีสูงเหมาะส าหรับท าการเกษตรหรือการปลูกมะม่วง และมีปัญหาในการเพาะปลูกมะม่วง
เก่ียวกบัสภาพอากาศซ่ึงท าใหม้ะม่วงไม่ติดลูกติดและดอกไดย้าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของทองสุข กอง
มน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ไดก้ล่าววา่ ดา้นการเพาะปลูก มีเหมาะสมเพราะวา่พื้นท่ีท่ีจะ
ปลูกเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูกมะม่วงและไม่สามารถปลูกพืชสายพนัธ์ชนิดอ่ืนไดเ้พราะสภาพ
อากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้กบัการเพาะปลูกพืชสายพนัธ์ชนิดอ่ืน ด้านสายพันธ์เพาะปลูกและดูแล
รักษา ซ่ึงวาสนา แก้วสระแสน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ได้กล่าวว่า ด้านสายพนัธ์ุการ
เพาะปลูกและการดูแลรักษา มีสายพนัธ์ุการเพาะปลูกและวิธีการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมในดา้นสาย
พนัธ์ุเพราะเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีความตอ้งการในทอ้งตลาดและเหมาะกบัสภาพพื้นท่ีและสภาพอากาศ
มีการดูแลรักษาตามขั้นตอนในการเพาะปลูกในบางคร้ังอาจใชส้ารเคมีให้ไดผ้ลผลิตตามท่ีตอ้งการ 
ตลอดจน สมบูรณ์ แถวบุญตา (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ได้กล่าวว่า ด้านสายพนัธ์ุการ
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เพาะปลูกและดูแลรักษาก็มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีสามารถปลูกตามสายพนัธ์ุได้ เป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมกบัการเพาะปลูกมะม่วงเป็นส่วนมากและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้มะม่วง ซ่ึงนกเล็ก แกว้สระแสน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ไดก้ล่าววา่ 
ก็มีความเหมาะสมในการออกแบบผลิตภณัฑ์มะม่วง เพราะช่วยให้ผลิตภณัฑ์มีความดึงดูดและ
น่าสนใจข้ึนกวา่เดิม แต่ก็ยงัมีปัญหากบัการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือโลโกผ้ลิตภณัฑ์ยงัไม่คงท่ีเท่าท่ี
สมควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของทองสุข กองมน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ไดก้ล่าววา่ ดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ในเขตพื้นท่ีว่าคลองซบัรังคิดวา่มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีค่อนขา้งเหมาะสม 
มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่และสวยงาม รูปแบบผลิตภณัฑ์เป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภค มีลกัษณะท่ีโดดเด่น
จ าง่าย ด้านการลงทุนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงวาสนา แกว้สระแสน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ไดก้ล่าว
ว่า ด้านการลงทุน คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าเงินท่ีน ามาลงทุนมาจากการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อ
การเกษตร และอยากมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการ
ลงทุน ตลอดจน สมบูรณ์ แถวบุญตา (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ไดก้ล่าววา่ ดา้นการลงทุนก็
มีกองทุนกูย้ืมส าหรับท าการเกษตร หรือจากธนาคารต่างๆ เพื่อน ามาลงทุนในคร้ังแรกก่อน ดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์คิดว่าเหมาะสมพอประมาณและอยากให้ช่วยพฒันาความรู้ ออกแบบและสามารถ
ต่อยอดผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึน ด้านการตลาด ซ่ึงนกเล็ก แกว้สระแสน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 
2562) ไดก้ล่าววา่ ดา้นการตลาดก็ยงัไม่มีผลิตภณัฑ์ในการวางขายในทอ้งตลาดเพราะตอนน้ีรับท า
เฉพาะท่ีมีออเดอร์สั่งเขา้มา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของทองสุข กองมน (สัมภาษณ์เม่ือ 25 มกราคม 2562) ได้
กล่าววา่ ดา้นการตลาดในเขตพื้นท่ีบา้นคลองซบัรังมีการตลาดท่ี ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นกัเพราะผลผลิต
ท่ีไดจ้ะมีพ่อคา้คนกลางมารับซ้ือของเราไปในราคาท่ีต ่าแต่น าไปขายได้ในราคาท่ีสูง ซ่ึงไม่อยากให้
ผา่นพอ่คา้คนกลาง  
          ตอนที่  4  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการผลติภัณฑ์มะม่วง ในเขตพืน้ที่ชุมชนบ้านคลองซับรัง ต าบลไทร
ย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวดัพษิณุโลก พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูว้ิจยัเห็นวา่รสชาติและกรรมวิธีการผลิตของผลิตภณัฑ์มะม่วง เป็นการท า
สืบต่อกนัมา จึงน่าจะยงัคงรักษาเอกลกัษณ์น้ีไวเ้ช่นเดิม โดยไม่ดดัแปลงเก่ียวกบัเร่ืองรสชาติและ
สูตรของซาลาเปาไส้มะม่วง โดยมีขั้นตอนการท า ด้านบรรจุภัณฑ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี   2.1 ซาลาเปา
ไส้มะม่วง บรรจุในถุงพลาสติกใสขนาดกวา้ง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร 
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บรรจุไดป้ระมาณ 100 กรัม บรรจุภณัฑ์ยงัไม่สามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างขนมทัว่ไปท่ี
ขายตามตลาดสด ขาดความน่าสนใจหรือไม่ดึงดูดใจต่อนกัท่องเท่ียว ทั้งในแง่ของ 1) สีของบรรจุ
ภณัฑมี์ ลกัษณะใส ไม่มีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม ท าใหเ้ม่ือเห็นตวัสินคา้แลว้ท าใหไ้ม่น่าซ้ือ และ 
2) ฉลากแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑไ์ม่ไดก้ระบุช่ือผลิตภณัฑ์ ตราผลิตภณัฑ์ รายละเอียดของสินคา้ 
และขนาดยงัขาดความโดดเด่น และยงัขาดความน่าสนใจ แต่ทั้งน้ีการเพิ่มฉลากบนบรรจุภณัฑ์ให้มี
ความสวยงามดึงดูดใจ นั้นผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งยอมรับเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย ถึงอยา่งไรก็
ตามต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนสามารถชดเชยได้กับราคาสินค้าท่ีสูงข้ึน จึงนับว่าเป็นการยกระดับราคา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน การบรรจุภณัฑ์ มีรายละเอียด ดังน้ี  ซาลาเปาไส้มะม่วง บรรจุในกล่อง
กระดาษขนาดกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร บรรจุไดป้ระมาณ 120 กรัม 
ด้านราคา การพฒันาด้านราคาเป็นผลมาจากการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้มีความ
สะดวกในการใชง้านและมีความน่าสนใจของบรรจุภณัฑ์เพื่อพฒันาให้เป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียว
ไดโ้ดยขาย ในราคาตลาดการท่องเท่ียวในราคา กล่องละ 35 บาท 

 
อภิปรายผล 

ด้านการเพาะปลูก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
พบว่า ความเหมาะสมและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินในการเพาะปลูกตามสายพนัธ์ุ  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะดินท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีปริมาณ อนินทรียวตัถุ อินทรียวตัถุ น ้ า และอากาศ ใน
สัดส่วนท่ีพอเหมาะ ปลูกพืชไดดี้ตามธรรมชาติ ดูแลง่าย มีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ไม่มีสารพิษ ไม่มีชั้นดินท่ีขดัขวางการเจริญเติบโตและเป็นแนวทางในการท าการเกษตร
เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฐิน ศรี
มงคล (2549) ไดก้ล่าวว่า หลกัการพฒันาการเกษตรว่า นอกจากจะใชแ้นวความคิดทฤษฎีและ
ปรัชญาในการพฒันาโดยทัว่ไปแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นระบบนิเวศใหญ่ 
และสังคมมนุษย ์ คือ หลกัการพฒันาการเกษตรในระดบัพื้นท่ี โดยพิจารณาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคมมนุษย ์ โดยมีหลกัการ คือ ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี โดยท าความ
เขา้ใจทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมศาสตร์หรือสังคมเกษตร  

ด้านสายพันธ์ุการเพาะปลูกและการดูแลรักษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ มีการห่อมะม่วงเพื่อให้ผิวเนียนสวย ป้องกนัโรคและแมลงบาง
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ชนิด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผลผลิตของเกษตรกรออกมารูปลกัษณ์สวยงาม และน่ารับประทาน สมควร
ปฏิบติัดูแลรักษาเพื่อให้ผลดีต่อการส่งออกหรือแปรรูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาตรี อัฐวงศ์ 
(2549) ไดก้ล่าววา่ แนวทางการพฒันาการผลิต และการจ าหน่ายมะม่วงเพื่อการส่งออกของเกษตร
นั้น ประเด็น ประกอบดว้ย เกษตรกรเจา้ของสวนควรปฏิบติัดูแลรักษาผลผลิตของตนเองตามระบบ 
GAP อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะเทคนิคการป้องกนัไม่ให้ศตัรูพืชท าลายผิว รวมถึงการควบคุมขนาด
ผลใหมี้น ้าหนกัตรงตามความตอ้งการของตลาดส่งออก  

ด้านการลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ มี
การบริหารจดัการดา้นการลงทุนเพราะการปลูกมะม่วงในคร้ังแรกจะมีการลงทุนท่ีสูงมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มกัพบปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธันยาภัทร์  เลิศไพบูลย์ศิริ (2553) ไดก้ล่าววา่ แนวทางการพฒันาท่ีพบวา่ 
เกษตรกรควรมีการวางแผนด้านการตลาด การค านวณตน้ทุน และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ การ
ก าหนดเป้าหมายการผลิต และการตลาดให้ชดัเจน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งปริมาณผลผลิตท่ี
จะไดรั้บในแต่ละปี และปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด พบวา่ ผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัใหค้วามส าคญัในการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มส่ิงจูงใจในการ
เลือกซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ไดก้ล่าววา่ การใชง้านออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ไวว้่ารูปถ่ายหรือรูปวาดบนบรรจุภณัฑ์สามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
สินคา้ และเกิดการตอบสนองเชิงอารมณ์ท่ีมีต่อตวัสินคา้ไดด้งันั้นรูปถ่ายหรือวาดบนบรรจุภณัฑ์จึง
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีทรงอานุภาพ คือ 1. เป็นตงับ่งช้ีความแตกต่างของสินคา้ 2. ส่ือถึง
หน้าท่ีและขั้นตอนการใช้งาน 3. เพื่อดึงดูดความสนใจในดา้นอารมณ์ 4. บ่งช้ีประเภทสินคา้ หรือ
รูปลกัษณ์สินคา้ภายใน 5. แทนภาพลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม  

ด้านการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า 
สายพนัธ์ุของมะม่วงท่ีเพราะปลูกมีความเป็นท่ีนิยมของตลาด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การผลิตมะม่วง
เพื่อการส่งออกจะเป็นการสร้างรายไดท่ี้ดีแก่เกษตรซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจักรพงศ์  จ าเริญ
สาร (2553) ได้กล่าวว่า การจัดการการตลาด มะม่วงมีแนวทางการพฒันาพบ 4 ประเด็น 
ประกอบดว้ย 1) ควรมีการวางแผนการผลิต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 2) เพิ่ม



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

240 
 
 
 
 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อลดการกดราคาของพ่อคา้ คนกลาง 3) ควรปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้มี
ความทนัสมยั และดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค และ 4) ควรมีการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า เน่ืองจาก
ผลผลิตมะม่วงมีอายกุารเก็บรักษาสั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) หน่วยงานภาครัฐควรมีการมารับซ้ือผลผลิตเพราะพื้นท่ีใช้ในการเพาะปลูกมะม่วงอยู่
ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม และควรมีช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัชุมชนในเร่ืองการลดใช้สารเคมี 2) 
หน่วยงานของภาครัฐควรมีการจดัการบริหารควบคุมปริมาณน ้ าท่ีจะให้แก่มะม่วงแต่ละสายพนัธ์ุ 3) 
หน่วยงานของภาครัฐควรมีการส่งเสริมการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ หรือการสร้างแบรนด์ให้กบัมะม่วง
ท่ีแปรรูปแลว้ 4) หน่วยงานของภาครัฐควรมีการจดัวิทยากรให้ความรู้กบัเกษตรกรและเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้เกษตรกรมีการยอมรับถึงเหตุการณ์ “ขาดทุน” ในการปลูกมะม่วง 5) หน่วยงานของ
ภาครัฐควรส่งเสริมและมีการสนับสนุนผลิตภณัฑ์ให้มีการจดัจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาดทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงเพือ่การวจัิย 
 1) ควรมีการเปรียบเทียบถึงการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการผลิตภณัฑม์ะม่วง วา่มีเหมาะสมหรือแตกต่างกนัหรือไม่  2) ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีการวิจยัอย่างต่อเน่ืองถึงการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
ผลิตภณัฑ์มะม่วง เพื่อน าไปสู่การพฒันาบริหารจดัการผลิตภณัฑ์มะม่วงอย่างมีประสิทธิภาพอยา่ง
แทจ้ริง 3) ควรศึกษาขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์ เช่น การตลาด  ตน้ทุนการผลิต  ความคุม้ค่า ของการ
ผลิตมะม่วง เพื่อคุณภาพตามมาตรฐานส่งออกของเกษตรกร เพื่อเป็นขอ้มูลการวางแผนการผลิตของ
เกษตรกร 
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บทคดัย่อ  
  การศึกษาเร่ือง สิทธิการเขา้ถึงการศึกษานอกระบบของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เขตเทศบาลต าบล
ศรีภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขั้นตอนการเขา้ถึงการศึกษานอกระบบ ภาครัฐของชนกลุ่มน้อยไท
ใหญ่ เพื่อศึกษาการสร้างตวัตนของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ผ่านการศึกษานอกระบบ และเพื่อศึกษา
สาเหตุท่ีท าให้เกิดอคติด้านลบต่อชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ในความรู้สึกของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่  
  วธีิการศึกษาใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูล จากเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้ง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และจากการตอบแบบสอบถามของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ น ามาวิเคราะห์โดยข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) วิเคราะห์เพื่อศึกษาว่าตรงหรือไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของผูศึ้กษา 
 ผลการศึกษา ประการแรกพบวา่ปัญหาการเขา้ถึงการศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ส่วน
ใหญ่เอกสารการสมคัรไม่ครบ รัฐบาลมีขอ้ยกเวน้และเปิดโอกาศการเขา้ถึงการศึกษาโดยให้ศึกษา
ไปก่อน ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด และให้เวลาจดัหาเอกสารให้ครบก่อนจะศึกษาครบตามหลกัสูตร
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การศึกษาท่ีรัฐก าหนด ประการท่ีสองพบวา่ การสร้างตวัตนของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ผา่นการศึกษา
นอกระบบ เน่ืองจากตอ้งการมีพื้นท่ีในสังคม โดยใชเ้คร่ืองมือทางวฒันธรรมในการสร้างพื้นท่ี และ
เคร่ืองมือทางการศึกษาในการสร้างพื้นท่ีให้ตน้เอง โดยการศึกษาให้สูง เพื่อน าวุฒิการศึกษาต่อรอง
ค่าจ้างกับนายจ้าง ประการท่ีสามพบว่าสาเหตุท่ีท าให้เกิดอคติด้านลบต่อชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ 
เน่ืองจากสังคมไทยยงัมีความเขา้ใจท่ีผิดในเร่ือง ท่ีคิดวา่ชนกลุ่มนอ้ยไทยใหญ่เป็นชนกลุ่มเดียวกนั
กบัพม่า จึงเกิดความคิดเหมารวมวา่เป็นชาวพม่า 
 

ค าส าคญั: การศึกษา สิทธิมนุษยชน สิทธิการเขา้ถึงการศึกษา ไทใหญ่ คนไร้สัญชาติ 

 

Abstract 
  The purpose to study The right of Tai Yai minority, ChangMai, to access non-formal 
education department. Case study of office of the non-formal and informal education (NFE) in 
SriBhum sub district municipality is learn accessing process of non-formal education which own 
by government sector of minority Tai Yai. And also study about how they form or establish 
themselves through this system and for find the reason why there is prejudicial ideas to them, in 
their own side. 
  The way to study is collecting data from documents or books which are related, including 
both of inside interview and survey that responses are Tai Yai minority. Then, analysis these data 
by using a technique called Qualitative analysis to prove the data we got whether go along in the 
same way as the purpose or not. 
  From the results, the first problem is application papers of applicant are incomplete. The 
government has an exception and give opportunities to study in real required courses first. Also 
give time for applicants to complete their application papers until the end of the courses. The 
second problem is establishing themselves of Tai Yai minority through NFE system, according to 
they want to have their own space in society by using cultural things and education as a tool, to 
get high educated and degree certificate for their career path, in term of salary. And to make 
people who have prejudice or looking down on them to change their views.  The third is the 
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negative ideas or prejudice that people think to Tai Yai come from misunderstanding thoughts of 
Thai society that still think Tai Yai is Myanmar, some assume that so, it create stereotype. 
 

Keywords: Education,  Human Right,  Accessing Education Right, Tai Yai, Stateless Person 
 

บทน า 
  สังคมไทยในปัจจุบนั การศึกษาถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการพฒันาประเทศ และการ
พฒันาประชากรในประเทศ การศึกษาจะส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพ ประชากรท่ีไดรั้บการศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง ยอ่มมีโอกาสในสังคมมากกวา่ประชากรท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา และประชากร
ท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาย่อมตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการถูกละเมิดสิทธิดา้นต่างๆ เพราะความไม่รู้ของ
ตนเอง อีกทั้งการไม่ได้รับการศึกษานั้น ท าให้ขาดสิทธิและความสามารถในการพฒันาตนเอง 
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2538, น.7 )  การศึกษายงัเป็นการสร้างคุณค่าและปลูกจิตส านึกในเร่ือง สิทธิ
มนุษยชนหรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิการเขา้ถึงการศึกษาถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหน่ึง
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ สัญชาติ คนไร้รัฐ
หรือคนไร้สัญชาติ ดังจะเห็นไดจ้ากการบญัญติัรับรองสิทธิการศึกษาในกฎหมายระหว่างประเทศ
หลายฉบบั เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ค.ศ.1966 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 เป็นตน้ 
  ประเทศไทยให้ความส าคญัทางด้านการศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แบ่งรูปแบบการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ มีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวดัประเมินผล หลกัสูตรและเง่ือนไข
การศึกษาท่ีแน่นอน การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 16-21) 
การศึกษานอกระบบ คือการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีมีการจดัหลกัสูตร ระยะเวลา
ในการเรียน การวดัและประเมินผล ยืดหยุน่สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของผูศึ้กษา โดย
ไม่จ  ากดั อายุ รูปแบบการเรียนการสอนและสถานท่ี (สุวฒัน์ ธรรมสุนทร, 2555)  การศึกษาตาม
อธัยาศยั คือการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา เรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม
และโอกาส ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  
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  สิทธิทางการศึกษา หรือสิทธิในการเขา้ถึงการไดรั้บ การพฒันาความรู้ ความสามารถตาม
วยัท่ีเหมาะสม ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ท่ีมนุษยทุ์กคนควรไดรั้บ ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีไดรั้บ
รองไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติ กล่าวไวว้า่รัฐสมาชิกทุกรัฐจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดความ
เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ือง เช้ือชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา  และยงั
ปรากฏในอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติั ทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 กติกา
ระหวา่งประเทศ ว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ค.ศ. 1966 และอนุสัญญาวา่ดว้ย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, น.1-127) 
  ภูมิหลงัของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ชาวไทใหญ่เขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีปฏิสัมพนัธ์กบัจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งต่อเน่ือง
ในหลายลกัษณะ ตั้งแต่แต่ในอดีตในช่วงสมยัจงัหวดัเชียงใหม่ยงัเป็นเมืองลา้นนาท่ียงัไม่รวมตวักบั
สยามในสมยัราชกาลท่ี5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในยุคแรกนั้น การเขา้มาของไท
ใหญ่เป็นการเขา้มาเพื่อคา้ขาย และเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆใน
จงัหวดัเชียงใหม่ (ยุพิน เข็มมุกด์, 2554, น.33)  สาเหตุหน่ึงท่ีชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่อพยพจากรัฐฉาน
ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่าเขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
จงัหวดัเชียงใหม่อยูติ่ดขอบชายแดนพม่าและมีเส้นทางเขา้สู่จงัหวดัเชียงใหม่ไดง่้ายหลายเส้นทาง มี
ทั้งเส้นทางท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและเส้นทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของ
ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก (นิพทัธ์พร เพ็งแกว้  และ
นวลแกว้ บูรพวฒัน์, 2549, น. 19-20)  หลงัจากสัญญาปางโหลง ถูกยกเลิกเป็นโมฆะ ประเทศพม่า
ยึดอ านาจชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ ปกครองโดยอ านาจรัฐบาลทหารพม่าหรืออ านาจเผด็จการทหาร 
สัญญาปางโหลงเป็นขอ้ตกลงของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศพม่าท่ีท าสัญญาข้ึนเพื่อเป็นขอ้ตกลงร่วม
ช่วยกนัในการกูอิ้สรภาพประเทศพม่าจากองักฤษ หลงัจากกูอิ้สรภาพส าเร็จ รัฐบาลพม่ากงัวลวา่ชน
กลุ่มนอ้ยไทใหญ่ในประเทศพม่า อนาคตอาจมีอ านาจมากเหนือกวา่รัฐบาลทหารพม่าเน่ืองจากชน
กลุ่มน้อยไทใหญ่มีประชากรจ านวนมากและมีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศพม่า รัฐบาล
ทหารพม่าจึงตดัปัญหาโดยการยกเลิกสัญญาปางโหลงเป็นโมฆะและบงัคบัให้ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่
ยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัมาอยูใ่นเมืองหลวงยา่งกุง้และยดึอ านาจในการปกครอง ท าให้เกิดสงครามระหวา่ง
ชนกลุ่มไทใหญ่กบัรัฐบาลทหารพม่าอยา่งรุนแรง ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ถูกรัฐบาลทหารพม่าฆ่าตาย
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เป็นจ านวนมาก ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่บางกลุ่มเกิดความกลวั จึงอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในจงัหวดั
เชียงใหม่และอยูอ่าศยัในจงัหวดัเชียงใหม่จนถึงปัจจุบนั  
  ไทใหญ่หรือไต คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุในตระกูลภาษาไท-กะได ซ่ึงเป็นกลุ่มมชาติพนัธ์ุขนาด
ใหญ่อนัดบัสองของพม่า อยูใ่นเขตพม่า ตอนใตข้องจีนและภาคเหนือของประเทศไทยในพม่า ชาว
ไทใหญ่อาศยัอยูใ่นรัฐฉาน(SHAN STATE) มีประชากรประมาณ 3หรือ 4ลา้นคน และมีชาวไทใหญ่
หลายแสนคนไดอ้พยพเขา้สู่ประเทศไทย  (อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ และชยัพงษ ์ส าเนียง, 2560, น. 
113-114) 
   ปัจจุบันชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ท่ีอพยพเข้ามาในจังหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนมากข้ึนทุกปี 
รัฐบาลไทยยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนกบัประชากรเหล่าน้ี ไม่มีการก าหนดให้ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่
กลุ่มน้ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มหน่ึงในประเทศไทย เม่ือรัฐบาลไทยไม่จดัพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวไวร้องรับ
ท่ีชายแดนไทย-พม่า ท าใหช้าวไทใหญ่จ านวนมากเขา้มาท างานในเมือง โดยเฉพาะตวัเมืองเชียงใหม ่
(อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ และชยัพงษ ์ส าเนียง, 2560, น. 113-114)  ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่เขา้มาขาย
แรงงาน อยูอ่าศยัรวมกนัเป็นกลุ่ม อยูร่่วมกนัเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัสร้างตวัตนของชน
กลุ่มน้อยไทใหญ่ ผา่นวฒันธรรม ประเพณีความเช่ือของตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตของตนผา่น
การศึกษา การสร้างตวัตนผ่านวฒันธรรม สังเกตุไดจ้ากการแต่งกาย กิจกรรมทางศาสนา ชนกลุ่ม
นอ้ยไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่จะมีการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง และมีการ
พูดภาษาของตนเอง เอกลกัษณ์ส่วนน้ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ส่วนหน่ึงในประเทศไทย เช่น งานปอย
ส่างลองของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ชนกลุ่มนอ้ย
ไทใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ในการร่วมกิจกรรมงานปอยส่างลอง และ
เด็กชายท่ีท าส่างลองจะมีชุดแต่งกายท่ีสวยงาม ดว้ยศิลปะแบบไทใหญ่ โดยใช้วดัเป็นศูนยก์ลางใน
การด าเนินกิจกรรมของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ และใชว้ดัเป็นสถานท่ีศึกษาภาษาไทยของชนกลุ่มนอ้ย
ไทใหญ่ (อานไตย คานไข่ฟ้า, 2555) เช่น วดัป่าเป้า เป็นสถานศึกษาท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ศึกษา
ภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ในวดัมีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีสนบัสนุน
ก่อตั้งโดยรัฐ และมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนงัสือไทย ท่ีสอนโดยพระภิกษุไทใหญ่และชาวไท
ใหญ่ท่ีมีความรู้ดา้นภาษาไทย รวมกลุ่มก่อตั้งและสนับสนุนกนัเอง ชาวไทใหญ่ในประเทศไทย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกกลุ่มไทใหญ่ท่ีเป็นพลเมืองดั้งเดิมของประเทศไทย ถือ
บตัรประชาชนไทย เป็นกลุ่มไทใหญ่ท่ีมาอยู่อาศยัประเทศไทยนานแลว้ กบักลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มท่ี
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อพยพเขา้มาใหม่ เพื่อท ามาหากินและล้ีภยัสงคราม รอให้สงครามในประเทศพม่าสงบสุข ยงัไม่มี
บตัรประชาชนไทย บางส่วนตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศท่ี3 บางส่วนตอ้งการท างานเก็บเงินแลว้
เดินทางกลบัรัฐฉาน (นวพล ลีนิน, 2556)  การท่ีแรงงานขา้มชาติไทใหญ่ไดอ้พยพเขา้มาสู่พื้นท่ีของ
ประเทศไทย ภายใตส้ถานะของคนไร้รัฐ พวกเขาจึงมีสภาพเหมือนหน่ึงเป็นคนไร้ตวัตน ท่ีมกัจะถูก
มองข้ามความเป็นคน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ล่องหน เพราะมักจะถูกจัดให้เป็นเพียง
ทรัพยากรทางดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น จนท าให้ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ไม่สามารถท่ีจะต่อรองกบัรัฐบาล
ไทย นายจา้ง หรือองคก์รต่างๆ ไดม้ากนกั แต่แทนท่ีชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่จะยอมจ านนและถูกจองจ า
อยู่แค่เพียงในพื้นท่ีทางเศรษฐกิจเท่านั้น ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่เหล่าน้ีกลบัพยายามด้ินรนต่อสู้ใน
ชีวิตประจ าวนั ดว้ยการสร้างพื้นท่ีทางวฒันธรรม และพื้นท่ีทางการศึกษาข้ึนมา เพื่อให้พวกเขามี
ชีวติ และสามารถอยูร่อดดว้ยตนเอง ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ ท่ีมีวฒันธรรมใกลเ้คียงกบัประเทศไทยอยู่
แลว้ จึงสร้างวฒันธรรมร่วมกบัประเทศไทย ในดา้นประเพณีทางพระพุทธศาสนา และความเช่ือใน
เร่ืองพระมหากษตัริย ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างตวัตนและปรับเปล่ียนความเป็นพลเมือง ผา่นเขา้
สู่การเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย (อานนัท์ กาญจนพนัธุ์ และชยัพงษ์ ส าเนียง, 2560, น. 113-122)  
การเล่ือนสถานภาพให้สูงข้ึน (Upward Mobility) ของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่นั้นสามารถท าไดด้ว้ย
การหาผูอุ้ปถมัภใ์นประเทศไทย ขอใชน้ามสกุลเดียวกนั และอีกวิธีหน่ึงคือ การแต่งงานของผูห้ญิง
ไทใหญ่กบัผูช้ายไทย การแต่งงานเป็นการแลกเปล่ียนและเพิ่มความมัน่คงในชีวิตของผูห้ญิงไท
ใหญ่ เน่ืองจากหากแต่งงานแลว้มีบุตร บุตรคนนั้นก็สามารถไดส้ัญชาติไทย แนวทางเช่นน้ีไม่ไดก้า้ว
กระโดด เพียงแต่ไปอุดช่องวา่งของการเปล่ียนสถานภาพของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ใหล้ดนอ้ยลง การ
แต่งงานจึงเป็นการต่อรองวิธีการหน่ึงในการปรับตวัท าให้เกิดการยอมรับทางสังคมไทยพร้อมกบั
การยอมรับทางกฎหมาย (อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ และชยัพงษ ์ส าเนียง, 2560, น. 113-122) 
 คนไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีสถานะทางกฎหมาย โดยไม่ได้
รับการจดทะเบียนหรือไม่ไดรั้บการบนัทึกหลกัฐานทะเบียนราษฎร และอาศยัอยู่ในประเทศไทย 
โดยขอ้เทจ็จริง (นิติพล คงสมบูรณ์, 2559) 
  ปัญหาการเขา้ถึงการศึกษาของบุคคลไร้สัญชาติ หลงัจากท่ีรัฐบาลของไทยไดร่้วมกนัจดัเวที
เสวนา ทบทวน 10 ปี นโยบายการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทยและก้าวต่อไปสู่
การศึกษาเพื่อปวงชน เม่ือวนัท่ี 7 ก.ค.ท่ีโรงแรมแมนดารินในกรุงเทพฯ เพื่อหารือเร่ืองปัญหาเด็กไร้
สัญชาติกว่าลา้นคนในประเทศไทย ยงัเขา้ไม่ถึงระบบการศึกษา รัฐบาลระบุนโยบายชัด แต่หลกั
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ปฏิบติัยงัขดัขอ้ง ช้ีว่าหากท าได้ตามนโยบายจะป้องกนัปัญหาการใช้แรงงานเด็กและคา้มนุษยไ์ด ้
(แพง ชินพงศ,์ 2558) 
  นายอิชิโระ มิยาซาวา ตวัแทนองค์กรยูเนสโก กล่าวในการประชุมเสวนา ทบทวน 10 ปี 
นโยบายการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทยและกา้วต่อไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน จาก
การส ารวจเด็กไร้สัญชาติของไทย พบว่ามีมากสุดในภูมิภาคอาเซียนท่ียงัเขา้ไม่ถึงระบบการศึกษา 
โดยสถิติเด็กขา้มชาติท่ีอยูใ่นไทยมีมากถึง 3 ลา้นคน โดยเด็กท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสุด คือ เด็กชนกลุ่ม
นอ้ยไทใหญ่ท่ีเกิดในไทย และชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ท่ียา้ยตามครอบครัวมาเพื่อประกอบอาชีพ โดย
พบตวัเลขมากกว่า 1 ล้านคน ท่ีเขา้ไม่ระบบการศึกษา ซ่ึงสถิติดงักล่าวจะน ามาสู่ปัญหาระยะยาว 
โดยเฉพาะผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ GDP มวลรวมของประเทศ และปัญหาทางดา้นสังคมในอีก 
20 ปีขา้งหนา้ และการเปิดเสรีอาเซียนก็จะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีเพิ่มมากข้ึน ยิ่งจะท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองการศึกษาของเด็กตามมามากข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมกนัหาทางออก โดยเฉพาะ
การจดัการเร่ืองการเขา้ถึงการศึกษาของบุคคลไร้สัญชาติ (แพง ชินพงศ,์ 2558) 
 นายแพทริค เครินส์ ผูอ้  านวยการองค์กร World education กล่าวว่า จากการลงพื้นท่ีเพื่อหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กไร้สัญชาติท่ีเขา้ไม่ถึงระบบการศึกษาในประเทศไทย พบวา่ มีกวา่ 4 แสนคน อายุ
ระหวา่ง 5 - 15 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นไทย และกว่า 90% เป็นชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ท่ีมาจากพม่า โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็กท่ีเกิดในไทยและเด็กท่ีติดตามพ่อแม่มาท างาน ซ่ึงท่ีผ่านมาแมเ้ด็กเหล่าน้ีจะเขา้ถึง
ระบบการศึกษาในไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการจดัการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีหลกัฐานทาง
ทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย สามารถเขา้สู่ระบบการศึกษา แต่ก็ยงัมีปัญหาการเข้าถึง
การศึกษา เน่ืองจากมีเด็กจ านวนมากท่ีตอ้งหยุดเรียนกลางคนั เพื่อไปท างานและดูแลครอบครัว จึง
เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขว่า จะท าอยา่งไรให้เด็กเหล่าน้ีอยู่ในระบบของโรงเรียนจนจบกระบวนการ
ศึกษาจนไดว้ฒิุบตัรเพื่อน าไปประกอบอาชีพหาเล้ียงตวัเองได ้
  นายฮุค เดเลนีย ์ตวัแทนจาก UNICEF ประจ าประเทศไทย กล่าววา่ จากการท่ีตนไดไ้ปลงพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้พบวา่มีเด็กไร้สัญชาติไทใหญ่ใช้แรงงานท่ีประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงนั้นแสดงให้เห็นว่าแรงงานเด็กเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาก และใน
อนาคตจะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานแบบเสรี การศึกษาของเด็กไร้สัญชาติไทใหญ่จึงมีความจ าเป็น
อยา่งมาก (การศึกษาเพื่อปวงชน, 2561)   
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  จากปัญหาสิทธิการเขา้ถึงการศึกษาของบุคคลไร้สัญชาติ ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ ท่ีอพยพเขา้มาใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอาจส่งผลต่อ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
ของประเทศไทย ดั่ง ท่ีผู ้ศึกษาได้กล่าวมาข้างต้น ผู ้ศึกษาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัด
ท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง สิทธิการเขา้ถึงการศึกษานอกระบบของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เขตเทศบาล
ต าบลศรีภูมิ เพื่อให้เขา้ใจถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของการเขา้ถึงการศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ผู ้
ศึกษาจึงเลือก กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีนักเรียนชนกลุ่มน้อยไทใหญ่เขา้ศึกษาเป็นจ านวนมาก คือ 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เขตเทศบาลต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีตั้งอยูใ่นวดัป่าเป่า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
   1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเขา้ถึงการศึกษานอกระบบ ภาครัฐของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ในเขต
เทศบาลต าบลศรีภูมิ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2. เพื่อศึกษาการสร้างตวัตนของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ผา่นการศึกษานอกระบบ โรงเรียน กศน.
เขตเทศบาลต าบลศรีภูมิ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดอคติดา้นลบต่อชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ ในความรู้สึกของชนกลุ่ม
นอ้ยไทใหญ่ ในโรงเรียน กศน. เขตเทศบาลต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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กรอบแนวคดิ 
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อธิบายกรอบแนวคิด 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึง ขั้นตอนการเขา้ถึงการศึกษานอก
ระบบภาครัฐของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ การสร้างตวัตนของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ผา่นการศึกษานอก
ระบบ และอคติดา้นลบต่อชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ในความรู้สึกของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ เพื่อให้เขา้ใจ
ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของการเขา้ถึงการศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ และเป็นข้อเสนอแนะการ
แกปั้ญหาการเขา้ถึงการศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่แก่รัฐบาล ผูศึ้กษาเร่ิมศึกษาจากความส าคญั
ของการศึกษาของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ ศึกษาให้เขา้ใจวา่เพราะเหตุใด ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ถึงตอ้ง
ไดรั้บการศึกษา เน่ืองจากส่งผลต่อภาพร่วมทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และดา้นการศึกษาของประเทศ
ไทย โดยอธิบายความส าคญัการศึกษาผา่นแนวคิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิการเขา้ถึงการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 49 บญัญติัไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนั 
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยไม่ค  านึงถึง
ความแตกต่างทางเช้ือชาติ สัญชาติ คนไร้รัฐหรือคนไร้สัญชาติ จากนั้นผูศึ้กษา ศึกษาเก่ียวกบัการ
ยา้ยถ่ินฐานเขา้มาของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ในประเทศไทย โดยมีรูปแบบการเขา้มา 2 รูปแบบ คือเขา้
มาอยา่งถูกกฎหมายและเขา้มาอยา่งไม่ถูกกฎหมาย รูปแบบการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในประเทศไทย 2 
รูปแบบน้ี มีผลต่อขั้นตอนการเข้าถึงการศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ในเร่ืองโอกาสทาง
การศึกษาจากรัฐบาล และเร่ืองเอกสารการสมคัรเขา้รับการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากรูปแบบท่ี
เขา้มาอยา่งไม่ถูกกฎหมาย เอกสารการสมคัรเขา้รับการศึกษาจะไม่ครบ และรูปแบบการยา้ยถ่ินฐาน
เขา้มาในประเทศไทยน้ี ส่งผลต่อความเป็นตวัตนของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ในเร่ืองคุณภาพชีวิต 
ศกัยภาพการท างาน และอตัราค่าตอบแทนจากนายจา้ง รูปแบบการยา้ยถ่ินฐานทั้งสองรูปแบบน้ียงั
ส่งผลต่ออคติดา้นลบต่อชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ การถูกดูหม่ินทางเช้ือชาติ การแบ่งแยกกีดกนั และการ
ถูกใชแ้รงงานอยา่งหนกั ความส าคญัของการศึกษา สิทธิการศึกษา รูปแบบการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาใน
ประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกบัสิทธิมนุษยชนและสอดคลอ้งกบัสาเหตุการเขา้ถึงการศึกษาของ
ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่  
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วธิกีารวจิัย 
   การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
คือ นกัเรียนชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ชายและหญิง ระดบัชั้นมธัยมปลาย ในโรงเรียน กศน. เขตเทศบาล
ต าบลศรีภูมิ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการลงพื้นท่ี แจกแบบสอบถาม 
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากครูผูส้อนในโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั เขตเทศบาลต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบกบัการศึกษา
ขอ้มูลจากเอกสารต ารา งานศึกษาคน้ควา้อิสระ งานวิทยานิพนธ์  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการศึกษา 
จากนั้นผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) วเิคราะห์เพื่อศึกษาวา่ตรงหรือไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูศึ้กษา 
 

ผลการศึกษา 
 จากข้อมูลแบบสอบถามและข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูศึ้กษาค้นควา้อิสระสามารถ
วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาไดว้า่ ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ท่ีสนใจเขา้รับการศึกษา ส่วนใหญ่จ านวน
ผูห้ญิงมากกว่าจ านวนผูช้าย อายุอยูท่ี่ระหวา่ง 20ปี ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป การทราบข่าวสาร
การรับสมคัรการเขา้ศึกษา ทราบจากเพื่อนท่ีอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัเป็นส่วนมาก แสดงให้เห็นถึงวา่
การประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรของรัฐบาลยงัไม่มีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่
อย่างทัว่ถึง อุปสรรคและปัญหาในการสมคัรเขา้รับการศึกษา เอกสารการสมคัรไม่ครบ พื้นฐาน
การศึกษายงัไม่แน่น จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนกล่าววา่ ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่คนใดเอกสารไม่ครบ 
ทางโรงเรียนมีการยดืหยุน่โดยการให้ศึกษาไปก่อนตามหลกัสูตรระยะเวลาสองปี ภายในระยะเวลา
การศึกษาสองปีตอ้งจดัหาเอกสารให้ครบถึงจะจบการศึกษาตามหลกัสูตร แสดงให้เห็นวา่รัฐบาลมี
การเปิดโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาใหช้นกลุ่มนอ้ยไทใหญ่แต่ก็ยงัมีเง่ือนไขท่ีจ ากดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดสิทธิการเขา้ถึงการศึกษา 3 ประการ ประการแรกสิทธิการไดรั้บศึกษาขั้นพื้นฐาน (The Right 
to fundamental education) เป็นสิทธิท่ีบุคคลจะไดรั้บเพื่อตอบสนอง ความตอ้งการในการเรียนรู้ขั้น
พื้นฐาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2556, น. 4-6)  ประการสองการรับรองสิทธิ
การศึกษา เป็นการประกนัสิทธิต่างๆอนัเกิดจากสิทธิการศึกษา คือ สิทธิในการเขา้รับบริการดา้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนทัว่ไป ประชาชนผูด้้อยโอกาส สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ สิทธิในการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนไดส้ะสมไว ้สิทธิในการไดรั้บเงินอุดหนุนใน
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การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2559)  ประการสามหนา้ท่ี
ของรัฐในการปฏิบติัตามสิทธิการศึกษา ท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ย สิทธิมนุษยชน ค.ศ.
1948 และอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989  รัฐมีภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนสิทธิ
การศึกษา รัฐจะต้องด าเนินการให้เด็กและบุคคล ได้รับการศึกษา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ เเละรัฐมีหนา้ท่ีในการใหก้ารประกนัวา่หลกัสูตรการศึกษาในทุกระดบัการศึกษาจะ
ตอบสนองวตัถุประสงคข์องการศึกษา ท าให้บุคคลสามารถพฒันาตนเอง บุคลิกภาพ ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์และการท าให้สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพพื้นฐานเขม้แข็งข้ึน (ศรีรักษ ์ผลิพฒัน์, 2548, 
น. 377-380)  ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ไม่มีอุปสรรคและปัญหาในการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนและสังคม 
เน่ืองจากมีวฒันธรรมความเช่ือท่ีคล้ายกัน จุดประสงค์การศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ มี
จุดประสงคเ์พื่อตอ้งการหาความรู้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา เพื่อปรับตวัเขา้กบัคนไทย และเพื่อสร้าง
ตวัตนโดยการน าวฒิุการศึกษาไปต่อรองค่าจา้งกบันายจา้ง และแสดงให้คนในชุมชนทราบวา่ตนก็มี
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสร้างตวัตน้ดา้นสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ ตามแนวคิด
สิทธิมนุษยชนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ปัญหาในกาศึกษาของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ เวลาในการศึกษาไม่
พอเน่ืองจากท างานไปด้วยศึกษาไปดว้ย จึงไม่มีเวลาเรียน ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่มีคาดหวงัในการ
ไดรั้บบตัรประจ าตวัประชาชนหลงัส าเร็จการศึกษานอกระบบอย่างมาก เน่ืองจากมีความตอ้งการ
กลายเป็นพลเมืองท่ีแทจ้ริงของประเทศไทย ไม่ตอ้งการการแบ่งแยกและกีดกนัของประชาชนไทย 
และไม่ตอ้งการกลบัประเทศของตน แสดงให้เห็นวา่สังคมไทยยงัแบ่งแยกและกีดกนัความเป็นไท
ใหญ่ ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ใชแ้รงงานในการท างานอย่าง
หนกัแต่กลบัไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ย จากขอ้มูลการสัมภาษณ์มีการให้เหตุผลวา่ชนกลุ่มนอ้ยอยา่งเรา
ก็เหน่ือยและทอ้เป็น เป็นมนุษยเ์หมือนกนั ควรมีการใหค้่าตอบแทนท่ีคุม้กบัแรงท่ีเสียไปมากกวา่น้ี 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

อภิปรายผลการศึกษา 
    1. ขั้นตอนการเขา้ถึงการศึกษาของชนกลุ่มนอ้ยไทยใหญ่ ตอ้งมีเอกสารการสมคัรให้ครบ
ตามระบบการสมคัรเขา้การศึกษาของรัฐบาล โดยมีเอกสาร ส าเนาวุฒิการศึกษาเดิม ส าเนาบตัร
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น และรูปถ่ายหนา้ตรง 3 รูป ปัญหาส่วนใหญ่ของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ 
เอกสารการสมคัรไม่ครบ แต่รัฐก็เปิดโอกาศในการศึกษา โดยให้ศึกษาไปก่อน ตามหลกัสูตรท่ี
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ก าหนด และใหเ้วลาจดัหาเอกสารใหค้รบก่อนจะศึกษาครบตามหลกัสูตรการศึกษาท่ีรัฐก าหนด การ
ทราบข่าวสารการรับสมคัรส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิการเข้าถึง
การศึกษา 3 ประการ สิทธิการไดรั้บศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 
2556, น. 4-6)  การรับรองสิทธิการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2559)  และ
หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัตามสิทธิการศึกษา  (ศรีรักษ ์ผลิพฒัน์, 2548, น. 377-380) 
  2. สาเหตุการสร้างตวัตนของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ผ่านการศึกษานอกระบบ เน่ืองจาก
ตอ้งการมีพื้นท่ีในสังคม โดยใช้เคร่ืองมือทางวฒันธรรมในการสร้างพื้นท่ี และเคร่ืองมือทางการ
ศึกษาในการสร้างพื้นท่ีให้ตน้เอง โดยการศึกษาให้สูง เพื่อน าวุฒิการศึกษาต่อรองค่าจา้งกบันายจา้ง 
และแสดงใหค้นในพื้นท่ี ท่ีดูถูก กีดกนั เปล่ียนแปลงความคิดดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสร้างตวั
ตน้ดา้นสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ ตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
  3. สาเหตุท่ีท าให้เกิดอคติดา้นลบต่อชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ เน่ืองจากสังคมไทยยงัมีความ
เขา้ใจท่ีผิดในเร่ือง ท่ีคิดว่าชนกลุ่มน้อยไทยใหญ่เป็นชนกลุ่มเดียวกนักบัพม่า จึงเกิดความคิดเหมา
รวมว่าเป็นชาวพม่า และประกอบกับเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ท่ีไม่ดีระหว่างประเทศพม่าและ
ประเทศไทย บวกกบัข่าวการลกัลอบอพยพยา้ยถ่ินฐานของชนกลุ่มนอ้ยไทยใหญ่เขา้มาในประเทศ
ไทยจ านวนมาก จึงท าใหเ้กิดการดูถูก แบ่งแยกและกีดกนั 
   ผลการศึกษา รัฐบาลไทยมีการปฏิบติัท่ีมีความสอดคล้องกบัแนวคิดสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิการเขา้ถึงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 49 บญัญติัไวว้า่ 
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนั ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย ์โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ สัญชาติ คนไร้รัฐหรือคนไร้สัญชาติ ซ้ึงตรง
กบักรอบแนวคิดผูศึ้กษาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การเข้าถึงการศึกษาของชนกลุ่มน้อยไทยใหญ่ 
         1.1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรน าข้อคน้พบจากการวิจยัในคร้ังน้ี ไปปรับใช้ในการจดั
การศึกษาแก่ชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตร์ พื้นฐานการศึกษา 
วฒันธรรม วิถีชีวิต สภาพบริบทของสังคม ชุมชน ความเป็นอยูแ่ละสภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อเขา้ใจ
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บริบทของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาแก่ชนกลุ่ม
นอ้ยไทใหญ่ 
         1.2. ผูบ้ริหารโรงเรียนและรัฐบาลควรมีช่องทางการประชาสัมพนัธ์การเขา้ถึงการศึกษา
แก่ชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ โดยภาษาไทใหญ่เพื่อใหช้นกลุ่มนอ้ยไทใหญ่เขา้ใจง่ายมากข้ึน และเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาล 
  2. ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
         การศึกษาเร่ืองสิทธิการเขา้ถึงการศึกษานอกระบบของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ระยะเวลาท่ียาวนานกวา่น้ีในการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อความชดัเจนในค าตอบ 
วิธีการแกปั้ญหา ประสิทธิผลของค าตอบ นอกจากน้ีควรมีการศึกษาอีกหลายประเด็นเพิ่มเติม เช่น 
ผลกระทบดา้นการศึกษาของชนกลุ่มนอ้ยไทใหญ่ การร่วมกลุ่มแสดงตวัตนผา่นวฒันธรรมของชน
กลุ่มนอ้ยไทใหญ่ และควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชนกลุ่ม
นอ้ยไทใหญ่ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาดา้นอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก และเพื่อศึกษาถึงระดบัความพร้อมของ
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 20 คน ไดแ้ก่ กลุ่มรัฐบาลจ านวน 7 คน และกลุ่มสถานศึกษาจ านวน 13 คน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กลุ่มรัฐบาลและกลุ่ม
สถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ 1) กลุ่มรัฐบาลกบัสถานศึกษามีการร่วมมือกนัในดา้นการให้ความรู้
เร่ืองแรงงานอุตสาหกรรมบินในด้านการจดัอบรมเบ้ืองต้นโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย ภายใน
สถานศึกษา 2) สถานศึกษาส่วนใหญ่จะเนน้การเปิดสาขาวิชาโลจิสติกส์มากกวา่สาขาอุตสาหกรรม
การบิน เพราะอุตสาหกรรมการบินยงัไม่แพร่หลายในปัจจุบนั 3) นักศึกษาไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  4) รัฐบาลกับสถานศึกษามีการจบัมือ
ร่วมกนัในการพฒันาหลกัสูตรการบินและโลจิสติกส์เพื่อใหส้อดคลอ้งความตอ้งการแรงงาน  
เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  
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ค าส าคญั : การพฒันาหลกัสูตร อาชีวศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
 
Abstract 

The purpose of this study was to explore the improvement for aviation industry, logistics 
study courses and Labor market in the Eastern Economic Corridor (EEC). A sample was select 
from 20 Persons include government group 7 persons and academy group 13 persons was used 
for data analysis by the study was a survay research The study suggested that; 

1) Government group and academy group were cooperate in simple aviation industry 
knowledge by seminar.  

2) The most academy was government group 7 case and academy because it's not 
widespread.  

3) Scorlar not enough for aviation industry, logistics labor market.  
4) Government and academy were cooperating to improve aviation industry, logistics 

subject’s consistent labor market for economic structure in the Eastern Economic Corridor. 

 
บทน า 
 ประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายูในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ประชากรภายในประเทศมีจ านวนประมาณ 68 ลา้นคน ภายในประเทศมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ทั้ งเร่ืองของป่าไม้ แหล่งน ้ า อาหาร ท่ีอยู่อาศยั ฯลฯ นอกจากน้ีประเทศไทยถือเป็นจุด
ศูนยก์ลางของการลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียน  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในห้าประเทศผูก่้อตั้งสมาคม
อาเซียนและไดมี้บทบาทในการผลกัดนัใหส้มาคมอาเซียนปรับเปล่ียนโครงสร้างและการด าเนินการ
ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขและสภาพการณ์และขอ้เท็จจริงดา้นเศรษฐกิจการเมืองท่ีปรากฏทั้งระดบั
ภูมิภาคและระดบัโลก  โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อความเจริญกา้วหนา้ ความมัน่คง และความวฒันาถาวร
ของประชาคมอาเซียน เป็นส าคัญ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประชากรมีความเป็นอยู่ ท่ี
หลากหลายในดา้นภาษา วฒันธรรม ความหลากหลายทางดา้นพื้นท่ีและความเป็นอยู ่ดงันั้นประเทศ
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ไทยจึงมีการกระจายตวัในการอยูอ่าศยัของประชากร ซ่ึงในแต่ละภูมิภาคท่ีมีความเป็นอยูท่ี่แตกต่าง
กนัท าให้การประกอบอาชีพก็แตกต่างกนั ปัจจุบนัประชากรในภูมิภาคอ่ืนไดเ้ขามาอาศยัในภาค
ตะวนัออกเน่ืองดว้ยพื้นท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มขยายตวัในการ
ลงทุนทางดา้นอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนทุกปี  
 ภาคตะวนัออกของประเทศไทยตั้ งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคอาเซียน 
สามารถเช่ือมโยงไปยงัประเทศจีนและอินเดียท่ีมีประชากรจ านวนมากและมีอตัราการขยายตวัทาง 
เศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียและประเทศแถบ
แปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากน้ี 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก จงัหวดั 
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง ยงัเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน มีความพร้อมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ท่าเรือพาณิชยแ์หลมฉบงั ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย)์ รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา ยงัมีพื้นท่ีเพียงพอ
ส าหรับรองรับการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพฒันาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก” (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจชั้นน าของ
เอเชีย ท่ีจะสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้ งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน  เม่ือว ันท่ี  28 มิถุนายน 2559 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์ร่วมกบักระทรวงคมนาคม กองทพัเรือ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาจดัท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และต่อมารอง
นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ มีค  าสั่งให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประสานและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดัท า
แผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (พ.ศ. 2560-2564) ในการน้ี สศช. ไดด้ าเนินการแลว้
เสร็จสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
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 แผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (พ.ศ. 2560-2564)  
 - วตัถุประสงค ์เพื่อสนบัสนุนการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
 - ส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจา้งงาน ยกระดบัคุณภาพชีวิตและรายไดข้อง
ประชาชน  
 เป้าหมายการพฒันา   
 - พื้นท่ีเป้าหมาย จงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนใดท่ีจะมี การออก
พระราช กฤษฎีกาก าหนดเพิ่มเติม  
              - อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซูเปอร์คลสัเตอร์และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย:กลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) เช่น คลสัเตอร์ยานยนต์และช้ินส่วน คลสัเตอร์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นตน้  
 - สถานะปัจจุบนัของพื้นท่ีด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ พื้นท่ี EEC โดยในปี 2557 มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม
ร้อยละ 65  (มูลค่า 1.2 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) สาขาบริการร้อยละ 32 และ
สาขา เกษตรกรรมร้อยละ 3 การลงทุนสะสมภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.6 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 27.89 ของประเทศ รายได้เฉล่ียต่อหัวเท่ากบั 624,185 บาทต่อปีสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
นอกจากน้ี เมืองพทัยายงัมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทั้งแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ี
สวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับการท่องเท่ียวครบครัน มีโรงแรมและร้านอาหารท่ีได้มาตรฐานจ านวนมาก มีจ านวน
นกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 10 ลา้นคนต่อปี (สถิติปี 2554-2558) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมของ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดบัสูงสุดของประเทศ ทั้งดา้นการคมนาคมขนส่ง (ถนน รถไฟ ท่าเรือ 
และสนามบิน) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
พร้อมรองรับการพฒันา อุตสาหกรรมอีกประมาณ 30,000 ไร่ ด้านส่ิงแวดล้อมยงัมีปัญหาการ
ลกัลอบทิ้งขยะตามท่ีสาธารณะ น ้า เสีย และมลพิษ ทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง จ าเป็นตอ้งมีการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
 - แนวทางการพฒันา เพื่อยกระดบัการพฒันาพื้นท่ีต่อยอดสู่การเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ ชั้นน า
ของเอเชีย ประกอบดว้ย 5 แนวทาง ดงัน้ี  
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                        (1) พฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี พร้อมกบัเร่งรัดการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบติั โดยส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงร่วมกบัการวจิยัและพฒันา  
                        (2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ รองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเช่ือมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของ โครงสร้าง
พื้นฐานดา้นการขนส่งทุกรูปแบบใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล  
                        (3) พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานบริการทาง
สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการ
พฒันาและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน  
                        (4) พฒันาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวดัให้เป็นเมืองน่าอยู่เอ้ือต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีสมดุล เมืองส าคญัในพื้นท่ี EEC อาทิ  
 ฉะเชิงเทรา : พฒันาเป็นเมืองท่ีอยู่อาศยัชั้นดีท่ีทนัสมยัรองรับการขยายตวัของ กรุงเทพฯ 
และ EEC    
 พทัยา: พฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนนัทนาการ ศูนยป์ระชุมและศูนย์
แสดงสินคา้นานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนยก์ารให้บริการดา้นการแพทยร์ะดบันานานาชาติ 
(Medical Tourism)  
 อู่ตะเภา : พฒันาเป็นศูนยธุ์รกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน   
 ระยอง : พฒันาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวทิยาศาสตร์ เมืองนานาชาติท่ีมีธุรกิจทนัสมยั  
                        (5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ทั้งในดา้นภาษี การจดัตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การ
อ านวยความสะดวกในการอนุมติั อนุญาต และการจดัตั้งเขตการคา้เสรี เป็นตน้ (แผนงานพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (พ.ศ. 2560-2564) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ภาคตะวนัออกของประเทศไทยเป็นภูมิภาคท่ีมีความส าคญั 
ต่อประเทศอยา่งมากในดา้นอุตสาหกรรม ดงันั้นเพื่อให้เป็นการทราบถึงการเตรียมความพร้อมดา้น
การศึกษาของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เพื่อเป็นการ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีก าลงัขยายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกจึงท าให้เกิดจาก
การวจิยัในคร้ังน้ีข้ึนเพื่อไดท้ราบถึงหลกัสูตรการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยัต่าง 
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ๆ ภายในจงัหวดัในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก รวมไปถึงความตอ้งการทางด้านแรงงาน
ภายในอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ว่ามีการเตรียมความพร้อมหรือการตอ้ง
ปรับแกเ้พื่อรองรับรองการขยายตวัของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
  เพื่อทราบถึงการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาของอุตสาหกรรมการบินและ           
โลจิสติกส์ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาและความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มีดงัน้ี 
 โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) 
 จุดเร่ิมตน้ของ Eastern Economic Corridor เกิดข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ.2525 ในช่วงรัฐบาล
ของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์โดยรัฐบาลไดก้ าหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัขบัเคล่ือน
การลงทุนคร้ังใหญ่ ในบริเวณเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard และใช้
พื้นท่ีดงักล่าวเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงโครงการดงักล่าวส่งผลให้ประเทศ
ไทยกา้วข้ึนสู่แนวหน้าของประเทศในภูมิภาค และสามารถก้าวข้ึนเป็นศูนยก์ลางในการผลิตยาน
ยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตส์ าคญั 
 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2559 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีไดเ้ขา้ประชุมและมีมติ
เห็นชอบหลกัการโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor Development) เน่ืองจากเห็นวา่ภาคตะวนัออกตั้งอยูใ่นจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาค
อาเซียน โดยโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 
Development หรือ EEC) เป็นโครงการท่ีพฒันาภาคตะวนัออกของประเทศไทยให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
ชั้นน าของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  
รถไฟ  ท่าเรือ และสนามบิน เพื่อดึงดูดนกัลงทุนและส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี พร้อมเพิ่มศกัยภาพ
ทางดา้นการท่องเท่ียว อุตสาหกรรม และการพฒันาเมือง โดยมีจงัหวดัในภาคตะวนัออกท่ีอยูใ่นการ
พฒันา คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซ่ึงรัฐบาลคาดหวงัวา่พื้นท่ีตั้งของโครงการพฒันาระเบียง
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เศรษฐกิจภาคตะวนัออก จะเป็นตวัเร่งส าคญัในการกระตุน้ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ยุคปฏิวติั
อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีผสานเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเขา้กบัเทคโนโลยีไอที และจะเป็นตวั
จุดประกายในการปลุกเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างย ั้งยืนในระยะยาวนับจากปี 2560 เป็นต้นไป 
(ส านกังานจงัหวดัระยอง, 2560) 
 ความส าเร็จของโครงการจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากขาดการสนบัสนุนจากกลุ่มเป้าหมายของทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นกัลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ประชาสังคม และท่ีส าคญั คือ เยาวชนคน
รุ่นใหม่ ดงันั้นพนัธกิจท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ คือ การส่ือสารสู่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อสร้าง
การรับรู้สร้างความเขา้ใจ เพื่อให้เกิดการสนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนโครงการใน
บริบทของการส่ือสารยุคดิจิทลั อนัประกอบดว้ยส่ือกระแสหลกัและส่ือดิจิทลั หรือโซเชียลมีเดีย 
รวมถึงการประชาสัมพนัธ์องค์กรและการลงพื้นท่ี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก, ม.ป.ป.) 
 ทฤษฎหีลกัสูตรการศึกษา 
 ทฤษฎีอาชีวศึกษา 
 อาชีวศึกษาเป็นการเตรียมก าลงัคนเขา้สู่อาชีพให้มีทกัษะขั้นสูงในการท างาน ค าว่าทกัษะ
ขั้นสูง หมายถึง การมีความเขา้ใจในบทบาทของอาชีพ โดยมีพื้นฐานของทกัษะการอ่าน เขียน พูด 
และการค านวณ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีถือวา่เป็นพื้นฐานท่ีส าคญั โดยเฉพาะความสามารถทางดา้นภาษา 
การส่ือสาร การคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ น ามาสู่การพฒันา
ทกัษะอาชีพเพื่อการปฏิบติังานในขั้นสูง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท างานได ้ท าความเขา้ใจในบทบาทของงานอาชีพนั้นๆ โดยนักอาชีวศึกษาสากลเช่ือว่า 
ผูเ้รียนสายอาชีวศึกษาพฒันามาจากการเรียนรู้ในระบบการศึกษาพื้นฐาน (General Education หรือ 
Common Education) ท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัหน่ึงในการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการ
เรียนรู้ในสายอาชีวศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน 
  ความส าคญัของ General Education ยงัหมายรวมถึง เป็นการศึกษาท่ีจดัเตรียมก าลงัแรงงาน
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาต่อไปในอนาคต เป็นผูท่ี้พฒันาความสามารถในการท างาน และสร้างนิสัยการ
เรียนรู้ขณะท่ียงัอยู่ในโลกของการท างานตลอดชีวิต ดงันั้นบทบาทความรับผิดชอบท่ีส าคญัของ
อาชีวศึกษา จึงตอ้งเป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะพฒันาการเตรียมความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติในโลกการท างานและการเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียนสายอาชีวศึกษา 
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 เป้าหมายสากลและบทบาทท่ีส าคญัของอาชีวศึกษา 
 เป้าหมายของอาชีวศึกษา คือ การน าความรู้เก่ียวกบัการสอนเพื่อพฒันาอาชีพ ไปยงัทุก ๆ 
คนทุกกลุ่มอายุและในทุกชุมชน และลดปัญหาการเขา้สู่อาชีพของคนจ านวนมากกบักลุ่มอาชีพท่ีมี
อยู ่โดยมีการก าหนดกลุ่มอาชีพข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่ม
นั้น ๆ มากกว่าการรู้จกัอาชีพใดอาชีพหน่ึงหรือให้ผูเ้รียนเขา้ใจค าว่าโลกของอาชีพ ซ่ึงจะท าให้มี
มุมมองท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักลุ่มอาชีพและการเตรียมตวัเขา้สู่โลกอาชีพท่ีตนเองถนดัและสนใจได ้
 การอาชีวศึกษาถือไดว้่ามีเป้าหมายเพื่อการพฒันาทกัษะพื้นฐานของก าลงัคนหรือพฒันา
ก าลงัแรงงาน ให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งน้ี การผลิตก าลงัคนตอ้งค านึงถึงปัจจยั
หลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการก าลังคนด้านอุตสาหกรรม นโยบายในการพัฒนาก าลังคน 
ความสามารถในการผลิตและพฒันาก าลงัคนของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
  อาชีวศึกษาจึงไดช่ื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันาการเพิ่ม
ผลิตภาพในสังคมและประเทศชาติภายใตข้อ้ตกลงในการลงทุนดา้นทรัพยากรมนุษยม์ากกวา่ท่ีจะ
เป็นการพฒันาฝีมือแรงงานแต่เพียงอยา่งเดียวยงัช่วยใหเ้กิดการเพิ่มมูลค่าของการผลิตภายใตก้ารจา้ง
งานอีกดว้ย (Clarke and Winch, 2007) 
 วตัถุประสงคข์องการจดัอาชีวศึกษา 
 อาชีวศึกษาเป็นศาสตร์ท่ีพฒันาก าลงัแรงงานให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยมี
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการจดัอาชีวศึกษา คือ 
   1) เสริมความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ 
   2) พฒันาความสามารถเฉพาะของบุคคล 
   3) สนับสนุนและจูงใจก าลงัแรงงานต่าง ๆ โดยการพฒันาก าลังคนให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อการมีชีวิตท่ีดี และน ามาสู่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เช่นเดียวกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow และการประกอบอาชีพ 
 ส่ิงท่ีอาชีวศึกษาควรพฒันาใหก้บัผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อการประกอบอาชีพ คือ 
  1) ทกัษะและทศันคติต่ออาชีพส่วนบุคคล 
  2) ทกัษะการส่ือสาร การใช้ภาษาองักฤษ ทกัษะการค านวณ และทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
  3) ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
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  4) การเป็นคนดีของสังคม และการพฒันาทกัษะเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพ 
  5) พื้นฐานการเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพและการเรียนรู้เพื่อการท างานตลอดชีวิต 
และการพฒันาการศึกษาของอาชีวศึกษาต้องอาศยัการเรียนรู้จากหลักสูตรภายในสถานศึกษา  
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ม.ป.ป.) 
 แนวคิดสมรรถนะของบุคคล 
 สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจยัในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ใหแ้ก่องคก์าร โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะ
เป็นปัจจยัช่วยใหพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์าร 
 องคก์ารต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใชเ้ป็นปัจจยัในการบริหารองคก์ารในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การพฒันาหลกัสูตร  การพฒันางานบริการ  หรือการพฒันาภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร  เป็นตน้  ดงันั้นเพื่อใหม้องเห็นกรอบความคิด  และแนวความคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สมรรถนะจึงจะกล่าวถึงความเป็นมา  และความหมาย  องคป์ระกอบประเภทของสมรรถนะ   
การก าหนดสมรรถนะ  การวดัสมรรถนะ  และการประยุกตใ์ชส้มรรถนะ (รองศาสตราจารยเ์ท้ือน 
ทองแกว้, ม.ป.ป.) 
              ทฤษฎ ีDiamond Model 
 Diamond Model คือ กรอบแนวคิด หรือ ตวัแบบส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขนัของเครือข่ายวสิาหกิจ หรือ คลสัเตอร์ โดยเป็นการพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบนั
ของปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส าคญั 4 ดา้นท่ีจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ 
(productivity) ของบริษทัท่ีอยูใ่นเครือข่ายวิสาหกิจ อนัจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของเครือข่ายวสิาหกิจนั้นๆโดยรวม    ในทา้ยท่ีสุด วา่สภาวการณ์เหล่านั้นมีลกัษณะท่ีจะเป็น
การเอ้ือหรือจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภาพของธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจ
นั้นๆหรือไม่ อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด รวมไปถึงการวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐท่ีจะมีผลต่อ
ปัจจยัแวดลอ้มต่างๆทั้ง 3  ดา้นนั้นดว้ย ทั้งน้ีปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย 
 - เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต (Input Factor Conditions)  
 - เง่ือนไขดา้นอุปสงค ์(Demand Conditions)  
 - บริบทดา้นการแข่งขนัและกลยทุธ์ของธุรกิจ (Strategy and Rivalry Context)  
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 การวเิคราะห์ Diamond Model จะท าให้เราสามารถน าโมเดลไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
เราไดม้าจากการสัมภาษณ์ของอุตสาหกรรม หน่วยงาน และองคก์ร เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตอบค าถามและวเิคราะห์หาความตอ้งการของอุตสาหกรรม องคก์ร หน่วยงาน ในดา้นต่างๆ 
 ทฤษฎ ีValue Chain 
 ห่วงโซ่ของคุณค่า เป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ร โดยการศึกษาวิเคราะห์
กิจกรรมเหล่าน้ีจะวเิคราะห์ในลกัษณะของลูกโซ่ท่ีช่วยสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ร ไม่วา่จะเป็นการลด
ตน้ทุนหรือการสร้างความแตกต่าง ช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดจุดอ่อน และจุดแข็งได้ ซ่ึง
อุตสาหกรรมสามารถน าตวัแบบการวิเคราะห์ห่วงโซ่ของคุณค่าน้ี ไปใชใ้นการประเมินระดบัความ
มีประสิทธิผลของทรัพยากร โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรมไป ซ่ึงจุดมุ่งเน้นหลกัของการวิเคราะห์
ห่วงโซ่ของคุณค่า คือ การเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์และคน้หาจุดแข็ง จุดอ่อนใน
เชิงกลยทุธ์ และคน้หาโอกาสรวมถึงอุปสรรคในการแข่งขนั แลว้น ามาประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร และประเมินประสิทธิผลการจดัสรรทรัพยากร เพื่อน ามาหาขอ้ปรับปรุงไปสู่การเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งยิง่ข้ึนไปอีก (ผศ.ดร.ณฏัพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2552) 
 ทฤษฎ ีSWOT Analysis 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เป็นการวิเคราะห์สภาพของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมของตน โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์
และแผนการด าเนินงานต่างๆ ซ่ึง SWOT Analysis จะเป็นการวิเคราะห์โดยส ารวจจาก
สภาพแวดลอ้ม 2 ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก (akwissar, 2558) 
              งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พรเทพ ผดุงถ่ิน (2552) [1] วิจัยเร่ือง การวิเคราะห์แนวทางพฒันาประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงาน     ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ SMEs ในพื้นท่ีจงัหวดั 
ปทุมธานีอยูใ่นระดบัท่ียงัตอ้งพฒันาอยู่ 8 ดา้น ไดแ้ก่ การขนส่งสินคา้เท่ียวไปและเท่ียวกลบั การ
ขนส่งเต็มคนัรถ ตน้ทุนขนส่งต่อรายได ้อตัราการเติบโตของก าไร อตัราการเติบโตของส่วนแบ่ง 
ตลาด แนวโนม้ของจ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ตน้ทุนสินคา้คงคลงัต่อรายไดแ้ละตน้ทุนการบริหารต่อ 
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รายได้งานวิจยัได้ทดสอบความสัมพนัธ์ทางสถิติเพื่อระบุกลุ่มธุรกิจท่ีประสบปัญหาพบว่า กลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีปัญหามีอยูห่ลากหลาย เช่น SMEs ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการขนส่งและ SMEs ท่ีด าเนินการ 
ในด้านการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ การพยากรณ์ความต้องการของตลาด การก าหนดสั่งซ้ือแบบ
ประหยดัและการผลิตแบบทันเวลาพอดีได้อย่างไม่สมบูรณ์ ทั้ งน้ีปัจจัยภายนอก เช่น อัตรา 
แลกเปล่ียนเงินตรา อตัราภาษี อตัราเงินเฟ้อและฤดูกาล ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ SMEs ดว้ยเช่นกนั 
 ปรานี วุฒิรณฤทธ์ิ (2549) [2] ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คลงัสินคา้   ท่าอากาศยาน กรณีศึกษาเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานในเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) เพื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพทางด้านการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ แข่งขนัใน
ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  ผลการศึกษา พบว่าการบริหารงานของอาคารคลงัสินคา้ยงัไม่
สมบรูณ์เน่ืองจากสาเหตุ เป็นอาคารคลงัสินคา้ใหม่ดงันั้นการเช่ือมโยงกบัระบบภายนอกจ าเป็นตอ้ง
หาขอ้มูลและตกลงกบั หน่วยงานท่ีใช ้ในอนาคตเม่ือมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นอาคารคลงัสินคา้
อยา่งสมบรูณ์แลว้จะ สามารถเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการแข่งขนัในธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ไดม้ากยิง่ข้ึน   
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมดา้น
การศึกษาและความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจ านวน 20 คน เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการ
เตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาและความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยใชว้ิธีการจดบนัทึก รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และใชค้  าถาม
ปลายเปิด ประกอบไปดว้ย 
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การวเิคราะห์ข้อมูล         
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการสร้างรหสั และลง
รหัสขอ้มูลนั้น ด้วยการตีความตามเน้ือหา วิเคราะห์ตามประเด็นค าถามการวิจยั  และวิเคราะห์
ความหมายทางความรู้สึก หรือวิเคราะห์นยัท่ีแอบแฝงอยู่ ซ่ึงจะรวมการตีความและนยัทางบริบท
ของภาษาและผูใ้ชภ้าษาไวด้ว้ย ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชก้ารฟังและสรุปเน้ือหา
ตามประเด็นค าถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาและความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก 

 
 
 
 

(1) นายมนตรี ชนะชยัวบิูลวฒัน์ 
(2) แรงงานจงัหวดัชลบุรี 
(3) แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(4) แรงงานจงัหวดัระยอง 
(5) ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดัชลบุรี 
(6) ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(7) ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดัระยอง 
(8) วทิยาลยัเทคนิคระยอง 
 

(9) วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด 
(10) วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย 
(11) วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 
(12) วทิยาลยัเทคนิคบางแสน 
(13) วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก 
(14) วทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรมแหลมฉบงั 
(15) วทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ 
(16) วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี 
(17) วทิยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 
(18) วทิยาลยัการอาชีพบางปะกง 
(19) วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา 
(20) วทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม 
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ผลการวจิัย 
 จงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราไดเ้ตรียมความพร้อมในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) โดยภาครัฐได้จดัตั้งศูนยป์ระสานงานบริหารการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ข้ึนภายในวทิยาลยัเทคนิคของจงัหวดั เพื่อสนบัสนุนดา้นนโยบายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั EEC พร้อมประชาสัมพนัธ์ดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการศึกษาให้แก่นกัศึกษาและ
ผูป้กครองได้รับทราบ และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการพฒันาทกัษะและฝีมือแรงงาน คือ 
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานของแต่ละจงัหวดั โดยทั้งสองจะท าหน้าท่ีพฒันาทกัษะและฝีมือของ
แรงงานใหต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ โดยมีวทิยากรเขา้มาให้ความรู้และใชพ้ื้นท่ี
ฝึกอบรมภายในวิทยาลยั รวมถึงทางวิทยาลยัไดส่้งบุคลากรดา้นการศึกษาเขา้ไปในพื้นท่ีฝึกอบรม 
เพื่อศึกษาและน าความรู้ท่ีได้รับมาพฒันาการเรียนการสอนให้ตรงกบัความตอ้งการแรงงานของ
สถานประกอบการ 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาและความตอ้งการแรงงานของ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก สามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 
 1. การเตรียมความพร้อมในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) พบวา่ รัฐบาล
ไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระสานงานบริหารการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ข้ึนเพื่อ
แลกเปล่ียนและให้ขอ้มูลแก่ประชาชน รวมถึงให้แรงงานจงัหวดัเตรียมการรับรองดา้นแรงงาน 3 
ส่วน คือ Demand หรือความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการ Supply คือ ก าลงัแรงงาน และ
การพฒันาก าลงัคนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้น
เศรษฐกิจเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ,2559) 
 2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จากการเขา้มาของ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) พบว่ามีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของจงัหวดั
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา คือ ท าให้เศรษฐกิจดีข้ึน มีระบบขนส่งขนาดใหญ่ข้ึนมีการจา้งงาน
เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ EEC  
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ท่ีกล่าวถึงการพฒันาภาคตะวนัออกของประเทศไทยให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้ นน าของอาเซียน
(ส านกังานจงัหวดัระยอง, 2560) 
 3. การเตรียมการดา้นขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์ดา้นแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) ของรัฐบาล พบว่า รัฐบาลไดจ้ดัเวที เพื่อให้ทุกภาคส่วนเขา้มาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์ด้านแรงงานร่วมกนั จดัตลาดนัดแรงงานจดัประชุมประจ าเดือนของ
จงัหวดั จดัโครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ด้านแรงงานผ่านส่ือต่าง ๆ และ
จดัตั้งศูนยข์อ้มูลรวมดา้น EEC ท่ีสามารถใหข้อ้มูลดา้นแรงงานต่าง ๆ แก่ประชาชนซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor )
เร่ืองการประชาสัมพนัธ์องคก์รและการลงพื้นท่ีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก, ม.ป.ป.) 

4. การส่งเสริมเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ในสถานศึกษา พบวา่ไดจ้ดัตั้ง
ศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (EEC) ข้ึนภายในวิทยาลยัเทคนิคของ
จงัหวดัและวิทยาลัยเทคนิคของจงัหวดัได้ร่วมมือกับสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ในการพฒันา
ทกัษะและฝีมือของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดยุทธศาสตร์การพฒันาก าลงัแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเร่ืองการ
พฒันามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานสมรรถนะ (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน, 2554) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและความต้องการแรงงานของ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก สามารถสรุปประเด็นได้
ดงัน้ี 
 1. รัฐบาลได้จดัตั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ข้ึน เพื่อพฒันา
ภาคตะวนัออกของประเทศไทยใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยไดมี้การประชาสัมพนัธ์
ในเร่ืองของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกในดา้นต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
แต่ประชาชนภายในประเทศยงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัอีกเป็น
จ านวนมาก วดัจากการสอบถามหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่
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ทราบถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและประโยชน์จากการเขา้มาของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
ดงันั้นภาครัฐควรมีการประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชน อาทิ ท าส่ือโฆษณา  
ท านิตยสารให้ความรู้ในเร่ืองดงักล่าว หนงัสั้ น หรือการสอดแทรกเร่ืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออกเขา้ไปในส่ือการเรียนการสอน เป็นตน้ 
 2. การตดัสินใจเรียนต่อของนักเรียน สถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาควรสอดแทรก
ความรู้เร่ือง โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และการเรียนต่อในระดับ
อาชีวศึกษาเขา้ไปในวิชาเรียน วิชาแนะแนว รวมถึงในวิชาโฮมรูม เพื่อเป็นทางเลือกแก่นกัเรียนใน
การตัดสินใจศึกษาต่อ และทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรออกข้อสอบเฉพาะด้าน เพื่อคดัเลือก
นักศึกษาท่ีมีความถนัดเฉพาะด้านอย่างชัดเจน เช่น ออกข้อสอบเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นตน้ นอกจากน้ีวิทยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรระยะ
สั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์โดยเชิญวทิยากรของสถานประกอบการเขา้มา
สอนหลกัสูตรเร่งรัดส าหรับนกัเรียนท่ีตดัสินใจเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้
ก่อนเขา้ศึกษาต่อในสาขาท่ีตนเองตอ้งการ 
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ปัจจยัในการปฏิบัตงิานที่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนักงานสอบสวน
สังกดักองบังคบัการต ารวจนครบาล 5 

RELATIONSHIPS BETWEEN WORK FUNCTION AND STRESS OF 
INQUIRT IN METROPOLITAN POLICE DIVITION 5 

 
ร้อยต ารวจเอกณัฐพล เลิศเดชะ 

POLICE LIEUTENANT COLONEL NATTHAPHON LERTDECHA 
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการ

จดัการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของพนกังานสอบสวน 2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัของ
ความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงาน กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานสอบสวนในสังกดักองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาล 5 จ  านวน 140 คนเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความเครียด โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และศึกษา
ความสามารถในการท านายความเครียดด้วยปัจจยัในการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวิจยั พบว่า ความเครียดและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังานกบัความเครียด พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียด
ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นลกัษณะ
องคก์าร (X5) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความเครียดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ มีปัจจยั
ในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด สามารถร่วมพยากรณ์ไดดี้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.81 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเท่ากบั 0.81 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 สามารถท านายความเครียด ร้อยละ 65.00 มี
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ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 3.48 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสร้าง
สมการไดด้งัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ     Y/ = 3.48 +  0.30 (X1) + 0.14 (X2) + -0.03 (X3) + -0.09 (X4) 
+ 0.02 (X5) + -0.42 (X6) + -0.10 (X7) + 0.07(X8) + 0.12 (X9) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.02 (X1) + 0.17 (X2) + -0.03 (X3) + -0.09 (X4) + 
0.02 (X5) + -0.74 (X6) + -0.14 (X7) + 0.08 (X8) + 0.23 (X9) 

 

ค าส าคญั : ความเครียด / ปัจจยัในการปฏิบติังาน / พนกังานสอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 

 
Abstract 

This research aims to study 1) the level of stress in inquiry officers, 2) the factors influencing the 
performance of inquiry officers, 3) the relationship among factors affecting the performance of inquiry officers. 
The research sample includes 140 inquiry officers in the Metropolitan Police Division 5.  The researcher 
employed questionnaires for data collection. The analytical statistics used in the study were frequency distribution, 
mean, percentage, standard deviation. Furthermore, Pearson’s correlation coefficient was employed to analyse 
variables that correlated with stress. Multiple regression was also used to study the ability of stress prediction by 
work factors, determining the level of statistical significance at 0.05.  

The results showed that stress and factors influencing stress were at a moderate level. When studying 
the relationship between work factors and stress, it was found that there was a positive correlation with stress in 
the same direction with the level of statistical significance at 0.05, except the factors affecting the performance of 
organisational characteristics (X5) that existed a negative correlation with stress with the level of statistical 
significance at 0.05. In addition, it was found that the work factors influencing stress could be forecast well, with 
the multiple correlation coefficients (R) that equalled to 0.81, predictive efficiency (R2) that equalled to 0.65. The 
ability of stress prediction was at 65 per cent. The constant of the predictive equation in the form of raw scores 
equalled to 3.48 at the level of statistical significance at 0.05. The equation was described below: 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

276 
 
 
 
 

Predictive equation in the form of raw scores Y/ = 3.48 +  0.30 (X1) + 0.14 (X2) + -0.03 (X3) + -
0.09 (X4) + 0.02 (X5) + -0.42 (X6) + -0.10 (X7) 
+ 0.07(X8) + 0.12 (X9) 

Predictive equation in the form of standard scores Z/ = 0.02 (X1) + 0.17 (X2) + -0.03 (X3) + -0.09 
(X4) + 0.02 (X5) + -0.74 (X6) + -0.14 (X7) + 
0.08 (X8) + 0.23 (X9) 

 
Keywords : Stress / Work Factors / Inquiry Officers in the Metropolitan Police Division 5 
 

บทน า 
จากสถานะของประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560- 2564 

ประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยีใหม่  ๆการ
เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การเกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล ้ าทางสังคม เป็นตน้ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ท าให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 จ าเป็นตอ้งยึดกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนท่ีส าคญั คือ 
การนอ้มน าและประยุกตใ์ช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วน
ร่วม สนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตวัคน สังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปัจเจก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกนัยงัให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดสภาวะความเครียดต่อการปฏิบติังานซ่ึงเป็น
ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง  ๆและท าให้รู้สึกถูกกดดนั ไม่
สบายใจ วุน่วายใจ กลวั วติกกงัวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เม่ือบุคคลรับรู้หรือประเมินวา่ปัญหาเหล่านั้นเป็นส่ิง
ท่ีคุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสีย
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ไป ผลจากปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีต่อความเครียด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลนั้น แบ่งออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและอารมณ์ และดา้นพฤติกรรม (ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์. ม.ป.ป.) 
 ความเครียดนั้นเป็นส่ิงท่ีทุกคนย่อมพบเจอในชีวิตประจ าวนั อยู่ท่ีว่าในแต่ละบุคคลจะจดัการ
ความเครียดนั้นออกมาในรูปแบบใด ความเครียดจึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ข้ึนอยู่กบัระดบัของความเครียดท่ี
บุคคลหน่ึงพึงรับไดแ้ละน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุมานะ 
มีความพยายาม มีความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังาน แต่ในขณะเดียวกนัหากไดรั้บความเครียดอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนานหรือมีมากเกินกวา่ท่ีคนผูห้น่ึงจะรับไดย้อ่มส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจไดเ้ป็นอย่าง
มาก (ชูทิตย ์ปานปรีชา, 2529, หนา้ 483) ความเครียดท่ีสัมพนัธ์กบัการท างานเป็นการตอบสนองของบุคคลท่ี
อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการ และความกดดนัจากการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่สอดคลอ้งหรือ
มากกวา่ความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู ่ ความเครียดอาจเกิดจากความกดดนัทางครอบครัวและเกิดจากท่ี
ท างาน เม่ือพิจารณาในมุมมองของการบริหารองค์การ ผูบ้ริหารไม่สามารถปกป้องผูป้ฏิบัติงานจาก
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนนอกสถานการณ์การปฏิบติังานได้แต่สามารถปกป้องความเครียดท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์การปฏิบติังานได ้(Leka, Griffiths, and Cox, 2003:14) ดงันั้น การวิจยัเร่ืองความเครียดในการ
ปฏิบติังานจะช่วยน าไปสู่การบริหารองคก์ารท่ีดีและจะช่วยป้องกนัความเครียดท่ีจะเกิดจากการปฏิบติังาน
ได ้ความเครียดจากการปฏิบติังานเป็นเร่ืองส าคญัในองคก์าร ในระดบับุคคล มีผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่
หากบุคคลมีความเครียดเร้ือรัง จะเพิ่มโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจ สัญญาณของความเครียดท่ีสังเกตได้
ในเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ นอนหลบัยาก ขาดสมาธิ อารมณ์ขุ่นเคืองง่าย หงุดหงิด เป็นตน้ (HelpGuide, 
2007:10) นอกจากน้ีความเครียดยงัน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรม เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
การใชส้ารเสพติด และปัญหาทางสังคม ไดแ้ก่การแยกตวัออกจากสังคม ในระดบัองคก์าร มีการศึกษาจ านวน
มาก พบว่าความเครียดมีผลต่อการขาดงาน ประสิทธิผลของการปฏิบติังานลดลง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานลดลง และการออกจากงานเพิ่มมากข้ึน (Sui, 2003; Buddeberg-Fischer, et al., 2008; Moustaka, and 
Constantinidis, 2010; Mansoor, et al., 2011; Rasi et al., 2014:53) การอธิบายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด
จากการปฏิบติังานมีหลายทฤษฎี คาราเซ็ค (Karasek, 1979) ได้อธิบายความเครียดจาการปฏิบติังานจาก
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการทางจิตวิทยา  (Psychological demands) และความมีอิสระในการตดัสินใจ 
(decision latitude) ความตอ้งการทางจิตวิทยาเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการปฏิบติังาน ความเร็ว ความแคล่วคล่อง
ว่องไวและความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไดเ้ท่าเทียมกบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนความมีอิสระในการตดัสินใจ 
เก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์การยอมรับ ความมีอิสระและความรับผิดชอบท่ีจะตดัสินใจวา่จะท าอะไร
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และท าเม่ือไรขณะท่ี   Cartwright and Cooper (1997) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลให้เกิดความเครียดในการ
ปฏิบติังาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน  บทบาทหนา้ท่ี สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล การพฒันาอาชีพการงาน  
ลกัษณะองคก์าร และความสมดุลระหวา่งชีวิตการปฏิบติังานและชีวิตส่วนตวั ซ่ึงตวัอยา่งทั้งสองทฤษฎีบ่ง
บอกทิศทางของการอธิบายความเครียดจากการปฏิบติังาน โดยทฤษฎีของคาราเซ็ค (Karasek, 1979) จะเนน้ไป
ท่ีจิตวทิยาตวับุคคล ขณะท่ีทฤษฎีของคาร์ทไรทแ์ละคูเปอร์ (Cartwright and Cooper, 1997)  จะเนน้ไปท่ีปัจจยั
ทางองคก์าร 

ความเครียดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Eustress หรือ Constructive Stress ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือ
คนเรามีความเครียดท่ีอยูใ่นระดบัท่ีไม่มากจนเกินไป เกิดความเครียดเล็กนอ้ยจะท าใหเ้กิดผลในเชิงบวก คือมี
พลงั มีความกระตือรือร้น และกลุ่ม Disstress หรือDestructive เป็นความเครียดท่ีมีมากจนเกินไปซ่ึงส่งผลลบ
ต่อบุคคลนั้นๆ เช่นท าให้ความดนัข้ึนสูง ปวดศีรษะมาก หมดพลงั และมีปัญหาในทางพฤติกรรมต่าง  ๆ
เกิดข้ึน (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) โดยแบ่งระดบัของความเครียดออกเป็น 4 ระดบั คือ 1) ความเครียดใน
ระดบัต ่า (Mild Stress) เป็นระดบัความเครียดขนาดนอ้ย  ๆและหายไปในระยะเวลาอนัสั้น 2) ความเครียดใน
ระดบัปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากมีส่ิงคุกคามหรือพบ
เหตุการณ์ส าคญั  ๆในสังคม 3) ความเครียดในระดบัสูง (High Stress) เป็นความเครียดระดบัท่ีบุคคลไดรั้บ
เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดสูง ไม่สามารถปรับตวัให้ลดความเครียดลงไดใ้นเวลาอนัสั้นถือว่าอยูใ่น
เขตอนัตราย และ 4) ความเครียดในระดบัรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดบัสูงท่ีด าเนินติดต่อกนั
มาอย่างต่อเน่ืองจนท าให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตวัจนเกิดความเบ่ือหน่าย ท้อแท้ หมดแรง 
ควบคุมตวัเองไม่ได ้เกิดอาการทางกายหรือโรคภยัต่าง  ๆตามมา (กรมสุขภาพจิต, 2540) 
 อาชีพต ารวจเป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโดยตรงกบัความเครียดของคนในสังคม โดยท่ีงานของ
ต ารวจนั้นเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องผูค้นในสังคมนั้น ๆ  เพราะต ารวจมีหนา้ท่ีตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อย จบักุมและปราบปรามผูก้ระท าผิดกฎหมาย อีกเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบใหญ่
หลวงในการดูแลคุ้มครองทรัพย์สินและความปลอดภัยให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ 
นอกจากน้ีอาชีพต ารวจยงัเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี มีความเสียสละเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนและบา้นเมือง การบริหารงานของต ารวจสามารถแบ่งไดต้ามหนา้ท่ีอนัมีเรียกช่ือและความรับผิด
รับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น ต ารวจกองปราบ ต ารวจน ้ า ต ารวจตระเวนชายแดน ต ารวจรถไฟ ต ารวจป่าไม ้
ต ารวจจราจร ต ารวจนครบาล ต ารวจทางหลวง ต ารวจภูธร ต ารวจลบั ต ารวจวงั ต ารวจสภา ต ารวจสันติบาล 
ต ารวจหลวง เป็นต้น ซ่ึงข้าราชการต ารวจนั้น นับเป็นอาชีพหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพท่ีมี
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ความเครียดอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมนตรี นามมงคล (2541, หนา้ 11-17) ไดศึ้กษาความเครียดของขา้ราชการใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ขา้ราชการต ารวจเป็นอาชีพท่ีมีความเครียดและคิดอยากจะฆ่าตวัตายมากท่ีสุด สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางดา้นการเงินท่ีไม่พอใช ้สภาพปัญหาครอบครัว และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
อีกทั้ง การท่ีระบบการบงัคบับญัชา ซ่ึงส่งผลให้ต ารวจชั้นผูน้้อยหรือบางต าแหน่งหน้าท่ีไม่สามารถคิด
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก็ส่งผลให้เกิดความเครียดข้ึนเช่นกัน 
(Margolis, Kroes, & Quinn, 1974,p.3) 
 พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานต ารวจซ่ึงกฎหมายก าหนดให้อ านาจและท าหน้าท่ีในการ
สอบสวน โดยเป็นสายงานเดียวของขา้ราชการต ารวจท่ีจะด ารงต าแหน่งน้ีไดน้ั้น จะตอ้งเป็นขา้ราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบตัรข้ึนไป โดยจะไม่มีขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนเขา้มาด ารงต าแหน่งน้ีได ้เน่ืองจากพนกังาน
สอบสวนถือเป็นตวัจกัรส าคญัของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ในการรับแจง้ความร้องทุกข์และ
คล่ีคลายคดีความใหก้บัประชาชน ซ่ึงมีเขา้มามากมายทุกวนัแปรผนัตรงกบัจ านวนประชากรในพื้นท่ี ส่งผล
ใหพ้นกังานสอบสวนหน่ึงนาย ตอ้งแบกรับคดีความจ านวนมากและตอ้งรีบสะสางคดีความเหล่านั้นให้เสร็จ
ลงอยา่งรวดเร็วเพื่อพร้อมท่ีจะรับคดีเร่ืองใหม่ท่ีจะเขา้มา ซ่ึงแต่ละคดีมีความยากง่ายและอุปสรรคแตกต่างกนั 
อีกทั้งยงัมีแรงกดดนัจากผูบ้งัคบับญัชา ผูมี้อิทธิพลและประชาชนท่ีตอ้งการให้รูปคดีเป็นไปอย่างท่ีตนเอง
ตอ้งการ บางคร้ังก็ขดัต่อความรู้สึก ศีลธรรมและตวับทกฎหมาย ส่ิงต่าง  ๆเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเครียดกบั
พนักงานสอบสวน มีการทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัความเครียดของนักสังคมสงเคราะห์เปรียบเทียบกับ
บุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ ผลการทบทวนช้ีให้เห็นวา่นกัสังคมสงเคราะห์มีความเครียดค่อนขา้งสูงกว่า
บุคลากรกลุ่มอ่ืน และเม่ือพิจารณาปัจจยัทางองค์การ ไดแ้ก่ ความกดดนัจากการท างาน ความไม่ชดัเจนใน
บทบาทและความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคับบัญชา พบว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นตัวท านาย
ความรู้สึกเครียด (Lloyd, King, & Chenoweth, 2002:44) 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กับความเครียดของพนักงาน
สอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 เน่ืองจากในพื้นท่ีดงักล่าว ประกอบดว้ย 9 สถานีต ารวจ คือ 
สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร สถานีต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ สถานีต ารวจนครบาลคลองตนั สถานีต ารวจ
นครบาลพระโขนง สถานีต ารวจนครบาลบางนา และสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ มีคดีความในแต่ละปีและ
แต่ละสถานีต ารวจ มากกว่า 1,000 คดีความต่อปีต่อสถานีต ารวจ (ขอ้มูลคดีความของพนกังานสอบสวน
สังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5, 2560) พนกังานสอบสวนจ าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบสูง มีความ
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กดดันต่อการปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนเป็นอย่างมาก และเป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและ
ความสามารถของพนกังานสอบสวน ซ่ึงเป็นแขนงหน่ึงของงานอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ท่ีจะตอ้งท า
การสอบสวนทั้งฝ่ายผูเ้สียหาย ผูถู้กกล่าวหา พยาน รวบรวมพยานหลกัฐาน ท่ีไดม้าจากท่ีเกิดเหตุ ฝ่ายสืบสวน 
ฝ่ายปราบปราม ฯลฯ ท าส านวนการสอบสวนเพื่อเสนอฟ้อง ไม่ฟ้องหรืองดการสอบสวนในคดีอาญาท่ี
เกิดข้ึนไปยงัพนกังานอยัการจงัหวดั อยัการคดีเยาวชนและครอบครัวแลว้แต่กรณี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นพนกังานสอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 จ านวน 9 สถานีโดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดปัจจยัท่ี
มีผลต่อความเครียดในการท างานของ  Cartwright and Cooper (1997) และ  Robbins and Judge (2013) ท่ีมีตวั
แปร 9 ปัจจยั ประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี  ปัจจัยเก่ียวกับ
สัมพนัธภาพบุคคล  ปัจจยัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในงาน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์าร ปัจจยัเก่ียวกบัความ
สมดุลระหว่างชีวิตการปฏิบติังานและชีวิตส่วนตวั ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล และความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นกรอบในการวจิยั ซ่ึงผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ารเพื่อป้องกนัความเครียดจากการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของพนกังานสอบสวน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัของความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

  ตวัแปรอิสระ                          ตวัแปรตาม   
 

 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
1. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน                                    
 2. ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ี  
3. ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล        
4. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน  
5. ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร                            
 6. ปัจจยัดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการปฏิบติังาน 
และชีวติส่วนตวั 
7. ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม 
8. ปัจจยัส่วนบุคคล 
9. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยัปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนกังาน

สอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 

 

ขอบเขตการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากร คือ ขา้ราชการต ารวจ ด ารงต าแหน่งพนกังานสอบสวนในสังกดักองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 5 ประกอบดว้ย 9 สถานีต ารวจ ประกอบดว้ย สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร สถานีต ารวจนคร
บาลทุ่งมหาเมฆ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี สถานีต ารวจนครบาลทอง

ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ                                         2. อาย ุ  
3. อายงุาน                                 4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดต่้อเดือน                    6. สถานภาพการสมรส 

ความเครียดของพนักงานสอบสวน
สังกดั 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
-แบบสอบถามของ พชัรินทร์ 
โกญจนาทแสนยากร  ท่ีสร้างโดยอาศยั
เคา้โครงจากแบบสอบวดั Occupational 
Stress Indicator ของคาร์ทไรล์และคู
เปอร์ (Cartwright and Cooper, 1997) และ  
Robbins and Judge (2013) 
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หล่อ สถานีต ารวจนครบาลคลองตนั สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง สถานีต ารวจนครบาลบางนา และสถานี
ต ารวจนครบาลท่าเรือ จ านวน 216 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)   

2) กลุ่มตวัอย่าง คือ ขา้ราชการต ารวจ ด ารงต าแหน่งพนกังานสอบสวนในสังกดักองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาล 5 จ  านวน 140 คน โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ให้มีค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 แลว้สุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึง
จ านวนสมาชิกในกลุ่มยอ่ยจะถูกก าหนดให้เป็นสัดส่วน ส าหรับการวิจยั แลว้ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยจบั
ฉลากตามรายช่ือ เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดในแต่ละช่วงชั้น 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทีมีผลต่อความเครียดในการท างาน
ตามแนวคิดของ Cartwright and Cooper (1997) และ  Robbins and Judge (2013) ท่ีมี 9 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยั
เก่ียวกับลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี  ปัจจัยเก่ียวกับสัมพนัธภาพบุคคล  ปัจจัยเก่ียวกับ
ความกา้วหนา้ในงาน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์าร ปัจจยัเก่ียวกบัความสมดุลระหวา่งชีวิตการปฏิบติังานและ
ชีวติส่วนตวั ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล และความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : ศึกษาเฉพาะสถานีต ารวจในสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 เน่ืองจาก
กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ทั้ง 9 สถานีต ารวจ เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีจ  านวนคดีมากเป็นอนัดบัตน้  ๆ
ของประเทศ  (ขอ้มูลคดีความของพนกังานสอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5, 2560) 
 4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความเครียด ระดบัของลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
ความกา้วหนา้ในงาน ลกัษณะองคก์ารและความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั ของพนกังาน
สอบสวน 
 2. ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะงาน บทบาทหน้าท่ี สัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคล ความกา้วหนา้ในงาน ลกัษณะองคก์าร และความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั กบั
ความเครียด ของพนกังานสอบสวน 
 3. ผลการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ารเพื่อป้องกนั
ความเครียดจากการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎ)ี 
 ความเครียด คือ การท่ีบุคคลตอ้งเผชิญอยู่ในภาวะท่ีรู้สึกกดดนั ไม่สบายใจ ไม่แน่ใจ วา้วุน้ใจ วิตก
กงัวล ถูกบีบคั้น ท าให้เกิดการตอบสนองของร่างกาย จิตใจ ความคิด และพฤติกรรม  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการ
ถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อบุคคล ถา้บุคคลสามารถปรับตวั และมีความพึง
พอใจก็จะท าใหเ้กิด พลงัในการจดัการส่ิงต่าง  ๆแต่หากไม่มีความพึงพอใจและไม่สามารถปรับตวัได ้ก็จะท า
ใหเ้กิดความเครียด ส่งผลใหเ้สียความสมดุลในการด าเนินชีวิตในสังคม ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ชนิดของความเครียด ประกอบดว้ย ความเครียดในระดบัต ่า ความเครียดในระดบัปานกลาง ความเครียดใน
ระดบัสูง ความเครียดในระดบัรุนแรง ซ่ึงเป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล หรือความเครียดท่ีเกิดจาก
ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในท่ีปฏิบติังานท่ียงัแกไ้ขไม่ได้ ผูว้ิจยัได้ใช้แบบวดัความเครียดท่ี
ปรับปรุงจากแบบวดัความเครียดสวนปรุง จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบวดัความเครียดท่ีสะทอ้นออกมาใน
ลกัษณะของอาการความรู้สึกทางกาย อารมณ์ ความคาดหวงั ความกลวั ความจ า ความวติกกงัวล ความคิด และ
สถานการณ์ทางการเงินและการปฏิบติังาน หนา้ท่ีท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นภายในองคก์าร นั้น เป็นหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกอ่ืนๆในองค์การและคนอ่ืนๆ นอกองค์การ เช่น พนกังานสอบสวน พนกังาน
ฝ่ายตอ้นรับ ตวัแทนจ าหน่าย ผูติ้ดตั้ง มกัจะพบกบัความเครียดจากองคก์ารและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากพวกเขา
ตอ้งท าหน้าท่ีในฐานะสมาชิกขององค์การ ตอ้งรับฟังความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัของคนภายนอกองค์การ 
เหมือนตอ้งให้คนนอกองคก์ารพอใจแต่ตอ้งท าให้องค์การของตนพอใจดว้ย ความเครียดในการปฏิบติังาน 
หมายถึง ความรู้สึกดา้นจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกทัว่ไปในการปฏิบติังาน เป็นสภาวะท่ีไม่ สมดุลท่ีมี
ผลมาจากการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา และก่อให้เกิดผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งในด้านบวก และในด้านลบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานนั้น มีทั้งหมด 9 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ปัจจยั
เก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ปัจจยัเก่ียวกับความก้าวหน้าในงาน ปัจจยัเก่ียวกบัองค์การ ปัจจยั
เก่ียวกบัความสมดุลระหวา่งชีวติส่วนตวัและชีวติการปฏิบติังาน ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล 
และความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Cooper และร็อบบินส์ ในการศึกษาในคร้ังน้ี 
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วธิีการวจิัย 
 การวจิยั เร่ือง ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนกังานสอบสวนสังกดั
กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความเครียดของพนกังานสอบสวน 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานสอบสวน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัของ
ความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ขา้ราชการต ารวจ ด ารงต าแหน่งพนกังานสอบสวนในสังกดักองบงัคบั
การต ารวจนครบาล 5 ประกอบดว้ย 9 สถานีต ารวจ ประกอบดว้ย สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร สถานี
ต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี สถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อ สถานีต ารวจนครบาลคลองตนั สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
และสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ จ านวน 216 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)  โดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี
ระดับความเช่ือมัน่ 95% ให้มีค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 0.05 แล้วหาจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสุ่มได ้โดยวิธีการค านวณตามสัดส่วนของประชากรให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 140 คน 
แลว้สุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึงจ านวนสมาชิกในกลุ่มยอ่ยจะถูกก าหนดให้
เป็นสัดส่วน ส าหรับการวิจยั แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยจบัฉลากตามรายช่ือ เพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งตามท่ีก าหนดในแต่ละช่วงชั้น 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงข้ึน โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และ
แบบสอบถามของ พชัรินทร์ โกญจนาทแสนยากร  ท่ีสร้างโดยอาศยัเคา้โครงจากแบบสอบวดั Occupational 
Stress Indicator ของคาร์ทไรล์และคูเปอร์ (Cartwright and Cooper, 1997) และ  Robbins and Judge (2013) ท่ีมี 9 
ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน ปัจจยัเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี  ปัจจยัเก่ียวกบัสัมพนัธภาพ
บุคคล  ปัจจยัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในงาน ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะองคก์าร ปัจจยัเก่ียวกบัความสมดุลระหวา่ง
ชีวติการปฏิบติังานและชีวติส่วนตวั ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล และความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  โดยมีปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความเครียด และแบบประเมินความเครียดท่ีผูว้ิจยัได้
ดดัแปลงจากแบบประเมินความเครียดของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยประเมินจากจากกรอบแนวคิดทางดา้น
ชีวภาพ  จิตใจ และสังคมของความเครียด เพื่อมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือ 1 ชุด ภายหลงัจาก
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ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้น จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดห้าความเท่ียงของเน้ือหาและความ
เท่ียงของเคร่ืองมือ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การทดสอบความเท่ียง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบหาความถูกตอ้ง
และความเท่ียงเชิงเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและค านวณหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 อยู่
ในเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงวา่มีความตรงใชไ้ดดี้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try out) กบั
พนกังานสอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 เน่ืองจากมีพนัธกิจใกลเ้คียงกนั จ านวน 30 คน 
ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเท่ียงของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ท่ีดีควรมีค่าตั้งแต่ 
0.70 ข้ึนไป โดยไดค้วามความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.986 
 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดจ้ดัท าหนงัสือส่งถึงผูบ้ญัชาการกอง
บงัคบัการต ารวจนครบาล 4 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการทดสอบ (Try 
Out) จ  านวน 30 ชุด  
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าหนังสือส่งถึงผูบ้ญัชาการกอง
บงัคบัการต ารวจนครบาล 5  เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 3. เม่ือผูบ้ญัชาการกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 อนุญาตแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม พร้อมดว้ย
เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยไปจ่ายแจกให้กับผู ้
ประสานงานสถานีต ารวจทั้ง 9 สถานี ตามจ านวนท่ีสุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้พนกังานสอบสวนตอบแบบสอบถาม
และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้มา
ตรวจสอบหาความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลได ้จ านวน 159 ชุด คิดเป็น 100% และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติเพือ่การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. วธีิการประมวลผลขอ้มูล ภายหลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น จนไดแ้บบสอบถามทั้งหมด 159 ชุด จากนั้นผูว้ิจยัได้
น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวั
แปรท่ีศึกษา โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับความเครียด โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) และศึกษาความสามารถในการท านายความเครียดดว้ยปัจจยัในการท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนกังานสอบสวน
สังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5” ในคร้ังน้ี มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 การวิเคราะห์
สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละจาก
แบบสอบถาม จ านวน 140 ฉบบั เม่ือจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 26.33 ปี อายุนอ้ยสุด 23 ปี 
อายุมากสุด 55 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีอายุงานเฉล่ีย 3.67 ปี อายุงานน้อยสุด 1 ปี อายุงาน
มากสุด 28 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 
25,001-30,000 บาท/เดือน และมีสถานภาพโสด  
 2. ผลการวิจยัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนคร
บาล 5 วเิคราะห์สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา โดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียน
เบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด
ของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะองค์การ ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ดา้น
ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม และดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดอยู่
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ในระดบัน้อย ประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นบทบาทหน้าท่ี ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความ
สมดุลในชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั ตามล าดบั 
 3. ผลการวจิยัระดบัความเครียดของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 วิเคราะห์สถิติ
เพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียนเบนมาตรฐาน และ
ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด พบว่า ค่าเฉล่ียของความถ่ีในเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความเครียดในการ
ปฏิบติังานภายในระยะเวลา 6 เดือน ของพนกังานสอบสวนกองบญัชาการต ารวจนครบาล 5 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และพบวา่ เหตุการณ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเกิดมากท่ีสุดห้าล าดบัแรก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ท่าน
กลวัปฏิบติังานผิดพลาด ท่านคิดว่าท่านไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ท่านมีความรู้สึกวิตกกงัวล ท่านรู้สึก
เหน่ือยง่าย และท่านเป็นหวดับ่อย  ตามล าดบั ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด คือ กลา้มเน้ือของท่านตึง
หรือปวด  
 จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเครียดรุ่นแรง คิดเป็นร้อยละ 53.58 รองลงมามี
ความเครียดสูง คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีความเครียดปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.71เม่ือท าการวิเคราะห์
กลุ่มย่อยถึงความเครียดของพนักงานสอบสวนกองบญัชาการต ารวจนครบาล 5 จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
พบว่า ค่าเฉล่ียความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 เพศหญิง สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ความเครียดของเพศชาย ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด รองลงมาช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วง
อายุงาน 26 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด รองลงมาอายุงาน 21 – 25 ปี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาโทมีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด ส่วนมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย
ความเครียดน้อยท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท/เดือน มีค่าเฉล่ียความเครียดมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-25,000 บาท/เดือน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด 
มีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียความเครียดนอ้ยท่ีสุด 
 4. จากผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังานกบัความเครียดของพนกังาน
สอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 วเิคราะห์สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปร
ท่ีศึกษา โดยวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของเพียร์
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และศึกษาความสามารถในการท านายความเครียดดว้ยปัจจยัในการ
ท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พบว่า ปัจจยัของความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ใน
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ใน
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ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะ
องคก์าร (X5) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความเครียดของพนกังานสอบสวน เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน (X1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียดของ
พนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ต ่า (r = 0.19) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นบทบาทหน้าท่ี (X2) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียด
ของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.45)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความเครียดของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.41)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน (X4) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ความเครียดของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์สูง (r = 0.53)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 5) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความเครียด
ของพนกังานสอบสวน (r = -0.20)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ด้านความสมดุลในชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (X6) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียดของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.44)
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 7) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม (X7) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความเครียดของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์สูง (r = 0.52) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 8) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (X8) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียด
ของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์สูง (r = 0.52) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 9) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล (X9) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความเครียดของพนกังานสอบสวน โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.44) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 5. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) ของปัจจยัในการปฏิบติังานต่อความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
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เม่ือด าเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของปัจจัยในการ
ปฏิบติังานแล้ว ผูว้ิจยัน าตวัแปรต้นมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple 
regression Analysis) ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการ
ตามล าดับความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบของปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดีท่ีสุดแลว้ 
จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการถดถอย โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบ 
(B) และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังานส่งผลความเครียดของพนกังาน
สอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ทั้ง 9 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย 
ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี (X2) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
(X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความสมดุลในชีวติการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิว
แวดล้อม (X7) ด้านปัจจยัส่วนบุคคล (X8) และด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) ตามล าดบั โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.81 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 หมายความวา่ 
ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี (X2) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
(X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความสมดุลในชีวติการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิว
แวดล้อม (X7) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (X8) และด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) สามารถท านาย
ความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 โดยรวม ไดร้้อยละ 65.00 มีความคลาด
เคล่ือนของการพยากรณ์  0.432 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 3.48 โดยสามารถ
สร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ             Y/ = 3.48 +  0.30 (X1) + 0.14 (X2) + -0.03 (X3) + -0.09 (X4) + 
0.02 (X5) + -0.42 (X6) + -0.10 (X7) + 0.07(X8) + 0.12 
(X9) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z/ = 0.02 (X1) + 0.17 (X2) + -0.03 (X3) + -0.09 (X4) + 0.02 
(X5) + -0.74 (X6) + -0.14 (X7) + 0.08 (X8) + 0.23 (X9) 

 จากผลการวจิยั พบวา่ ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 อาจเป็นเพราะการวจิยัดงักล่าวเป็น
การวจิยัเชิงสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 5 จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนทั้งตวัของขอ้ค าถามและตวัของผูต้อบแบบสอบถาม อีกทั้ง ยงัมีอีก
หลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด ท่ียงัไม่ไดส้อบถามในการวจิยัในคร้ังน้ี 
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 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ
ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 โดย
ทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเม่ือเพิ่มปัจจยัทีละตวั ปรากฎดงัน้ี 

 1. ถา้ตวัแปรดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้เพิ่มข้ึน 0.378 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยให้ตวัแปรอ่ืน  ๆมี
ค่าคงท่ี 
 2. ถา้ตวัแปรดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้เพิ่มข้ึน 0.290 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยให้ตวัแปรอ่ืน  ๆมี
ค่าคงท่ี 

 1. ถา้ตวัแปรดา้นลกัษณะงาน (X1) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามเครียดเพิ่มข้ึน 0.02 หน่วย มี
ทิศทางเดียวกนักบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 2. ถา้ตวัแปรดา้นบทบาทหนา้ท่ี (X2) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามเครียดเพิ่มข้ึน 0.17 หน่วย 
มีทิศทางเดียวกนักบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 3. ถ้าตวัแปรด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (X3) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเครียด
เพิ่มข้ึน -0.03 หน่วย มีทิศทางตรงกนัขา้มกบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 4. ถา้ตวัแปรดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X4) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามเครียดเพิ่มข้ึน -0.09 
หน่วย มีทิศทางเตรงกนัขา้มกบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 5. ถ้าตวัแปรดา้นลกัษณะองค์การ (X5) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเครียดเพิ่มข้ึน 0.02 
หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 6. ถา้ตวัแปรดา้นความสมดุลในชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท า
ใหค้วามเครียดเพิ่มข้ึน -0.74 หน่วย มีทิศทางตรงกนัขา้มกบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 7. ถา้ตวัแปรดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม (X7) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเครียดเพิ่มข้ึน 
-0.14 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 8. ถา้ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (X8) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเครียดเพิ่มข้ึน 0.08 
หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
 9. ถ้าตวัแปรด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเครียด
เพิ่มข้ึน 0.23 หน่วย มีทิศทางเดียวกนักบัความเครียด โดยใหต้วัแปรอ่ืน  ๆมีค่าคงท่ี 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. จากผลการวจิยัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนคร
บาล 5 วเิคราะห์สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา โดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียน
เบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด จากแบบสอบถาม จ านวน 140 ฉบบั พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยู่ในระดบัมาก ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้น
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม และดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มตวัอยา่งรับรู้
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดอยู่ในระดบัน้อย ประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นบทบาทหน้าท่ี 
ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความสมดุลในชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั ตามล าดบั เน่ืองจากมีปัจจยัต่าง  ๆท่ี
ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ทั้งปัจจยัภายนอกองค์กร 
ประกอบด้วย ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมี
ผลกระทบต่อกิจกรรมหลกัขององคก์าร การเมืองและกฎหมาย การเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎหมายมีผลให้
องค์การต้องปรับเปล่ียนนโยบาย ปัจจยัภายในองค์กร ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา กฎ
ขอ้บงัคบัในการปฏิบติัหน้าท่ี สภาพแวดล้อมในการท างาน รายไดแ้ละค่าตอบแทน และเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน โครงสร้างวฒันธรรม และทรัพยากรขององค์กร โครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่ม
งาน ความสัมพนัธ์ทางอ านาจหนา้ท่ี การไหลเวียนของงาน การติดต่อส่ือสารภายใน ความเช่ือ ความคาดหวงั 
และค่านิยมร่วมกนั รวมถึงปัจจยัในการปฏิบติังาน ท่ีท าใหบุ้คคลแต่ละบุคคลมีความอดทนต่อความเครียดท่ี
เกิดข้ึนต่างกนั ไดแ้ก่ การรับรู้ของบุคคล ประสบการณ์การปฏิบติังานของบุคคล ประสบการณ์ในเชิงลบ
เก่ียวกบังานท่ีบุคคลเคยไดรั้บ การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงมกัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน
ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ดังกล่าวล้วนมีผลต่อระดับความเครียดของบุคคล สอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของสุภวรรณ กรเพช็ร์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ 
กรณีศึกษา บริษทัดา้นโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่ สภาพปัจจยัแวดลอ้ม พนกังานลูกคา้
สัมพนัธ์ ในภาพรวม พบวา่ มีความคิดเห็นเก่ียว กบัระดบัความเครียดในการปฏิบติังาน อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเครียดในการปฏิบติังาน 
ดา้นปริมาณงาน เป็นเพียงดา้นเดียวท่ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบัต ่าและควรตอ้งปรับปรุงนอกจากนั้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความคลุมเครือจากบทบาท ด้านสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้น
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ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นภาระการเดินทางมาปฏิบติังาน ดา้นโครงสร้างองคก์ารท่ีเป็น
ทางการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ดา้นความตอ้งการจากงาน ลว้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเครียดในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑ์ระดบั
ปานกลาง และ 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณงาน ดา้นความตอ้งการ
จากงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นโครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นทางการ ดา้นความคลุมเครือจาก
บทบาท ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นภาระการเดินทางมาปฏิบติังาน เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้จะไดผ้ลการวเิคราะห์  
 1) ดา้นลกัษณะงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน เป็น
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดับน้อย โดยหัวข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ งานท่ีท าไม่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ และงานท่ีท ามีความ
ปลอดภยัต่อสุขภาพ ส่วนหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัน้อย 
ไดแ้ก่ งานท่ีท าซ ้ าซาก จ าเจ ปริมาณงานไม่สมดุลกบัจ านวนพนกังานสอบสวน และงานท่ีท าตอ้งใช้ความ
รับผิดชอบสูงมาก  และพบว่า หัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ปริมาณงานมากเกินไป และตอ้งปฏิบติังานภายในระยะเวลาท่ีจ ากดั ตามล าดบั เน่ืองจาก
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะงานนั้น เป็นการรับรู้ถึงองคป์ระกอบทั้งหลายของงานท่ีมีความส าคญัต่อ
การปฏิบติังาน ท่ีประกอบดว้ย สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงาน ภาระงาน ชั่วโมงการปฏิบติังาน การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และความสมดุลระหวา่งชีวิตปฏิบติังาน
และชีวติส่วนตวั สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของงานท่ีส่งผลใหเ้กิดความเครียดต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของพชัรินทร์ โกญจนาทแสนยากร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดใน
การปฏิบัติงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปสรรคและความเครียดทั่วไปท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา องคก์ารเภสัชกรรม  ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีการรับรู้
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียดา้นลกัษณะงาน 1.905 
 2) ดา้นบทบาทหน้าท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นบทบาทหน้าท่ี
เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดบัน้อย โดยหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังานไม่มีความชดัเจน ส่วนหวัขอ้ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในการปฏิบติังาน การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบไม่มีความเป็นธรรม ตอ้งปฏิบติังานนอกเหนือหนา้ท่ีความ
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รับผดิชอบ และขาดความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังาน ตามล าดบั เน่ืองจากปัจจยัเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ารนั้น เป็นพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์การปฏิบติังานของแต่
ละบุคคล โดยความคลุมเครือของบทบาทหนา้ท่ี และความขดัแยง้ของบทบาทหนา้ท่ี ซ่ึงความคลุมเครือของ
บทบาทหนา้ท่ีนั้น มกัเก่ียวกบัการขาดความชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตของบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของบุคคล  รวมถึงการขาดขอ้มูลเก่ียวกบัตวังาน ดงันั้น พนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
จึงมีความเห็นวา่บทบาทหนา้ท่ี เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบัผลงานจยัของ
พชัรินทร์ โกญจนาทแสนยากร (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบติังาน 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปสรรคและความเครียดทัว่ไปท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู้ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียดา้นบทบาทหนา้ท่ี 1.3165    
 3) ด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานด้าน
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดบัปานกลาง โดยหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
รับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับในความสามารถ
ของท่าน และผูบ้งัคบับญัชาเช่ือในความสามารถของท่านในการปฏิบติังาน หวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่เป็น
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และ
สัมพนัธภาพของท่านกับผูบ้ ังคับบัญชาเป็นไปด้วยดี ส่วนหัวข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัน้อย คือ ขาดการให้ค  าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั เน่ืองจาก  
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในองค์การอาจกลายเป็นบ่อเกิดของความเครียดในการปฏิบติังาน ซ่ึงเม่ือใดท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ด าเนินไปไดด้ว้ยดีแลว้ 
บรรยากาศในการปฏิบติังานก็จะอบอุ่น  มีมิตรภาพ  และไวใ้จซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากสภาพดงักล่าวมี
ลกัษณะตรงกนัขา้ม  ย่อมน ามาซ่ึงความเครียดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ี
ปฏิบติังานยงัมีส่วนช่วยเสริมสร้างการส่ือสารระหวา่งกนัและกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้
ในงาน เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดับน้อย โดยหัวข้อท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนมอบหมายงานท่ีส าคัญจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ส่วนหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ 
ถูกประเมินผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ท่ีเป็นจริง มีโอกาสไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน ขาดการไดรั้บการ



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

294 
 
 
 
 

ฝึกอบรมและพฒันา ไม่มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีโอกาสพฒันาตนเองไดต้ามแนวทางท่ี
มุ่งหวงั ตามล าดบั เน่ืองจากในช่วงเร่ิมตน้ของการปฏิบติังาน พนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนคร
บาล 5 บางคนอาจมีโอกาสไดรั้บรางวลัจากการปฏิบติังานและไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เวลาผ่านไปบางคนพบว่าโอกาสต่างๆ เหล่านั้นมกัจะลดน้อยลงไปทุกที ความกา้วหน้าต่างๆ ดูเหมือนจะ
พฒันาอยา่งเช่ืองชา้ สภาพการณ์ดงักล่าวอาจมีส่วนบัน่ทอนความพยายามและอาจกลายเป็นสาเหตุส าคญัของ
ความเครียดจากการปฏิบติังานก็เป็นได ้ดงันั้น ความเครียดท่ีเกิดข้ึนนั้น จะรวมถึงความไม่ปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน การไม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือการไดรั้บการสนบัสนุนท่ีมากเกินไปภายในองคก์าร ส่งผลต่อ
การขาดความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 5) ดา้นลกัษณะองคก์าร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นลกัษณะองคก์าร 
เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบัปานกลาง โดยหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานยงัไม่เหมาะสม และสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานไม่เหมาะสม เช่น เสียงดัง อากาศร้อน ไฟดับ หัวข้อท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ บรรยากาศในหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานไม่มีมิตรภาพ และ
ลกัษณะโครงสร้างหรือการแบ่งงานไม่ชัดเจน ส่วนหัวข้อท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ แนวความคิดในการปฏิบติังานของท่านขดัแยง้กบัแนวทางขององคก์าร 
หน่วยงานท่ีท่านท าอยู่ขาดการส่งเสริมขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน และอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ไม่
เพียงพอ ตามล าดบั เน่ืองจากปัจจยัลกัษณะองค์การ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและความเครียดของ
บุคลากรในองคก์าร โดยนโยบายขององคก์ารมีผลกระทบอยา่งมากต่อความเครียดของบุคลากร มุมมองของ
บุคลากรเก่ียวกับนโยบายขององค์การในเชิงลบมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับอาการทางจิตท่ีเกิดจาก
ความเครียดในการปฏิบติังาน และนโยบายขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดของบุคลากร จึง
ท าใหพ้นกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 เกิดความเครียดต่อการปฏิบติังาน 
 6) ดา้นความสมดุลในชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานดา้นความสมดุลในชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดบั
นอ้ย โดยหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีความ
ขดัแยง้ระหว่างความรับผิดชอบในการปฏิบติังานกบัความรับผิดชอบในครอบครัวของท่าน หัวขอ้ท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ เคยมีคนในครอบครัวบอกว่าท่าน
ปฏิบติังานมาก จนไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตวั มีความขดัแยง้ระหว่างการปฏิบติังาน จนท่านอยากใช้ชีวิต



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

295 
 
 
 
 

ส่วนตวัเพียงอยา่งเดียว ภาระการปฏิบติังานท าใหท้่านไม่มีเวลาใกลชิ้ดกบัคนในครอบครัว ท่านเสียพลงังาน
ไปมากในการปฏิบติังาน จนท าให้เกิดผลทางลบต่อชีวิตส่วนตวั ความรับผิดชอบท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
รบกวนชีวติส่วนตวัและชีวิตในครอบครัวของท่าน ส่วนหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ บางคร้ังท่านไม่สามารถร่วมกิจกรรมในครอบครัวเพราะภาระการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งท าให้เสร็จส้ิน ตามล าดบั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างครอบครัวแตกต่างกนั
ออกไป การเปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดดทางเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลต่อลกัษณะงานท่ีเปล่ียนรูปแบบดว้ย  การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการปฏิบติังานดงักล่าวบางคร้ังก่อให้เกิดความเครียดเน่ืองจากความไม่สมดุลระหวา่ง
ชีวิตปฏิบติังานกบัชีวิตส่วนตวั ซ่ึงความไม่สมดุลดงักล่าวเช่ือมโยงกบัอาการทางจิตเน่ืองจากความเครียด
โดยเฉพาะผูห้ญิง  พ่อแม่ท่ีอยู่ในวยัปฏิบติังาน  คู่รักท่ีมีอาชีพเดียวกนั ความขดัแยง้ระหว่างงานของแต่ละ
บุคคลกบัครอบครัว 
 7) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นปัจจยั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดบันอ้ย โดยหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็น
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ
ไดเ้ป็นอยา่งดี หัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ความเหล่ือมล ้ าด้านสังคมก่อให้เกิดปัญหาในสังคมเพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้ท่าน
กระตือรือร้นมากกว่าเดิม และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลง ก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบติังาน
ของท่าน ส่วนหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ภาวะโลกร้อน และสภาวะภูมิอากาศท่ีผนัผวนก่อให้เกิดภยัธรรมชาติ ท่านสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์นั้นได ้ตามล าดบั เน่ืองจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเมือง 
และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีปัจจยัขอ้จ ากดั ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัดา้นความเหล่ือมล ้าในมิติ
ต่าง  ๆส่งผลต่อการสร้างความสามคัคีในสังคมและเป็นขอ้จ ากดัต่อการยกระดบัศกัยภาพทุนมนุษย ์ซ่ึงจะท า
ให้เกิดความเหล่ือมล ้ าดา้นการศึกษา สุขภาพ  และสังคม ปัจจยัดา้นความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผน่ดิน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการ และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี  ส่งผลให้
พนกังานสอบสวน เกิดความเครียดต่อการปฏิบติังาน 
 8) ด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานด้านปัจจยัส่วน
บุคคล เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในระดบัปานกลาง โดยหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านสามารถปรับตวั เพื่อให้อยู่ร่วมกบัครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี 
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หวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ เพื่อน  ๆมกัคบหา 
แวะมาเยี่ยมเยียน ดว้ยลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพของท่านท่ีเขา้กบัเพื่อน  ๆไดดี้ ส่วนหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
รับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ท่านมกัจะพาครอบครัวไปเท่ียวเพื่อผ่อน
คลายอยูเ่สมอ เม่ือท่านหยดุราชการ และท่านมีปัญหาดา้นการเงินไม่พอจ่ายในแต่ละเดือน ตามล าดบัอาจเป็น
เพราะปัญหาครอบครัว  ปัญหาดา้นการเงิน และลกัษณะบุคลิกภาพ มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก่อใหก้ าเนิดของสมาชิกในสังคม  เป็นส่วนหน่ึงในสังคมท่ีอยูร่่วมกนั
ตอ้งมีการเรียนรู้และปรับตวั  เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัไดเ้ป็นครอบครัวใหญ่ในสังคมอยา่งสันติ  
 9) ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานด้าน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในระดบัมาก โดยหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่
เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดอยูใ่นระดบัมาก ได่แก่ ท่านสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี ท่าน
สามารถควบคุมตนเองไดเ้ป็นอย่างดี เม่ือเจอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และท่านได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน ส่วนหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด
อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่านมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และได้รับการยอกย่องจากผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน และประสบการณ์ปฏิบติังานของท่านไดรั้บการยอมรับและสนบัสนุนทางสังคม ตามล าดบั 
เน่ืองจากการรับรู้ ประสบการณ์ปฏิบติังาน การสนบัสนุนทางสังคม การควบคุมตนเอง ความเช่ือมัน่ในตน 
และความมุ่งร้าย ซ่ึงมีมาแต่ก าเนิด เช่น สติปัญญา อวยัวะ ความเจริญเติบโต ความสามารถดา้นภาษา ซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลมาจาก กรรมพนัธ์ุ สภาพแวดลอ้ม การเล้ียงดู การป่วยไข ้เป็นตน้ และเกิดข้ึนทีหลงั ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากส่ิงต่าง  ๆเช่น ความสนใจ ประสบการณ์ การปรับตวั ทศันคติ ความส าเร็จทางการเรียน ซ่ึงเกิดจาก
คุณภาพของผูส้อน แรงสนบัสนุนจากครอบครัว ควาททะเยอทะยาน แรงผลกัดนัจากสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เป็เห
ตุผลส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังาน 
 2. ผลการวจิยัเก่ียวกบัระดบัความเครียดของพนกังานสอบสวน จากผลการวิจยัระดบัความเครียดของ
พนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 วิเคราะห์สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง
และตวัแปรท่ีศึกษา โดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียนเบนมาตรฐาน และระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด จาก
แบบสอบถาม จ านวน 140 ฉบบั พบว่า ค่าเฉล่ียของความถ่ีในเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความเครียดในการ
ปฏิบติังานภายในระยะเวลา 6 เดือน ของพนกังานสอบสวนกองบญัชาการต ารวจนครบาล 5 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และพบวา่ เหตุการณ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเกิดมากท่ีสุดห้าล าดบัแรก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ท่าน
กลวัปฏิบติังานผิดพลาด ท่านคิดว่าท่านไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ท่านมีความรู้สึกวิตกกงัวล ท่านรู้สึก
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เหน่ือยง่าย และท่านเป็นหวดับ่อย ตามล าดบั ส่วนเหตุการณืท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด คือ กลา้มเน้ือของท่านตึง
หรือปวด เม่ือท าการวเิคราะห์กลุ่มยอ่ยถึงความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบญัชาการต ารวจนครบาล 5 
จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป พบว่า เพศหญิง มีความเครียดสูงกว่าเพศชาย ช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย
ความเครียดมากท่ีสุด รองลงมาช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุงาน 26 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด 
รองลงมาอายุงาน 21 – 25 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทมีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด ส่วนมี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความเครียดน้อยท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-
20,000 บาท/เดือน มีค่าเฉล่ียความเครียดมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-
25,000 บาท/เดือน และสถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียความเครียดสูงกวา่สถานภาพสมรส เน่ืองจากความเครียดใน
การปฏิบติังาน เป็นความรู้สึกดา้นจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกทัว่ไปในการปฏิบติังาน เป็นสภาวะท่ีไม่ 
สมดุลท่ีมีผลมาจากการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ท าให้พนกังานสอบสวนกองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 5แสดงพฤติกรรมออกมา และก่อใหเ้กิดผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งในดา้นบวก 
และในดา้นลบสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเจษฎา คูงามมาก (2555) ท่ีไดศึ้กษา ความเครียดในการปฏิบติังาน
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐ ผลการศึกษา พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่มีความเครียดในการ
ปฏิบติังานในระดบัต ่าถึงปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุภวรรณ กรเพช็ร์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ กรณีศึกษา บริษทัดา้นโทรคมนาคมแห่ง ผลการศึกษา
พบวา่ ระดบัความเครียดของพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ ในภาพรวมมีความเครียดอยูใ่นเกณฑ์ระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ พนกังานมีความเครียดในดา้นร่างกายและพฤติกรรม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัปาน
กลาง ส่วนดา้นความรู้สึกและความคิด อยูใ่นเกณฑ์ระดบัต ่า สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมโภชน์  ทศันา 
(2539) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน ศึกษาเฉพาะกรณีรองสารวตัร สถานีต ารวจ
นครบาล ผลการวิจยัพบว่า รองสารวตัรสอบสวน สถานีต ารวจนครบาล มีความเครียดปานกลาง และ
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพชัรินทร์ โกญจนาทแสนยากร (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดในการปฏิบติังาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปสรรคและความเครียดทัว่ไปท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานของพนกังานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมี
ความเครียดทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการปฏิบติังานกบัความเครียดของพนักงาน
สอบสวน จากผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังานกบัความเครียดของพนกังาน
สอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 วเิคราะห์สถิติเพื่อบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปร
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ท่ีศึกษา โดยวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียด โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของเพียร์
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และศึกษาความสามารถในการท านายความเครียดดว้ยปัจจยัในการ
ท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากแบบสอบถาม จ านวน 140 ฉบบั พบว่า ปัจจยัของความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน
กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียดของพนกังานสอบสวน
กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังาน ด้านลักษณะองค์การ (X5) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความเครียดของพนักงาน
สอบสวน เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาท
หนา้ท่ี ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความสมดุลในชีวติการท างานกบัชีวิต
ส่วนตวั ด้านปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดล้อม ด้านปัจจยัส่วนบุคคล และด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเครียดของพนกังานสอบสวน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะองค์การ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับความเครียด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ น หากพนักงานสอบสวนกองบังคับการต ารวจนครบาล 5 ต้อง
ปฏิบติังานในปริมาณท่ีมากเกินไป เกินความสามารถ ท างานภายใตค้วามเร่งรีบหรือภายใตร้ะยะเวลาท่ีจ ากดั 
จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเหน่ือยลา้ โดยเฉพาะกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ซ่ึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การรับแจง้ความร้องทุกข์และคล่ีคลายคดีความให้กบัประชาชน ซ่ึงมีเขา้มามากมายทุกวนัแปรผนัตรงกบั
จ านวนประชากรในพื้นท่ี ส่งผลใหพ้นกังานสอบสวนหน่ึงนาย ตอ้งแบกรับคดีความจ านวนมากและตอ้งรีบ
สะสางคดีความเหล่านั้นใหเ้สร็จลงอยา่งรวดเร็วเพื่อพร้อมท่ีจะรับคดีเร่ืองใหม่ท่ีจะเขา้มา ซ่ึงแต่ละคดีมีความ
ยากง่ายและอุปสรรคแตกต่างกนั อีกทั้งยงัมีแรงกดดันจากผูบ้งัคบับญัชา ผูมี้อิทธิพลและประชาชนท่ี
ตอ้งการให้รูปคดีเป็นไปอยา่งท่ีตนเองตอ้งการ บางคร้ังก็ขดัต่อความรู้สึก ศีลธรรมและตวับทกฎหมาย ส่ิง
ต่าง ๆ  เหล่าน้ีก่อให้เกิดความเครียดกบัพนกังานสอบสวน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอุทุมพร เมืองนามา 
(2555) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดความเครียดของพนักงานธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานธนาคาร สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) สาเหตุความเครียด ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัองคก์าร
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดของพนักงานธนาคาร สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  ด้านความ
ตอ้งการส่วนบุคคลและดา้นโครงสร้างองค์การมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดของพนกังานธนาคาร 
สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ดา้นภาวะผูน้ าในองคก์ารและดา้นวงจรชีวิต
ขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเครียดของพนกังานธนาคาร สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบั
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นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิมพ์ผกา  สุขสกุล (2535) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน และปัจจยัส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผา่ตดั
ในโรงพยาบาลศูนยต์ะวนัออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง พบวา่ ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  การ
บริหาร  และการสนบัสุนในหน่วยงานมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความเครียดของพยาบาลอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ส่วนสัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อนร่วมงานกบัความเครียดของพยาบาลไม่มีความสัมพนัธ์กนั  อาย ุ
สถานภาพสมรส  และภาระครอบครัว ไม่มีความสัมพนัธ์กับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตดั และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสิริพร  เลียวกิติกูล (2545) ท่ีไดศึ้กษาถึง ปัจจยัในการปฏิบติังาน การเผชิญ
ปัญหา และความเครียดของบุคลากรระดบัปฏิบติัการ ศึกษากรณี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
พบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังานด้านตวังาน ด้านบทบาทหน้าท่ี ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ในงานและดา้นโครงสร้างขององคก์ร มีความสัมพนัธ์ทางลบ
กบัความเครียดของบุคลากร คือ ถา้ปัจจยัในการปฏิบติังานดีจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความเครียดต ่า 
 4. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) ของปัจจยัในการปฏิบติังานต่อความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
เม่ือด าเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของปัจจัยในการ
ปฏิบติังานแล้ว ผูว้ิจยัน าตวัแปรต้นมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple 
regression Analysis) ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการ
ตามล าดับความส าคญั การสร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบของปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 เม่ือผูว้ิจยัคน้หากลุ่มตวัแปรท่ีดีท่ีสุดแลว้ 
จึงน ากลุ่มตวัแปรมาสร้างสมการถดถอย โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบ 
(B) และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังานส่งผลความเครียดของพนกังาน
สอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ทั้ง 9 ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย 
ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี (X2) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
(X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความสมดุลในชีวติการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิว
แวดล้อม (X7) ด้านปัจจยัส่วนบุคคล (X8) และด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) ตามล าดบั โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.81 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 หมายความวา่ 
ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี (X2) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
(X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความสมดุลในชีวติการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิว
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แวดล้อม (X7) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (X8) และด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) สามารถท านาย
ความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 โดยรวม ไดร้้อยละ 65.00 มีความคลาด
เคล่ือนของการพยากรณ์  0.432 และมีค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 3.48 จาก
ผลการวจิยั พบวา่ ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 อาจเป็นเพราะการวจิยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิง
สังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนทั้งตวัของขอ้ค าถามและตวัของผูต้อบแบบสอบถาม อีกทั้ง ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความเครียด ท่ียงัไม่ไดส้อบถามในการวจิยัในคร้ังน้ี 
 ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีเขา้สมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนเพื่อท านาย
ปัจจยัในการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ทั้ง 9 
ดา้น สามารถร่วมพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดดี้ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหน้าท่ี (X2) 
ดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (X3) ดา้นความก้าวหน้าในงาน (X4) ดา้นลกัษณะองค์การ (X5) ด้านความ
สมดุลในชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั (X6) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม (X7) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (X8) 
และดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล (X9) ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 
0.81 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 0.65 หมายความวา่ ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
(X2) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความ
สมดุลในชีวติการท างานกบัชีวติส่วนตวั (X6) ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม (X7) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (X8) 
และดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล (X9) สามารถท านายความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาล 5 โดยรวม ไดร้้อยละ 65.00 มีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์  0.432 และมีค่าคงท่ีของ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 3.48 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน เน่ืองจากการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการคดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดโดยจะ
คดัเลือกเพียงตวัแปรท่ีสามารถท านายปัจจยัในการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัความเครียดไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงจะท าการ
ทดสอบตวัแปรพยากรณ์ท่ีเขา้สมการไปแลว้ทุกคร้ังท่ีมีการน าตวัแปรใหม่เขา้ในสมการ หมายความว่าตวั
แปรพยากรณ์บางตวัท่ีเขา้ในสมการแลว้ก็สามารถถูกขจดัออกจากสมการไดห้ากพบวา่ตวัแปรพยากรณ์นั้น
ไม่ไดส่้งผลใหค้่า R2 เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเป็นไปไดว้า่ปัจจยัในการท างานไม่ใช่ปัจจยัเดียว
ท่ีก่อใหกิ้ดความเครียด ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมสุขภาพจิต  (2540)  ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด คือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล แบ่งไดเ้ป็นทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางพนัธุกรรม ความเหน่ือยลา้ทาง
ร่างกาย การพกัผอ่นไม่เพียงพอ การเจ็บป่วยทางร่างกาย  ทางดา้นจิตใจท่ีส าคญัไดแ้ก่ บุคลิกภาพ การเผชิญ
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เหตุการณ์ต่าง  ๆในชีวิต และ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ สถานภาพและบทบาทในสังคม บรรทดั
ฐานทางสังคม เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนกังานสอบสวน
สังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5” ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมบาง
ประการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านความเครียดของพนักงาน
สอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1) ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียด
อยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ดา้นปัจจยัเก่ียวกบั
ส่ิวแวดลอ้ม และดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดอยูใ่นระดบันอ้ย 
ประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นบทบาทหน้าท่ี ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความสมดุลในชีวิต
การท างานกบัชีวิตส่วนตวั ตามล าดบั ดงันั้น ควรส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน 
และการปฏิบติังานควรมีความชดัเจนดา้นขอบเขตของบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ลดภาระงานและ
ลดชัว่โมงการปฏิบติังาน เพื่อลดความเครียดของพนกังานสอบสวน 
 2) ผลการวจิยัความเครียดของพนกังานสอบสวน กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 พบวา่ ค่าเฉล่ียของ
ความถ่ีในเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความเครียดในการปฏิบติังานภายในระยะเวลา 6 เดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และพบวา่ เหตุการณ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเกิดมากท่ีสุดห้าล าดบัแรก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ท่านกลวั
ปฏิบติังานผิดพลาด ท่านคิดวา่ท่านไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ท่านมีความรู้สึกวิตกกงัวล ท่านรู้สึกเหน่ือย
ง่าย และท่านเป็นหวดับ่อย  ตามล าดบั ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด คือ กลา้มเน้ือของท่านตึงหรือปวด 
ดงันั้น ควรส่งเสริม สนบัสนุน และให้รางวลัแก่พนกังานสอบสวนเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีดา้นจิตใจ และ
ก่อใหเ้กิดผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งในดา้นบวกต่อกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
 3) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความเครียดในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นลกัษณะองคก์าร 
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(X5) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความเครียดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ควรปรับเปล่ียน
นโยบายการบริหารงานเพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน หรือหากมีการก าหนดนโยบายควรให้พนกังาน
สอบสวนรวมก าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังานด้านการสอบสวน และควร
ปฏิบติังานในรูปคณะกรรมการเพื่อลดความเครียดของพนกังานสอบสวน 
 4) ผลการวจิยั พบวา่ การคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี และการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัในการปฏิบติังาน
ท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนกังานสอบสวนกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 มีตวัพยากรณ์ท่ีดีทั้ง 9 ดา้น 
ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน (X1) ด้านบทบาทหน้าท่ี (X2) ด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (X3) ด้าน
ความกา้วหนา้ในงาน (X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความสมดุลในชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) 
ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม (X7) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (X8) และดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) 
ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.81 ค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากบั 
0.65 หมายความวา่ ดา้นลกัษณะงาน (X1) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี (X2) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (X3) ดา้น
ความกา้วหนา้ในงาน (X4) ดา้นลกัษณะองคก์าร (X5) ดา้นความสมดุลในชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (X6) 
ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิวแวดลอ้ม (X7) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล (X8) และดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (X9) 
ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นผูช้ี้แนะใหพ้นกังานสอบสวน เห็นถึงความเป็นไปไดข้องวิธีการ หรือแนวทาง
การปฏิบติัใหม่ๆ ท่ีทา้ทาย สามารถคาดการณ์และวางแผนการปฏิบติังาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต เป็นผูเ้สริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย ส่งเสริมใหพ้นกังานสอบสวนมีความกระตือรือร้น พร้อม
ทุ่มเทความพยายาม อุทิศตนและมองโลกในแง่ดีโดยใช้การกระท าหรือค าพูดท่ีเป็นการให้ก าลงัใจต่อการ
ปฏิบติังาน โดยให้พนกังานสอบสวนปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ มีความตั้งใจและเห็นคุณค่าของตนเอง มี
การสร้างค่านิยมในองคก์ารและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน พร้อมทั้งใหค้วามส าคญักบัการ
คิด การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนกังานสอบสวนแสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน กระตุน้ให้ผูพ้นกังานสอบสวนรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย และ
เป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ส่งเสริมให้พนักงานสอบสวนมีการใช้เหตุผลและ
หลกัฐานเพื่อวิเคราะห์ปัญหา มากกว่าการใช้จิตส านึก และกระตุน้ให้พนกังานสอบสวนเปล่ียนแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ และจดัให้มีการพฒันาพนกังานสอบสวนอยู่เสมอ 
หรือส่งเสริมให้มีการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือดา้นอ่ืนๆ เพื่อ
พฒันากองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ควรส่งเสริมให้พนักงานสอบสวน มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ ร่วมกนัวิเคราะห์ สังเคราะห์หาวิธีการท่ีจะท าให้งานส าเร็จ มีการประชุม สัมมนาพฒันา
ผูป้ฏิบติังาน แลกเปล่ียนความรู้อยา่งสม ่าเสมอ และจดัใหมี้ระบบการติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
 2) กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ควรมีการส่งเสริมจดัระบบการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม มี
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีระบบการติดตามขอ้มูลข่าวสารเพื่อน าไปสู่การ
ปรับทิศทางการด าเนินงานร่วมกนั มีระบบการพฒันาผูป้ฏิบติังานให้ความรู้เพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่าง
ทัว่ถึงและต่อเน่ือง  
 3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนให้ชดัเจน ไม่
คลุมเครือ เน่ืองจากหากมีบทบาทท่ีคลุมเครือแลว้ จะมีความสับสนในบทบาทหน้าท่ีอาจท าให้ตอ้งมีงานท่ี
อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบโดยตรงจึงเกิดความเบ่ือหน่ายและความเครียดได ้
 2) ผูบ้ริหารกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 ควรส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานท างานร่วมกนัเป็นทีม 
สนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้การฝึกอบรม สัมมนา เพื่อความกา้วหนา้ในสาย
อาชีพ และควรใหก้ าลงัใจผูป้ฏิบติังานโดยการการยกยอ่งชมเชยในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถึง  

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1) การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู ้วิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
ซ่ึงหากผูท่ี้สนใจจะท าการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพหรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกควบคู่ไป
ดว้ยเพื่อความสมบูรณ์ทุกมิติ 
 2) ควรท าการวิจยัปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดของพนกังานสอบสวน
สังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัระดบักองบงัคบัการต ารวจนครบาล วา่ปัจจยั
ในการปฏิบัติงานท่ีกับความเครียดของพนักงานสอบสวนอยู่ในระดับใด และสามารถเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขได้หรือไม่ ซ่ึงจะท าให้การปฏิบติังาน และการมอบนโยบายจากผูบ้ริหารเป็นท่ียอมรับจาก
พนกังานสอบสวนอนัจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบติังานไดสู้งสุด 
 3) ควรเพิ่มตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไป เช่น หน้ีสิน ปัญหาครอบครัว ระยะเวลาการเดินทางมาปฏิบติังาน 
เน่ืองจากอาจมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดนอกเหนือจากปัจจยัในการปฏิบติังาน 
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กรณีศึกษาพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา”  ภายใตโ้ครงการวิจยัชุด “สุรานิพนธ์: สถานภาพทางสังคมใน
จงัหวดัพะเยา” โดยวตัถุประสงค์ของบทความวิจยัฉบบัน้ี ตั้งไวข้ึ้นเพื่อจะศึกษา วิเคราะห์ และ
อภิปรายวาทกรรมการนิยามความหมายของการด่ืมสุราในยุคสมยัและบริบทของสังคมท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีมีการตั้งสมมติฐานไวว้า่  ยคุสมยั บริบท และอิทธิพลทางสังคมท่ีแตกต่างหรือเปล่ียนแปลง
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ไปจะส่งผลให้การนิยามความหมาย และการตีความเก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมสุราแตกต่างกนัไป 
และเพื่อสาํรวจตรวจสอบสถานการณ์การด่ืมสุราในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยาในมิติสตรีและครอบครัว 
 งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาผา่นระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการศึกษาเชิงเอกสาร          
จากแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา และวาทกรรมเก่ียวกบัสตรี โดย
ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผา่นกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรม
ของมิเชล  ฟูโกต ์เพื่อสาํรวจตรวจสอบตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเอาไว ้ 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ สถานการณ์การการด่ืมสุราในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยาจากท่ีเคย
มีสถิติด่ืมชุกเป็นลาํดบัท่ี 1 ได้ถูกรณรงค์ด้วยกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และโครงการต่างๆ ในช่วงปี 
พ.ศ.2540 เป็นตน้มา จนสามารถลดลาํดบัจากสถิติการด่ืมสูงสุดลงมาได ้โดยกลไกเหล่าน้ีทางรัฐได้
ใชอ้าํนาจเขา้มาบริหารจดัการนั้น ส่งผลใหเ้กิดการประกอบสร้างความหมายของการด่ืมสุราในมิติท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต 
 

ค าส าคญั: วาทกรรม, การด่ืมสุรา, สตรีกบัสุรา 

 

Abstract 
This research article is the part of “Alcohol in Dimension of Women and Family: the 

Case Study of Phayao Province” research under the project of “Potation writing: social status in 
Phayao province”. The objective of this research article aims to study, analyse, and discuss the 
discourse of description and meaning of drinking alcohol in the different eras and social contexts. 
In order that, the research article has a hypothesis that “Difference or Changing of Ages, 
Contexts, and Social Influences impacts on the verities of drinking behaviour descriptions. 
Moreover, the research article aims to investigate the situation of drinking alcohol in Phayao 
province in the dimension of women and family. 
 This research studies trough Qualitative Methodology in the literature review pattern 
from concepts, theories, and research documents related drinking alcohol and women discourse. 
The result of the study analyse, synthesize, and discus through the conceptual framework of 
“Discourse Analysis” by Michel Foucault to investigate as the objective. 
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 To summarise, the study result was presented that the situation of drinking alcohol in 
Phayo province from number one in Thailand was campaigned with the regulations, rules and 
projects in the period of 1997 and so on. These have been reduced the statistics of drinking 
alcohol by government empowerment. Therefore, the meaning of drinking alcohol was 
constructed in the different dimensions from the past. 
 

Keywords: Discourse, Drinking Alcohol, Women and Alcohol 

 
บทน า 

การนิยามความหมายของการด่ืมสุรานั้น มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั และบริบทของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ในยุคท่ีหน่วยงานของรัฐยงัไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการจดัการการผลิต
และจาํหน่ายสุรา โดยเฉพาะกบักลุ่มสุราพื้นบา้น การด่ืมสุรายงัเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนการส่ือถึง
คาํขอบคุณ การแสดงความเคารพนบัถือ และความศกัด์ิสิทธ์ิของสุราหรือนํ้ าอมัฤทธ์ิท่ีนาํมาใช้ใน
การประกอบพิธีและเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิหรือบรรพบุรุษ จะมีการนํามาใช้เฉพาะในพิธีการท่ี
สําคัญๆ เช่น ในงานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่ งานสงกรานต์ในวนัไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น 
จนกระทัง่มาถึงช่วงทศวรรษ 2540 การนิยามความหมายของสุรา และการด่ืมมีการเปล่ียนแปลงไป
ในเชิงลบ และยิ่งการด่ืมสุราของสตรี ในบทบาทไม่ว่าจะเป็นภรรยา มารดา หรือบุตร ท่ีมกัจะถูก
คาดหวงัให้เป็นผูห้ญิงยิงเรือน มีความสุภาพ อ่อนหวาน เป็นแบบอย่างท่ีดี เม่ือเป็นสตรีท่ีด่ืมสุราก็
มกัจะถูกตีตราหรือตีความหมายจากสังคมคนรอบขา้งไปในแง่ท่ีไม่ดี 

จากผลการสาํรวจต่างๆ บ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและก่อปัญหาดา้นสาธารณสุขและดา้นสังคม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
และร่างกายของผู ้ด่ืม เช่น โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคตับแข็ง มะเร็ง อุบัติเหตุ และยงัก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อผูท่ี้ไม่ด่ืม เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง อาชญากรรม
และอุบติัเหตุบนทอ้งถนน การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาํให้มีผูเ้สียชีวิตทัว่โลกประมาณปีละ 
3.3 ลา้นคน และก่อให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพเท่ากบัร้อยละ 5.1 ของภาระโรคทัว่โลก ซ่ึงเป็น
ความเสียหายท่ีสูงกวา่สาเหตุจากการติดเช้ือ HIV (เอดส์) หรือวณัโรค สําหรับในประเทศไทยนั้น 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัอนัดบั 2 ก่อให้เกิดภาระโรคสูงถึงร้อยละ 10 
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ของภาระโรคทั้งหมด และเม่ือประเมินเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจแลว้ พบวา่มีมูลค่าสูงถึง 1.51 
แสนลา้นบาท หรือร้อยละ 1.97 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
 รายงานพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทย (Hfocus.org, 2017, online) รายงานผล
การสาํรวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปเม่ือ
ปีพ.ศ. 2557 พบวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป ในช่วงเวลา 1 ปี 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   ร้อยละ 38.9 เป็นชายร้อยละ 55.9 และหญิงร้อยละ 23 มีสัดส่วนของผูด่ื้ม
ใกลเ้คียงกนัทุกกลุ่มอาย ุกล่าวคือกลุ่มอายุ 15-29 ปีด่ืมร้อยละ 44.4 และสัดส่วนน้ีสูงสุดในกลุ่มอาย ุ
30 - 44 ปี ถึงร้อยละ 46.0 โดยความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนนอกเขตเทศบาลสูง
กวา่คนในเขตเทศบาลทั้งในชายและหญิง และความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงสุดอยูใ่น
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 43-45รองลงมาคือภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคใต ้
 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นอกจากเป็นสาเหตุ ของการเจ็บป่วยของสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น โรคพิษสุราเร้ือรัง ประสาทเส่ือม โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคจิต 
ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระชาชนทัว่โลกเสียชีวิตในแต่ละ ปีกวา่ 2.5 ลา้นคน อีกทั้งยงัก่อให้เกิด
ความสูญเสียภายใน ครอบครัวและสังคมเช่น ความรุนแรงในครอบครัว, การเรียน ล้มเหลว, 
อุบติัเหตุ, และการมีเพศสัมพนัธ์โดยขาดการป้องกนั แม้การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะ
ก่อใหเ้กิดความสูญเสีย แต่ประชากรทัว่โลกยงัคงบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากถึง 2,000 ลา้นคน 
หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลกโดยเฉพาะ ชาวไทยมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจาํถึง
เกือบ 17 ลา้นคน (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2556) ซ่ึงหากเปรียบเทียบ กบัประเทศต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น
ภูมิภาคเอเชีย พบว่าอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรไทยเพิ่มข้ึนมากกว่า 
ประเทศอ่ืน ๆ คือ เล่ือนจากอนัดบัสาม ในปี 2556 เป็นอนัดบัหน่ึงในปัจจุบนั (World Health 
Organization, 2014) สําหรับครอบครัวไทยมีสมาชิกบริโภคเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์ เป็นประจาํถึง   
ร้อยละ 61 ทาํให้ค่าใชจ่้ายในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครอบครัวเพิ่มจาก 38,382 ลา้น
บาทในปีพ.ศ. 2554 เป็น 39,068 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2556 (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ, 2556) ส่งผลให้ครอบครัวเกิดความเครียดความรุนแรง ขาดความ
อบอุ่นและอาจก่อให้เกิดการหย่าร้าง ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มา
จากตอ้งการเขา้สังคม อยากลองเพื่อนชวนหาซ้ือได้ง่ายและความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (ยุพา จ๋ิวพฒันกุล และอุบลวรรณา เรือนทองดี, 2556) ซ่ึงจากผลการศึกษาเหล่าน้ีส่งผล
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ให้รัฐบาลเล็งเห็นความสําคญัในการจดัการแก้ไขปัญหาการด่ืมสุราชุกอย่างจริงจงั มีการออก
นโยบาย แผน และโครงการมากมาย รวมถึงการออก พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวกับการจดัตั้ ง หรือการจดั
จาํหน่ายสุราเพื่อมาควบคุมใหป้ริมาณการด่ืมสุราลดลง 
 จงัหวดัพะเยาเคยเป็นจงัหวดัท่ีมีสถิติการด่ืมสุราสูงท่ีสุด แต่หลงัจากมีโครงการ “พะเยา...
โมเดล” มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมลดการด่ืมสุราในพื้นท่ี โดยจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการ
บริโภคเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์ จงัหวดัพะเยาข้ึนในปี 2557 และกาํหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน มี
เป้าหมายหลัก คือ พะเยาไม่เป็นจังหวดั ท่ีมีผู ้ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 1 จากนโยบายและ
แผนปฏิบติัการแบบรูปธรรมน้ี ในจงัหวดัพะเยามีงานศพปลอดเหลา้สูงถึง 84% แหล่งท่องเท่ียว เช่น 
กวา๊นพะเยา สามารถลดการขายและด่ืมสุราไดถึ้ง 90% และจากการทาํกิจกรรมรณรงค์เหล่าน้ียงั
ส่งผลมิติของการนิยามความหมายของการด่ืมสุราของสตรีและคนในครอบครัวมีมุมมองท่ี
เปล่ียนแปลงไปอีกดว้ย 
 ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด คณะผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะนาํผลการศึกษาท่ีได้
จากกระบวนการวิจยัเชิงเอกสาร หรือขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้บางส่วนมาการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผา่นแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรม เพื่อให้เห็นถึงท่ีมาของ
การประกอบสร้างความหมาย “การด่ืมสุรา” ในแต่ละยุคสมยัท่ีมีบริบทแตกต่างกนัไป และเพื่อให้
ทราบถึงสถานการณ์การด่ืมสุราในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสํารวจตรวจสอบนยัยะของการกาํหนดนิยามความหมายของคาํวา่การด่ืมสุราในยุค
สมยัและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในมิติท่ีเก่ียวกบัสตรีและครอบครัว  
 2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านมาตรการหรือกลวิธีท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนิยาม
ความหมายของการด่ืมสุรา 
 3. เพื่อสาํรวจสถานการณ์การด่ืมสุราในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา 

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

ในส่วนของการเขียนบทความวิจยัฉบบัน้ีไดเ้ลือกนาํแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรม 
(discourse analysis) ของมิเชล ฟูโก ้” (Foucault, 1970) มาจบัและตีความหมายเพื่อส่ือถึงนยัยะของ
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คาํว่า “การด่ืม” กบั “สุรา” วา่มีมิติหรือนยัยะท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรในแต่ละยุคสมยัและในบริบทท่ี
แตกต่างกนั อะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนิยามความหมายของคาํเหล่าน้ีจนส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีนําไปสู่พฤติกรรมหรือการตีตราต่างๆ ของคนท่ีด่ืมสุราโดยเฉพาะกับสตรีและ
ครอบครัว 

ตามคาํกล่าวของฟูโก้ (Foucault, 1970) อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็น
โครงสร้างส่วนบน เป็นเคร่ืองมือของชนชั้ นนํา เพื่อผลิตชุดความรู้ชุดหน่ึงท่ีมีพลวัตและ
เปล่ียนแปลงไปตามอาํนาจและผลประโยชน์ของกลุ่ม  การพยายามเปล่ียนแปลงองคค์วามรู้โดยใช้
การสร้างใหม่ในเชิงวรรณกรรมคือการเปล่ียนแปลงความหมายให้หลุดพน้จากความหมายชุดเดิม  
อยา่งไรก็ตาม ความหมายท่ีวรรณกรรมชุดใหม่สร้างข้ึน ก่อใหเ้กิดการด้ินรนและต่อรองในการสร้าง
ความหมายจากวรรณกรรมของชุมชนคนชั้นล่าง 

การทาํความเขา้ใจกบัการสร้างความรู้ของวรรณกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและต่อรองอยา่ง
เป็นพลวตั จาํเป็นตอ้งใชแ้นวพินิจทางประวติัศาสตร์ (historical approach) เพื่อสํารวจและวิเคราะห์
การนิพนธ์ทางวรรณกรรมข้ึนเพื่อถอดรหัสความหมายท่ีถูกสร้างข้ึนมาในยุคสมยัหน่ึง ตลอดจนมี
การปรับเปล่ียนความหมายในอีกยุคสมยัหน่ึง  ประวติัศาสตร์นิพนธ์ (historiography) และการอ่าน
วฒันธรรม (cultural reading) จึงเป็นกรอบแนวคิดสําคญัในการทาํความเขา้ใจเบ้ืองหลงัการทาํงาน
ของตวัวรรณกรรม 

 

สมมติฐาน 
ความหมายของ “การด่ืมสุรา” ในพะเยามีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการทาง

ประวติัศาสตร์       จากเดิม สุราถูกใชใ้นความหมายในมุมมองแง่บวก สุราเป็นส่ิงหน่ึงกลมกลืนไป
กบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของคนในชุมชน จนกระทัง่เม่ือพะเยาไดรั้บอิทธิพลของการเปล่ียนแปลง
ให้เขา้สู่สังคมสมยัใหม่ตั้งแต่ทศวรรษ 2540 สุราก็กลายเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยความหมายอย่างหลงัถูกประกอบสร้างข้ึนจากสถานการณ์ปัญหาสถิติด่ืมสุราเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของพะเยา จึงก่อเกิดนิยามความหมายใหม่ของ”การด่ืมสุรา” ในสังคมจากองคก์รท่ีให้
ทุนศึกษา วจิยัและหน่วยงานในจงัหวดัพะเยาท่ีมีบทบาทในการจดัโครงการ กิจกรรมรณรงคก์ารลด
ปริมาณการด่ืม 
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การเปล่ียนผ่านความหมายของสุราในพะเยา เกิดข้ึนจากอุดมการณ์ของรัฐ องค์กรอิสระ
และประชาสังคมท่ีส่งผา่นวาทกรรมมาผนวกเขา้กบัแผนปฏิบติัการ โครงการ ส่ือ กิจกรรมรณรงค์
ในพื้นท่ีชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มชนชั้นกลางและปัญญาชนในจงัหวดัพะเยามีความสนใจ
ตอบรับแนวทางการปฏิบติัต่างๆ จากส่วนกลาง จนนาํไปสู่การประกอบสร้างวาทกรรมชุดใหม่
เก่ียวกบั “การด่ืมสุรา”  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) 
วาทกรรม (discourse) (ไชยวฒัน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง ภาษา คาํพูด 

หรือถ้อยแถลง แต่หมายถึง ระบบ และกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลกัษณ์ 
(identity) และความหมาย (significance) ให้กบัสรรพส่ิงต่างๆ ในสังคมท่ีห่อหุ้มเราอยู ่ไม่วา่จะเป็น
ความรู้ ความจริง อาํนาจ หรือตวัตนของเราเอง นอกจากน้ีวาทกรรมยงัทาํหนา้ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึน
ใหด้าํรงอยูแ่ละเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกวา้ง (valorize) ขณะเดียวกนัวาทกรรมก็ทาํหนา้ท่ีเก็บ
กด/ปิดกั้นมิใหเ้อกลกัษณ์และความหมายบางส่ิงท่ีดาํรงอยูแ่ลว้ในสังคมเลือนหายไปไดพ้ร้อมๆ กนั
ดว้ย (displace) 

วาทกรรม คือ ชุดของส่วนเส้ียวท่ีไม่มีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั แต่ตอ้งมาอยู่รวมกนั และ
อยูร่วมกนัมิใช่ในฐานะท่ีเป็นเอกภาพหรือมีความมัน่คง แต่ในฐานะท่ีเป็นชุดของวาทกรรมท่ีมีความ
แตกต่างและหลากหลาย และต่างก็มียทุธศาสตร์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนัในการมาอยูร่วมกนั 

วาทกรรมถูกสร้างข้ึนมาจากความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีสามารถพูดได้อย่างถูกตอ้งใน
ช่วงเวลาหน่ึง (ภายใตก้ฎเกณฑแ์ละตรรกะชุดหน่ึง) กบัส่ิงท่ีถูกพดูอยา่งแทจ้ริง สนามของวาทกรรม
ในขณะใดขณะหน่ึงก็คือกฎเกณฑว์า่ดว้ยความแตกต่าง 
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                  แผนภาพที ่1 จาํลองกรอบแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม 

 
การวเิคราะห์วาทกรรม คือ การพยายามเปิดโปงหรือเผยใหเ้ห็นถึงฐานะความเป็นวาทกรรม

ของสรรพส่ิงต่างๆ ท่ีดาํรงอยู่ในสังคม โดยแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมคือ ระบบของอาํนาจ ระบบ
ของการผลิต/สร้าง และการเก็บกดปิดกั้นท่ียิง่ใหญ่ วาทกรรมเป็นเร่ืองของระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ ์
เง่ือนไขและความเป็นไปไดข้องการดาํรงอยูข่องสรรพส่ิง วาทกรรมพยายามปิดบงัฐานะของตวัเอง
ในรูปของความรู้ ความจริง ความเป็นธรรมชาติ หรือความเป็นปกติธรรมดา แต่การวิเคราะห์วาท
กรรมพยายามเผยให้เห็นถึงฐานะการเป็นวาทกรรมในเร่ืองนั้นๆ เช่น สําหรับในบทความวิจยัช้ินน้ี
เพื่อวเิคราะห์วาทกรรมการด่ืมสุรา 

โดยสรุปแลว้ วาทกรรมการด่ืมสุรา หมายถึง การประกอบสร้างความหมายของพฤติกรรม
การด่ืมสุรา ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับการยอมรับในกลุ่มใด หรือ
บริบททางสังคมแบบใด โดยกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดความหมายของการด่ืมสุราในแง่บวก
หรือลบจะเป็นกลุ่มท่ีมีอาํนาจต่อการกาํหนดความหมายในช่วงเวลานั้นๆ  

2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การทบทวนวรรณกรรมทางวชิาการในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ บทความวิจยัเก่ียวกบัสุรา และวาท
กรรมเก่ียวกบัสตรีในประเทศไทยท่ีมีนักวิชาการศึกษาค้นควา้และนาํเสนอ ตลอดจนองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งไดว้จิยัปัญหาเก่ียวกบัสุราไวเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ในทางดา้นสุรากบัสตรีและครอบครัวยงัมี
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นักวิจยัและนักวิชาการศึกษาไวไ้ม่มากนัก ในหัวข้อน้ีจะขอจาํกัดการทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุราท่ีสัมพนัธ์กบัสตรีและครอบครัวเป็นหลกั ตลอดจนรวมไปถึงวาทกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตรี เพื่อมาช่วยในการอนุมานเทียบเคียงและตีความผลการศึกษา โดยจากงาย
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผา่นมาพอสรุปพอสังเขปไดด้งัต่อไปน้ี  
 การวิจยัผสมผสานเร่ืองการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครอบครัว โดย ยุพา จ้ิวพฒัน
กุล และธนิษฐา สมยั (2557) เพื่อหากลยุทธการช่วยลดการบริโภค เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ครอบครัว โดยใช้แบบวดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ Mabjabok ถูกประยุกต์เพื่อใช้
สอบถามสมาชิก ในครอบครัว 400 คน และเลือกตวัแทนชุมชน 50 คน แบบเจาะจง เพื่อสัมภาษณ์
เจาะลึก ก่อนวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา เพื่อร่าง กลยุทธ์การช่วยเหลือจากชุมชน  ผลการวิจยัพบว่า 
สมาชิกในครอบครัวหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดง่้ายตามร้านขายของชาํใกลบ้า้น (ร้อยละ 71.7)  
ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่บริโภคเบียร์ 1 - 2 กระป๋อง     (ร้อยละ 70.7) เม่ือโอกาสพิเศษ (ร้อยละ 
50.8) โดยเคยคิดวา่ตนเองควรลดปริมาณลง เพราะ ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก (ร้อยละ 52.9) แต่ 
132 คน คิดวา่ไม่สามารถเลิกไดใ้นอนาคต เน่ืองจากตอ้งเขา้สังคม (ร้อยละ 69.1) ดงันั้นชุมชนจึงได้
พฒันา 3 กลยทุธ์เพื่อลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นครอบครัว คือ 1) จาํกดัการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ใน 2) ชุมชนงดการเล้ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในการจดังานทุกชนิดในชุมชน และ 3) 
สร้างอาชีพในชุมชน  ผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํให้เห็นพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ครอบครัวไทย และความร่วมมือของชุมชน ท่ีสําคญัยงัเป็นแนวทางสําหรับผูก้าํหนดนโยบาย
ทอ้งถ่ินในการออกกฎขอ้บงัคบั เพื่อลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครอบครัว ดงันั้นการ
วจิยัคร้ังต่อไปจึงควรดาํเนินการตามกลยทุธ์ท่ีชุมชนวางไว ้  
 จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของสตรีไทยกบัวิธีการลดการด่ืม โดย
เพียงพิมพ ์ ปัณระสี และณรงค์ศกัด์ิ  หนูสอน (2560, หนา้ 58-69)  ช้ีให้เห็นวา่ สตรีไทยมีแนวโนม้
การด่ืมสูงข้ึนเร่ือย ๆ และอายุท่ีเร่ิมด่ืมก็น้อยลง จนมีปัญหาและผลกระทบตามมามากมายทั้งต่อ
ตนเอง บุตร ครอบครัว ชุมชน สังคม ก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และถึงแม้จะมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการด่ืม
แอลกอฮอล์ของสตรี เช่น 1) การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ 2) การ
ปรับเปล่ียนค่านิยม 3) ลดอนัตรายจากการบริโภค 4) จดัการปัญหาแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี และ 5) 
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พฒันากลไกการจดัการและสนบัสนุนท่ีเขม้แขง็ เป็นตน้ ก็ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ตลอดจนยงั
ไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของการวิเคราะห์วาทกรรม ผูว้ิจยัขอหยิบยกงานวิจยัของ วศินี             
สุทธิวิภากร (2552) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ต่อสถานภาพและบทบาทสตรี
ไทยตามท่ีนําเสนอในนวนิยายของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ โดยวศินี นาํเสนอขอ้สรุปในการ
วเิคราะห์วา่ นวนิยายเปรียบเสมือนเคร่ืองมือปฏิบติัการเชิงอาํนาจของวาทกรรมท่ีหยิบยื่นและยดัเยีย
ดถอ้ยความ (statements) ชุดหน่ึงใหแ้ก่สังคม และสถาปนาอุดมการณ์ผา่นแนวการเขียน (style) ของ
ผูแ้ต่งนวนิยายเพื่อสร้างชุดความรู้ และชุดความจริงให้แก่สังคม ดงัเช่นวาทกรรมสตรีนิยมของ
คุณหญิงวิมลท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและถอดวิเคราะห์นั้น เป็นการดาํเนินการไปภายใตก้ารแย่งชิง
พื้นท่ีกบัวาทกรรมปิตาธิปไตยในการให้ความหมายประเด็น เพศสภาพ (gender) โดยการตอกย ํ้า
เร่ืองสิทธิสตรี แต่อยู่ภายใตก้ระบวนทศัน์แบบชายเป็นใหญ่ ภาพท่ีสะทอ้นออกมาจากนวนิยายจึง
เป็นภาพอตัลกัษณ์ของสตรีท่ีไม่เท่าเทียมบุรุษ แบ่งขั้วตรงขา้มกบัความเป็นชายอยา่งชดัเจน ตอกย ํ้า
แบบฉบบัเฉพาะ (stereotype) ของกุลสตรีไทย และบิดเบือนสถานภาพ บทบาทสตรีให้เป็นไปตาม
แนวทางสตรีนิยม จนสามารถสถาปนา วาทกรรมสตรีนิยมให้กลายเป็นความจริงข้ึนมาไดใ้นสังคม 
คุณหญิงวิมลไม่ไดป้ระกอบสร้างวาทกรรมกระแสหลกั คือวาทกรรมสตรีนิยมอยา่งท่ีเขา้ใจ แต่ได้
สะท้อนข้อจาํกัดและข้อขดัแยง้ในความเป็นสตรีผ่านความลักลั่นของตวับทนวนิยายท่ีผลิตซํ้ า
อุดมการณ์สตรีนิยมในบริบทสังคมท่ีผูช้ายมีอาํนาจอยูน่ัน่เอง 
 จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดท้าํการประมวลไวใ้นส่วนน้ีจะนาํไปใช้อภิปราย
ผลร่วมกบัผลการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ีโดยทาํการวิเคราะห์ สังเคราะห์เชียงเปรียบเทียบผลท่ีไดมี้
ความหมายหรือแตกต่างในมุมหรือนยัยะใด 
 

วธิีการวจิัย 
การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวธีิการการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1. เก็บขอ้มูลจากเอกสารชั้นตน้และเอกสารชั้นรอง ตลอดจนขอ้มูลจากส่ือเทคโนโลย ี

สารสนเทศ เช่น ขอ้มูลข่าว ขอ้มูลเชิงสถิติ  งานวิจยั งานวิจยัและพฒันา โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัสุราในมิติสตรีและครอบครัว ในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา และจงัหวดัอ่ืนๆ  
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2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลเหล่าน้ีมาทาํการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
และนําไปสู่การอภิปรายผลผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมในมิติของการ
เปล่ียนแปลงไปของการด่ืมสุราในแต่ละยุคสมยั และนาํไปเทียบเคียงอภิปรายร่วมกบัเอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดป้ระมวลมา  
 

ผลการวจิัย 
 จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รายจังหวดั ในปี 2554 ของ
ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา (ไทยรัฐออนไลน์, 11 มิถุนายน 2556) ทั้งหมด 8 ดา้น พบวา่ จงัหวดัพะเยาเป็น
จงัหวดัท่ีมีสถิติสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย ใน 4 ดา้น โดยเป็นจงัหวดัท่ีมีความชุกของนกั
ด่ืมในประชากรผูใ้หญ่ (อาย ุ15 ปีข้ึนไป), เป็นจงัหวดัท่ีมีความชุกของนกัด่ืมในประชากรวยัรุ่น (15 
– 19 ปี), เป็นจงัหวดัท่ีมีสัดส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นอกระบบภาษีในนกัด่ืมผูใ้หญ่  และ
เป็นจงัหวดัท่ีมีดชันีคะแนนความเส่ียงต่อปัญหาแอลกอฮอล์สูงสุดของประเทศ อีกทั้งจากการศึกษา
ของวิเศษ สุจินพรัหม และสหัทยา วิเศษ (2559) ในเร่ืองสุรานารีกบัการจดัการตนเองของชุมชน
จงัหวดัพะเยา ไดท้าํการศึกษาการจดัการปัญหาสุราในชุมชน บา้น   ตํ๊าม่อน ตาํบลบา้นตํ๊า อาํเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงมีนกัด่ืมหญิงเป็นจาํนวนมาก และมีโรงกลัน่สุราพื้นบา้นตั้งอยู ่นอกจากน้ี ยงั
มีการนาํเสนอสถานการณ์การด่ืม ลกัษณะการด่ืมการผลิต และการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมท่ีอธิบายความหมายและบทบาทของสุราตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างสุรากบัผูห้ญิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กล่าวโดยสรุป การควบคุมสุราใน
ชุมชนบา้นตํ๊าม่อนยึดโยงอยู่กบัการรวมศูนยอ์าํนาจรัฐและสถาบนัทางศาสนา ท่ีถูกกาํกบัดว้ยชุด
ความรู้ทางการแพทยท่ี์วา่ดว้ยปัญหาสุรา และถูกกาํกบัดว้ยหลกัศีลธรรม การแกไ้ขปัญหาสุราจะมุ่ง
ไปยงัการลดลงของจาํนวนนกัด่ืมเพื่อให้พะเยา "ไม่เป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ" การจดัการกบัโรง
กลัน่สุราชุมชนท่ีเช่ือว่าเป็นสาเหตุให้ปริมาณสุราในตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึน และเพิ่ม
จาํนวนนักด่ืมหน้าใหม่ตามมา ทั้งน้ีในงานวิจยัฉบบัน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการลกัลัน่ระหว่างกลไก
อาํนาจของรัฐท่ีตอ้งการเข้ามาจดัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนเพื่อลดปริมาณการด่ืม กบัการ
ต่อรองทางอาํนาจของกลุ่มหญิงนักด่ืมในชุมชมท่ีเป็นกลุ่มปัจเจกชนปกครองตนเอง โดยใช้การ
สร้างองค์ความรู้ผ่านเร่ืองเล่า ผ่านประสบการณ์เก่ียวกบัสุราในชีวิตของพวกเคา้ เพื่อขยายผลของ
การต่อรองอาํนาจไปสู่พื้นท่ีใกลเ้คียง 
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 จากสถิติท่ีจังหวดัพะเยาครอบครองในหลายๆ ด้าน ดังนั้ นจึงมีหน่วยงาน อย่างเช่น 
สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2560). เขา้มาบริหารจดัการเพื่อค้นหา
และทดลองใช้มาตรการต่างๆ ในการลดอตัราการด่ืมของคนในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา โครงการ 
“พะเยา...โมเดล” เป็นหน่ึงในโครงการท่ีบทบาทในการขบัเคล่ือนกิจกรรมลดการด่ืมสุราในพื้นท่ี
จงัหวดัพะเยามากท่ีสุด ซ่ึงเร่ิมจากการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ จงัหวดัพะเยาข้ึนในปี 2557 และกาํหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน มีเป้าหมายหลกั คือ 
พะเยาไม่เป็นจงัหวดั ท่ีมีผูด่ื้มแอลกอฮอล์เป็นอนัดับ 1 จากนโยบายและแผนปฏิบติัการแบบ
รูปธรรมน้ี ในจงัหวดัพะเยามีงานศพปลอดเหล้าสูงถึง 84% แหล่งท่องเท่ียว เช่น กว๊านพะเยา 
สามารถลดการขายและด่ืมสุราไดถึ้ง 90% 

จากการสาํรวจตรวจสอบผา่นการวจิยัเชิงเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การด่ืมสุราใน
มิติสตรีและครอบครัวในสังคมไทย โดยศึกษาเน้นในพื้นท่ีจังหวดัพะเยา พบว่า การนิยาม
ความหมายของคาํวา่ “สุรา” และ “การด่ืม” มีการนิยามท่ีแตกต่างกนัไปตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  
 โดยในสมัยก่อน การด่ืมสุราจะเป็นการด่ืมเฉพาะตามวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่2 ประการ คือ 1) 
ด่ืมในงานประเพณีท่ีสําคญัต่างๆ อาทิเช่น งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งานเฉลิมฉลอง และงาน
ประเพณีวดั 2) ด่ืมจากการจดัเล้ียงหลงัส้ินฤดูการเก็บเก่ียวในวนัสุดทา้ยหลงัหลงัตีขา้วเสร็จแลว้ โดย
เจา้ของท่ีนาจะนาํขา้วมาไวใ้นยุง้ฉาง และจะพิธีทาํขวญัขา้ว ทาํอาหาร นาํสุราตม้กลัน่มาเล้ียงเครือ
ญาติ และเพื่อนบา้นท่ีช่วยเอามือ หรือเอาแรง ลงมือในการช่วยเก็บเก่ียวขา้ว 
 เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ นบัตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2544 ท่ีรัฐบาลเร่ิมเขา้มาจดัการควบคุมการ
ผลิตและจดัจาํหน่ายสุราพื้นบา้น พร้อมๆ กบัการเขา้มาของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความ
หลายหลายและราคาไม่แพง เกิดธุรกิจร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชน จากจุดน้ีส่งผลให้
วตัถุประสงค์ในการด่ืมสุราแต่เดิมในอดีตเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีด่ืมเพื่อเฉลิมฉลองในงานเทศ
การประเพณี หรืองานเน่ืองในโอกาสสําคญัๆ มาเป็น การดื่มเพื่อสังสรรค์ ทาํให้มีการด่ืมท่ีถ่ีและ
หนกัข้ึน มีการด่ืมในทุกๆ กิจกรรม และด่ืมหลงัจากเสร็จจากการทาํนาเป็นประจาํทุกวนั โดยเจา้ของ
นาจะทาํอาหารและนาํสุรามาเล้ียง อีกทั้งเม่ือมีงานประเพณี ร่ืนเริง หรือแมแ้ต่งานศพท่ีมีการพบปะ
สังสรรคญ์าติ และมิตรสหาย ทางเจา้ภาพก็จะมีการจดัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะสุราตม้กลัน่ 
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ให้แก่แขกท่ีมาร่วมงาน และจะจดัโต๊ะพิเศษให้กบัแขกท่ีเป็นผูน้าํทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีรับ
เชิญมา 

 
  
การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารด่ืมตามยุคสมยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาครอบครัวต่างๆ 
ตามมา เช่น การทะเลาะเบาแวง้ ความเครียดจากลูกหลายออกไปเท่ียว การออกจากโรงเรียน
กลางคนัของวยัรุ่น หรือการท่ีวยัรุ่นเลียนแบบพฤติกรรมของคนในครอบครัว รวมทั้งวยัรุ่นด่ืม
เพราะตอ้งการการยอมรับจากเพื่อนๆ จึงด่ืมตามกนั เด็กผูห้ญิงก็ตามเพื่อนชายไปด่ืมก็เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
 จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา และจากสถิติพะเยาเป็นจงัหวดัท่ีมี
สถิติการด่ืมติดอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ทางหน่วยงานทอ้งถ่ิน หน่วยงานระดบัจงัหวดั รวมถึง
หน่วยงานระดบัประเทศต่างก็ให้ความสําคญัและเร่งหามาตรการในการจดัการลดปริมาณการด่ืม
ของคนในจงัหวดัพะเยา โดยโครงการท่ีนาํมาใช้จนเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดคือ “พะเยาโมเดล” 
โดยเฉพาะการเนน้การรณรงคง์ดเหลา้ในงานศพ ทาํให้จงัหวดัพะเยามีสถิติการด่ืมมีลาํดบัลดลงไป
อยา่งเห็นไดช้ดั 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 โดยสรุปแล้วจากการศึกษาวิจยัในเร่ือง “สุราในมิติสตรีและครอบครัว: กรณีศึกษาพื้นท่ี
จงัหวดัพะเยา” ไดน้าํกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ มาจบัวิเคราะห์ 
เพื่อเขียนบทความวิจัยเร่ือง  “วาทกรรมการด่ืมสุราและสถานการณ์การด่ืมในมิติสตรีและ
ครอบครัว: กรณีศึกษาพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา” สามารถสรุปไดว้่า การสร้างชุดความหมายการด่ืมสุรา
ของสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยานั้น มีการประกอบสร้างข้ึนจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการควบคุมการผลิตโรงงานกลัน่สุราพื้นบา้น และหน่วยงานท่ีจดักิจกรรมรณรงค์
การลด ละ เลิก การด่ืมสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ “พะเยาโมเดล” กลไกอาํนาจรัฐเหล่าน้ีมี
บทบาทสําคญัในการกาํหนดกรอบแนวคิด นิยามความหมายใหม่ให้ “การด่ืมสุรา” ท่ีมีความหมาย
แต่เดิมเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะเปล่ียนแปลงไปในแง่ลบ จากเดิมท่ีความหมายของการ “ด่ืมสุรา” 
เป็นเสมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใช้ในโอกาสสําคญัๆ และเพื่อตอบแทนกนั พอมีกลไกรัฐเขา้มาบริหาร
จัดการวิถีชีวิต และบริบทต่างๆ ในชุมชนแต่เดิมท่ีเก่ียวกับวฒันธรรม “การด่ืมสุรา” ก็มีการ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย เปล่ียนมาเป็นเน้นเพื่อ “การพบปะสังสรรค์” หรือในทุกๆ โอกาสท่ีอยากด่ืม 
เพราะการจดัจาํหน่ายสุราสมยัใหม่มีร้านกระจายอยูท่ ัว่ให้เขา้ของไดง่้าย ในกลุ่มผูห้ญิงนกัด่ืมเองก็
เป็นเป้าหมายท่ีถูกเพ่งเล็งว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและตอ้งปรับเปล่ียนอย่างเร่งด่วน จึงเกิด
งานวิจยัท่ีศึกษาทางดา้นน้ีอยา่งงานวิจยัของ วิเศษ สุจินพรัหม และสหทัยา วิเศษ (2559) ท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นขา้งตน้ 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาขา้งตน้ และการวิเคราะห์สังเคราะห์ความหมายของคาํว่า “การด่ืมสุรา” 
ตามแนวการวิเคราะห์วาทกรรมของฟูโก ้ไดค้ล่ีให้เห็นถึงนยัยะของการประกอบสร้างความหมาย
ทางสังคมจากชนชั้นท่ีมีอาํนาจในการกาํหนดกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมส่งผลให้ “การด่ืม
สุรา” ในยคุหลงัสมยัใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มานั้นมีนยัยะส่ือในทางลบ โดยผา่นกระบวนการสร้าง
ความหมายจากโครงการกิจกรรมรณรงค ์และการจดัระเบียบสังคมต่างๆ โดยกิจกรรมและโครงการ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคมและมุมมองของสตรีและครอบครัวท่ีมีคนด่ืมสุรา 
ได้แก่ โครงการพระเยาโมเดล โครงการจดัตั้ งโรงกลั่นสุรา เป็นต้น ซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยพุา จ้ิวพฒันกุล และธนิษฐา สมยั (2557) ท่ีมีการนาํกลยทุธ์ 3 ขอ้ มาช่วย
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ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในครอบครัว ผลการศึกษาทาํให้เห็นพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องครอบครัวไทยท่ีลดลง จากความร่วมมือของชุมชนกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ในทางตรงกนัขา้มยงัพบว่า ผลการศึกษาในงานวิจยัน้ีมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผล
การศึกษาของ เพียงพิมพ ์ ปัณระสี และณรงค์ศกัด์ิ  หนูสอน (2560, หนา้ 58-69)  ไดท้าํการศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของสตรีไทยกบัวิธีการลดการด่ืม ท่ีพบวา่ ไม่วา่จะใชม้าตรการ 
หรือโครงการรณรงคใ์ดๆ ก็ยงัส่งผลใหไ้ม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ก่ียวกบัการลดปริมาณการด่ืม
ในสตรี ตลอดจนยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของสตรีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 ในอีกแง่มุมหน่ึงหากจะเปรียบกระบวนการจดัการลดปริมาณการด่ืมสุราผา่นโครงการและ
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของภาครัฐฯ ท่ีมีการผลิตส่ือ โฆษณาเชิญชวนต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีก็เปรียบได้
เหมือนกบัการร้ือสร้างวรรณกรรมชุดใหม่ใหก้บั “การด่ืมสุรา” กลายเป็นส่ิงท่ีไม่ดีผา่นกระบวนการ
ทั้ งในแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และแบบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงการประกอบสร้าง
ความหมายใหม่ในลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วศินี  สุทธิวิภากร (2552) ท่ีทาํการศึกษา
เร่ือง วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ต่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามท่ีนาํเสนอในนวนิยายของ
คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ท่ีในนวนิยายนาํเสนอการมองขั้วตรงกนัขา้มระหว่างปิตาธิปไตยกบัฝ่าย
สตรีนิยม ในส่วนของการศึกษาเร่ืองการด่ืมสุรานั้น ขั้วตรงกนัขา้มก็คือ ระหวา่งกลุ่มชาวบา้น คนใน
ชุมชนท่ีด่ืมสุรา กบัหน่วยงานองคก์รของรัฐ ท่ีพยายามต่อสู้แยง่ชิงการนิยามความหมายการด่ืมสุรา
ในมุมมองหรือมิติของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจัยเชิงเอกสาร ดังนั้ นอาจยงัขาดข้อมูลในเชิงลึก ทาง
คณะผูว้ิจยัจึงอยากฝากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในคร้ังต่อไปว่า ควรท่ีจะนาํผลการวิเคราะห์
และอภิปรายท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปต่อยอดเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผสมผสานระเบียบ
วิธีวิจยัทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อท่ีจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งในการสํารวจขอ้มูล
เบ้ืองตน้ และสุ่มสัมภาษณ์เจาะลึกจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสีย เก่ียวกบัมาตรการ 
การจดักิจกรรม มุมมองการสะทอ้น และการตีความหมายของสังคมท่ีมีต่อคนด่ืมสุรา ตลอดจน
ผลกระทบท่ีได้รับจากการด่ืมสุราในมิติของสตรีและครอบครัว และหรือในมิติอ่ืนๆ ท่ีกาํลงัเป็น
ประเด็นหรือปัญหาท่ีเร่งด่วน อย่างเช่น ในสตรีท่ีตั้งครรภ ์ในสตรีท่ีมีอายุน้อยกบัการด่ืมสุรา เป็น



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

325 
 
 
 
 

ตน้ เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการศึกษาท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน พฒันา และแกปั้ญหาไดต้รงจุด
ต่อไป 
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คุณภาพชีวติด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุโรคต้อกระจก 
หลงัผ่าตดัใส่เลนส์แก้วตาเทียม 

Vision quality of the elderly after cataract surgery  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) คุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุ

โรคตอ้กระจกหลงัผา่ตดัใส่เลนส์แกว้ตาเทียมและ (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป กบั
คุณภาพชีวิตด้านการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคต้อกระจกหลังผ่าตดัใส่เลนส์แก้วตาเทียม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ี คือ ผูสู้งอายโุรคตอ้กระจกโรงพยาบาลนครปฐม ท่ีมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป จ านวน 86 คน สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกหลงัผ่าตดัใส่
เลนส์แกว้ตาเทียมอยู่ในระดบัดี และพบวา่ ปัจจยัเพศ และอายุ แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตดา้นการ
มองเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ขอ้เสนอแนะ ควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายโุรคตอ้กระจกไดรั้บสวสัดิการผา่ตดัใส่เลนส์แกว้ตา
เทียมทุกคน และควรใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายุในการดูแลตวัเองพร้อมทั้งแจกเอกสารเพื่อลดความเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัใส่เลนส์แกว้ตาเทียม ควรสนบัสนุนส่ือความรู้แก่ประชาชน
เร่ืองโรคตอ้กระจกและการรักษาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อให้ผูสู้งอายุมารับการรักษาในเวลาท่ี
เหมาะสม ป้องกนัตาบอด 
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ค าส าคญั:คุณภาพชีวติ,การมองเห็น,ผูสู้งอายโุรคตอ้กระจก 
 

Abstract 
The purposes of this research aimed for (1) to study vision quality of the elderly after 

cataract surgery with intraocular lens implantationand (2) to study relationship between the 
general data factors with vision quality of the elderly after cataract surgery with intraocular lens 
implantation. The sampling in this research were elderly after cataract surgery with intraocular 
lens who was more 60 years old consists of 86 persons. The data collected by questionnaires. The 
statistical tools used for data analysis were frequency, percentage, median, mean, standard 
deviation and one-way analysis of variance. 

The research found that the vision quality of the elderly after cataract surgery with 
intraocular lens implantation were at good level and found that the difference of gender and age 
factors were vision quality at the level of 0.05 statistical significance.  

Suggestions: Should be the all of elderly cataract surgery with intraocular lens to 
receive benefits and found that the educateand elderly to care for themselves and to distribute 
documents in order to reduce the risk complications after surgery on location. Intraocular lenses. 
Should support the media to educate the public about cataracts and treatments for people to have 
knowledge to allow the elderly to receive treatment at the right time, prevent blindness. 
 

Keywords: Quality of life, vision, Elderly cataract 
 

บทน า 
ในปี2561ประเทศไทยจะมีผูสู้งอายุสูงถึง1ใน5ของประชากรทั้ งหมดและมากกว่า

ประชากรเด็ก พร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ จากการจดัอนัดบัของประเทศในเอเชียท่ีมี
สัดส่วนการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากรสูงอายุในปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี2รองจาก
สิงคโปร์ ผูสู้งอายุมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ สาเหตุมาจากความเส่ือมตามธรรมชาติของ
ร่างกายและโรคประจ าตวัเร้ือรังท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลแตกต่างจากผูป่้วยอ่ืน  นอกจากน้ีการเจ็บป่วย
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ของผูสู้งอายุอาจเกิดข้ึนกบัอวยัวะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกนั หากไม่ไดรั้บการรักษาอย่างทนัท่วงทีจะ
ท าใหมี้ความรุนแรงเพิ่มข้ึน (ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ส านกังานเลขาธิการกรม กรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข, 2560)  

โรคตอ้กระจกเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้คนทัว่โลกตาบอดและสายตาเลือนราง ปี2553
พบวา่ประชากร25ลา้นคนมีภาวะตาบอดจากตอ้กระจก พบอุบติัการณ์ตอ้กระจก 1 คนต่อประชากร
1, 000คนและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีองค์การ
อนามยัโลกและองคก์ารป้องกนัตาบอดนานาชาติ (InternationaiAgency forPreventive Blindness - 
IAPB)  ให้ความส าคญั (สรลกัษณ์ ม่ิงไธสงคแ์ละชิสาพชัร์ วงศจิ์นดา, 2551) ปัจจุบนัทัว่โลกมีผู ้
ไดรั้บการผา่ตดัตอ้กระจกประมาณ10ลา้นรายต่อปี (Allen Foster, 2000 อา้งในธิดาวรรณ ไชยมณี) 
ส าหรับประเทศไทยมีการผา่ตดัตอ้กระจกในโรงพยาบาลรัฐมากกวา่100, 000ตาต่อปี เป็นการผา่ตดั
ท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึงของการผา่ตดัตาทั้งหมด (กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, 2548:1-5)  

จากรายงานประจ าปีของโรงพยาบาลนครปฐม พบวา่1ใน10อนัดบัแรกของโรคทางตาท่ีมี
ผู ้รับบริการมากท่ีสุดได้แก่โรคต้อกระจก รองลงมาคือต้อหิน และโรคทางจอประสาทตา
ปีงบประมาณ2559, 2560, 2561มีผูรั้บบริการโรคตอ้กระจกจ านวน6437,6314,8743ราย จ านวนผูเ้ขา้
รับการผ่าตดัใส่เลนส์แกว้ตาเทียม1493,1776,1795ราย (รายงานประจ าปี โรงพยาบาลนครปฐม , 
2561) ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุเขา้รับการตรวจเม่ือมีอาการตามวัมากมีภาวะพึ่งพาครอบครัวสูง 
ผูว้ิจยัเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีห้องตรวจรักษาพิเศษทางตา มีความสนใจศึกษาว่าหลงัการผ่าตดัตาแล้ว
ผูป่้วยมีระดบัการมองเห็นท่ีดีข้ึนอย่างไรและเม่ือกลบัไปบา้นแล้วมีคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็น
ก่อนและหลงัผา่ตดัแตกต่างกนัอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกหลงัผ่าตดัใส่เลนส์
แกว้ตาเทียม  

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป กบัคุณภาพชีวติดา้นการมองเห็นของ
ผูสู้งอายโุรคตอ้กระจกหลงัผา่ตดัใส่เลนส์แกว้ตาเทียม  
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
ใช้กรอบแนวคิดของChan และทองคูณ ยุบวัภาท่ีไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นการ

มองเห็นระยะใกล ้การมองเห็นระยะไกล หนา้ท่ีและบทบาททางสังคม ความไม่สุขสบายจากอาการ
ของตอ้กระจก และอารมณ์จิตใจ 

กรอบแนวคิด 
 
 

 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 

คุณภาพชีวติดา้นการมองเห็นเป็นการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถต่อภาวะสุขภาพและการ
ท าหน้าท่ีดา้นต่าง ๆ ของสายตา ไดแ้ก่ภาวะสุขภาพทัว่ไปและสุขภาพตา ความล าบากในการท า
กิจกรรมและผลกระทบจากปัญหาสายตา (ทองคูณ ยุบัวภา, 2551) สถาบันจักษุแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา  (The National Eye Institute (NEI) ไดนิ้ยามคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นวา่เป็นการ
รับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการท ากิจกรรมท่ีตอ้งใช้การท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการมองเห็นระยะไกล 
การมองเห็นระยะใกล ้การท าหนา้ท่ีและบทบาทในสังคม การก าจดับทบาท การพึ่งพา สภาวะจิตใจ 
ความสามรถในการขบัรถ การมองเห็นโดยรอบ การมองเห็นสี และอาการปวดตา (Mangione et. 
Al, 1998) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัสุขภาพ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นชีววิทยา ปัจจยั
ดา้นอาการ และปัจจยัดา้นการรับรู้สุขภาพโดยทัว่ไป (Ware Jr, 1995, 2550) 
ธิดาวรรณ ไชยมณี (2551) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีเป็นตอ้กระจก
ระหวา่งก่อนกบัหลงัผา่ตดัตอ้กระจกและใส่เลนส์แกว้ตาเทียม โรงพยาบาลศิริราชพ.ศ.2551 พบว่า
ก่อนผ่าตดัคุณภาพชีวิตระดบัค่อนไปทางดีดา้นท่ีดีท่ีสุดคือดา้นจิตใจน้อยท่ีสุดคือดา้นสัมพนัธภาพ

ตัวแปรต้น 
1. ดา้นการมองเห็นระยะใกล ้
2. การมองเห็นระยะไกล 
3. หนา้ท่ีและบทบาททางสังคม 
4. ความไม่สุขสบายจากอาการของตอ้กระจก 

      5. อารมณ์และจิตใจ 

ตัวแปรตาม 
คุณภาพชีวติดา้นการมองเห็น 
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ทางสังคม ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตคือฐานะทางเศรษฐกิจ การสูญเสียการมองเห็น ระยะเวลาท่ี
สัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี การศึกษาและอาย ุหลงัการผา่ตดัคุณภาพชีวิตโดยรวมทุกองคป์ระกอบ
ดีข้ึน แต่ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมยงัอยูร่ะดบันอ้ยท่ีสุด 
 ทองคูณ ยุบวัภา (2551) ไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุท่ีเป็นตอ้กระจกระยะก่อนและ
หลงัผา่ตดัตอ้กระจก เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงจ านวน94ราย พบวา่ระยะก่อนผา่ตดัมี
คุณภาพชีวติโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการท าบทบาทหนา้ท่ีในสังคมอยู่
ในระดบัสูงและภายหลงัผา่ตดัตอ้กระจกมีคุณภาพชีวติโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง 
ภารตี จนัทรรัตน์ (2559) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็น
ของผูสู้งโรคตอ้หิน พบว่าผูสู้งอายุโรคตอ้หินมีคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ระดบัการศึกษา ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประประจ าวนั การสนับสนุนทาง
สังคมและความร่วมมือในการรักษามีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัคุณภาพชีวิตดา้นการ
มองเห็นของผูสู้งโรคตอ้หิน ระดบัความรุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัปานกลาง
กบัคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของผูสู้งโรคตอ้หิน ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบั
ปานกลางกับคุณภาพชีวิตด้านการมองเห็นของผูสู้งโรคต้อหิน ส่วนอายุไม่มีความสัมพนัธ์กับ
คุณภาพชีวติดา้นการมองเห็นของผูสู้งโรคตอ้หินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.5 
พนมไพร สิทธิวงษาและคณะ  (2555) อา้งในภารตี จนัทรรัตน์ ไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นการ
มองเห็นของผูป่้วยเบาหวานข้ึนจอประสาทตาภายหลงัการยิงเลเซอร์และหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมารับบริการท่ีห้องตรวจจักษุโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ระยะหลงัยงิเลเซอร์ มีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติสูงกวา่ก่อนยงิเลเซอร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
และปัจจยัท่ีมีความส าพนัธ์กบัคุณภาพชีวติคือ ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจเก่ียวกบัรายไดต่้อเดือน 

เพชรา รัตนจนัทร์ (2553) ไดท้  าการศึกษาประสิทธิภาพการมองเห็นและคุณภาพชีวิตดา้น
การมองเห็นของผูป่้วยก่อนและหลงัการผ่าตดัตอ้กระจกในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (2553) ผลการ
ประเมินความสามารถในการมองเห็นพบวา่ก่อนผา่ตดัตอ้กระจกส่วนมากอยูใ่นกลุ่มตอ้กระจกชนิด
บอด หลงัผา่ตดัตอ้กระจกสายตาดีข้ึนใกลเ้คียงปกติ มีค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพการมองเห็นสูงกวา่
ก่อนผา่ตดั 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

332 
 
 
 
 

มลฤดี ชาตรีเวโรจน์ (2554) อ้างในภารตี จนัทรรัตน์ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตและ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของผูป่้วยภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตา กลุ่มตวัอยา่งคือผู ้
ท่ีมีอายุ20-29ปี จ านวน140คน เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกจอประสาทตา โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูป่้วย
ภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาอยู่ในระดับดีมาก ระดับการมองเห็น ระดับความรุนแรงของ
โรคเบาหวานข้ึนจอประสาทตาและความวติกกงัวลมีความสัมพนัธ์ทางลบ การสนบัสนุนทางสังคม
และการจดัการตนเองมีความสัมพนัธ์ทางลบ ส่วนเพศและอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ของผูป่้วยภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตางานวจิยัต่างประเทศ  
Wang et al, (2008) อา้งในภารตี จนัทรรัตน์ ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ทางเครือข่ายทางสังคมต่อ
คุณภาพชีวติดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายใุนประเทศจีน กลุ่มตวัอยา่งคือผูสู้งอายุท่ีมีความบกพร่อง
ดา้นการมองเห็นจ านวน167คน ผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการสูญเสียระดบัการมองเห็นส่งผล
ใหก้ารเขา้สังคมของผูสู้งอายลุดลง 
 

วธิกีารวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดา้น

การมองเห็นของผูสู้งอายโุรคตอ้กระจกหลงัผา่ตดัใส่เลนส์แกว้ตาเทียม ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล
นครปฐม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูสู้งอายท่ีุมีอาย6ุ0ปีข้ึนไป ท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากจกัษุแพทยว์า่เป็นตอ้กระจก หลงัผา่ตดั
ตอ้กระจก 1-3 เดือน 
วธีิการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูสู้งอายุท่ีมารับการตรวจ
หลงัผา่ตดัตอ้กระจก 1-3เดือนท่ีห้องตรวจตา งานผูป่้วยนอกโรงพยาบาลนครปฐมท่ีมารับการผา่ตดั
ช่วงเดือนธนัวาคม2561  
การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Detrmining of Sample Size) 

ผูสู้งอายุท่ีรับการผา่ตดัเดือนธนัวาคม2561จ านวน110 คน ค านวณดว้ยสูตรTaro Yamane  
n=N/1+Ne2 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน86 ราย 
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เคร่ืองมือ 

เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูสู้งอายท่ีุศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบประเมินสายตาจากแฟ้มประวติัผูป่้วยแบบประเมินคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็น ใชเ้คร่ืองมือ
ของChan ท่ีได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีเป็นตอ้กระจกท่ีเป็นตอ้กระจกเขา้รับการผ่าตดัท่ี
โรงพยาบาลในฮ่องกงและทองคูณ ยบุวัภา น ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสม 
วธีิการตรวจสอบข้อมูล 

วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยหาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’alpha 
coefficeincy) จากกลุ่มตวัอยา่ง30ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั
0.721 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 
 

ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก พบว่า ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.47 มีอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 44.19 สถานภาพสมรส ร้อยละ 55.81 มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 70.09 มีสิทธิบตัรคือ บตัรประกนัสุขภาพ ร้อยละ 77.91 ส่วน
ใหญ่ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 37.21 มีรายได ้1,000-5,000 บาท ร้อยละ 45.35 และพบว่า มีโรคประจ าตวั 
อ่ืน ๆร้อยละ 48.84 อาศยัอยูก่บัภรรยาและบุตร ร้อยละ 79.07 มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 
4 คน ข้ึนไป ร้อยละ 32.56 สัมพนัธภาพในครอบครัวรักใคร่กนัดี ร้อยละ 89.53 บุคคลท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือเม่ืออยูบ่า้น คือ บุตร ร้อยละ 55.81 และพบวา่ กิจกรรมท่ีตอ้งใชส้ายตาในการปฏิบติั 
คือ ดูทีว ีร้อยละ 30.23 

ผลการศึกษาประวติัการเจ็บป่วยทางตาของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก พบว่า ผูสู้งอายุโรคตอ้
กระจกส่วนใหญ่เคยไดรั้บการผ่าตดัตอ้กระจกใส่เลนส์แกว้ตาเทียม คือ ตาขา้งขวา ร้อยละ 55.81 การ
เคยผา่ตดัตา (ขา้งท่ีจะผา่ตดั) คือ ไม่มี ร้อยละ 79.07 มีปัญหาทางดา้นสายตา ร้อยละ 75.58 ชนิดของการ
ผ่าตดั คือ PE c IOL ร้อยละ 97.67 ชนิดของเลนส์แกว้ตาเทียม คือ เลนส์พบัได ้ร้อยละ 98.84 ไม่มี
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ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดั 1 เดือน ร้อยละ 96.51 และพบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มีความตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ี
ใหก้ารความช่วยเหลือ ร้อยละ 98.84  
ผลการศึกษาความสามารถในการมองเห็นของผูสู้งอายโุรคตอ้กระจก พบวา่ ก่อนการผ่าตัด ผูสู้งอายุ
โรคต้อกระจกมีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 20/200 ร้อยละ 46.51 รองลงมาคือ มี
ความสามารถในการมองเห็นในระยะ 5/200 ร้อยละ 16.28 และน้อยท่ีสุด มีความสามารถในการ
มองเห็นในระยะ 15/200 และระยะ 10/200 ร้อยละ 1.16 เท่ากนั ตามล าดบัผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการมองเห็นจดัอยู่ในกลุ่มสายตาเลือนราง ร้อยละ 61.63 และกลุ่มตา
บอด ร้อยละ 38.37 ตามล าดบั และหลังการผ่าตัด ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกสามารถมองเห็นในระยะ 
20/20 ร้อยละ 33.72 รองลงมาคือ สามารถมองเห็นในระยะ 20/30 ร้อยละ 26.74 และน้อยท่ีสุด 
สามารถมองเห็นในระยะ 20/100 ร้อยละ 1.16 ตามล าดบัโดยผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการมองเห็นจดัอยูใ่นกลุ่มสายตาใกลเ้คียงปกติ ร้อยละ 48.84 รองลงมาคือ จดัอยูใ่น
กลุ่มสายตาปกติ ร้อยละ 33.72 และน้อยท่ีสุดคือ จดัอยู่ในกลุ่มสายตาเลือนลาง ร้อยละ 17.44 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่1 จ  านวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัความสามารถในการมองเห็น 

(n = 86) 

ระดับความสามารถในการมองเห็น 
ก่อนผ่าตัด หลงัผ่าตัด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

20/20 - - 29 33.72 
20/30 - - 23 26.74 
20/40 - - 10 11.63 
20/50 - - 8 9.30 
20/70 6 6.98 13 15.12 
20/100 5 5.81 1 1.16 
20/200 40 46.51 2 2.33 
15/200 1 1.16 - - 
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10/200 1 1.16 - - 
5/200 14 16.28 - - 
CF 1 ฟตุ 3 3.49 - - 

HM 16 18.60 - - 

 
ตารางที ่2 จ  านวน ร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามกลุ่มระดบัความสามารถในการมองเห็น 

(n = 86) 

กลุ่มระดับความสามารถในการมองเห็น 
ก่อนผ่าตัด หลงัผ่าตัด 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สายตาปกติ - - 29 33.72 
สายตาใกลเ้คียงปกติ - - 42 48.84 
สายตาเลือนลาง 53 61.63 15 17.44 
ตาบอด 33 38.37 - - 

 
ผลการศึกษาคุณภาพชีวติดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก พบวา่ ก่อนการผา่ตดั 

ผูสู้งอายโุรคตอ้กระจกส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการมองเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.611) โดยพบวา่ มีคุณภาพชีวติการมองเห็นมากท่ีสุดคือ ดา้นการท าหนา้ท่ีและบทบาทสังคม 
(ค่าเฉล่ีย 3.044) รองลงมาคือ ดา้นความไม่สุขสบายจากอาการของตอ้กระจก (ค่าเฉล่ีย 2.791) และ
นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการมองเห็นระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 2.236) ตามล าดบัและหลงัการผา่ตดั ผูสู้งอายโุรค
ตอ้กระจกส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติการมองเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.990) โดยพบวา่ มี
คุณภาพชีวติการมองเห็นมากท่ีสุดคือ ดา้นความไม่สุขสบายจากอาการของตอ้กระจก (ค่าเฉล่ีย 
4.448)  รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์และจิตใจ (ค่าเฉล่ีย 4.360) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการท าหนา้ท่ีและ
บทบาทสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.451) ตามล าดบั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุ
โรคตอ้กระจก (ก่อนและหลงัการผา่ตดั) สรุปไดด้งัน้ี 
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 1.ปัจจยัเพศ พบว่า ก่อนการผ่าตัดผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวิตดา้นการมองเห็น (ก่อนการผา่ตดั) ในภาพรวม  และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน หลังการผ่าตัด ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
ดา้นการมองเห็น ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็น  ดา้นอารมณ์และ
จิตใจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.ปัจจยัอาย ุพบวา่ ก่อนการผ่าตัด ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวิตดา้นการมองเห็น ในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั ส าหรับ หลังการ
ผ่าตัด ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็น ในภาพรวม  ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ แตกต่าง
กนั มีคุณภาพชีวติดา้นการมองเห็น ดา้นการมองเห็นระยะไกล และดา้นความไม่สุขสบายจากอาการ
ของตอ้กระจก แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนัส าหรับผลการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่พบวา่ ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ 60-69 ปี  มีคุณภาพชีวิตการมองเห็น (หลงั
การผา่ตดั) ดา้นการมองเห็นระยะไกล แตกต่างจากผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ 70-79 ปีและ อาย ุ
80 ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ ผูสู้งอายโุรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ 60-69 ปี 
และอาย ุ70-79 ปี มีคุณภาพชีวิตการมองเห็น (หลงัการผา่ตดั) ดา้นความไม่สุขสบายจากอาการของ
ตอ้กระจก แตกต่างจากผูสู้งอายโุรคตอ้กระจกท่ีมีอายุ 80 ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ตารางที ่3-1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตด้านการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคต้อกระจก 
(หลงัการผา่ตดั) ดา้นการมองเห็นระยะไกล จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายคู่ 

(n = 86) 

อายุ X  S.D. 
อายุ 

(1) (2) (3) 

(1) อาย ุ60-69 ปี  4.172 0.695 - 0.015* 0.013* 
(2) อาย ุ70-79 ปี 3.811 0.583  - 0.491 
(3) อาย ุ80 ปี ข้ึนไป 3.679 0.469   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่3-2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตด้านการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคต้อกระจก 
(หลงัการผา่ตดั) ดา้นความไม่สุขสบายจากอาการของตอ้กระจกจ าแนกตามอายุ  เป็น
รายคู่ 

(n = 86) 

อายุ X  S.D. 
อายุ 

(1) (2) (3) 

(1) อาย ุ60-69 ปี  4.172 0.695 - 0.658 0.004* 
(2) อาย ุ70-79 ปี 3.811 0.583  - 0.010* 
(3) อาย ุ80 ปี ข้ึนไป 3.679 0.469   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

1. ปัจจยัการศึกษา พบวา่ ก่อนการผา่ตดั ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกท่ีมีการศึกษา แตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตการมองเห็น ในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับ หลงั
การผา่ตดั ผูสู้งการศึกษาโรคตอ้กระจกท่ีมีการศึกษา แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็น ใน
ภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
ผลการวิจยัคุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก พบวา่ คุณภาพชีวิต

ด้านการมองเห็นของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก(หลังการผ่าตดั) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัดี โดยมี
คุณภาพชีวิตดา้นการมองเห็นท่ีดีท่ีสุดคือ ดา้นความไม่สุขสบายจากอาการของตอ้กระจก (ค่าเฉล่ีย 
4.448)  รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์และจิตใจ (ค่าเฉล่ีย 4.360) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการท าหนา้ท่ีและ
บทบาทสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.451) ตามล าดบัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธิดาวรรณ ไชยมณี (2551)ท่ี
พบวา่ หลงัการผา่ตดัคุณภาพชีวิตโดยรวมทุกองคป์ระกอบดีข้ึนทั้งน้ีเพราะผูสู้งอายุโรคตอ้กระจกมี
การมองเห็นท่ีดีข้ึนไม่เห็นภาพซอ้น ตาไม่มวัและรู้สึกสบายตามากข้ึน  

 ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัขอ้มูลทัว่ไป กบัคุณภาพชีวิตด้านการ
มองเห็นของผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก พบวา่ ปัจจยัเพศ และอายุ แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตดา้นการ
มองเห็น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากหลงัการผ่าตดัตอ้กระจก ท าให้อาการ
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สายตาเลือนราง กลับเป็นสายตาปกติ หรือใกล้เคียงปกติได้ สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
สะดวกสบาย ไม่รู้สึกวา่ตนเองไม่ไดเ้ป็นภาระให้กบัคนในครอบครัว และสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้

 
ข้อเสนอแนะการวจิัย 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุโรคตอ้กระจก ไดรั้บสวสัดิการผ่าตดัใส่เลนส์แก้วตาเทียมทุก

รายเพื่อให้ผูสู้งอายุทุกคนมีคุณภาพชีวิตการมองเห็นท่ีดีสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ และใช้ชีวิต
ตามปกติได ้

2. ควรให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเก่ียวกับโรคต้อกระจก พร้อมทั้งแจกเอกสาร ในการดูแล
ผูสู้งอายหุลกัการผา่ตดัตอ้กระจกใส่เลนส์แกว้ตาเทียม เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้น 
             3.ควรสนบัสนุนส่ือความรู้แก่ประชาชนเร่ืองโรคตอ้กระจกและการรักษาเพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ เพื่อใหผู้สู้งอายมุารับการรักษาในเวลาท่ีเหมาะสม ป้องกนัภาวะตาบอด 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของระบบการจดัการขนส่ง
มวลชนของรถเมล์เขียวในจงัหวดัพะเยา 2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของรถเมล์เขียวและการ
ขยายตวัของเมืองพะเยา  ปัจจุบนัเมืองพะเยามีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว วฒันธรรม การค้าขาย มีค่าครองชีพท่ีสูง  ระบบขนส่งสาธารณะเป็น
ส่ิงจ า เป็นในการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดในการท ากิจกรรมด้านต่าง ๆ และ                          
ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความหลากหลาย ทนัสมยั รวดเร็ว ปลอดภยั ราคา
เหมาะสม เกิดการแข่งขนัของระบบขนส่งสาธารณะท าให้มีการพฒันาปรับเปล่ียนรถให้ทนัสมยั 
ปลอดภยั รวดเร็ว การให้บริการท่ีดี รถเมล์เขียวเป็นรถระบบสาธารณะท่ีผูค้นใช้สัญจรไปมา
ระหวา่งจงัหวดัท่ีมีมานาน ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในอดีตแต่ปัจจุบนัเมืองพะเยามีการเปล่ียนแปลง
และการขยายตวัข้ึน ท าให้รถเมล์เขียวเปล่ียนแปลงตาม เป็นรถร่วมของบริษทัไทยพฒันกิจ โดยน า
รถเมลส่์วนบุคคลมาร่วมในการเดินรถโดยมีการสัมปทานกบับริษทั ไม่มีการปรับตวัให้ทนักบัความ

                                                           

งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีพฒันาจากรายงานประจ าวิชาการศึกษาการพฒันาเมืองและชนบท ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพฒันาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา โดยมีผูช่้วย
ศาสตราจารยม์นตรา  พงษนิ์ล เป็นผูรั้บผดิชอบจดัการเรียนการสอน 

mailto:mantra.pa@up.ac.th
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เป็นเมือง เพราะไม่มีทุนท่ีจะพฒันารถเมลเ์ขียวใหมี้สภาพท่ีดี ไม่ค่อยมีความช านาญในดา้นการซ่อม
บ ารุงปรับปรุงพฒันารถ ใหเ้กิดความทนัสมยัจึงส่งผลใหก้ารใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ “รถเมล์
เขียว”ในปัจจุบนัมีการเดินเท่ียวรถลดนอ้ยลงจากอดีต  

 
ค าส าคญั: รถโดยสารขนส่งสาธารณะ การเปล่ียนแปลง เมือง จงัหวดัพะเยา 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) To study alteration public transportation management 
of local green bus in Phayao province. 2) To study alteration of local green bus and increasing of 
Phayao province. Nowadays Phayao province increase continuously and rapidly where it is 
economic source, tourism, culture, and high cost of living commerce. Public transportation 
system is necessities to cross over others provinces and have to meet the demand of customers 
who have variety, modern, rapid, safe, and proper price. It makes public transportation develop 
the bus for being higher quality 
  Local green bus is public transport that people use for crossing over the others provinces 
long time ago but at the present, Phayao province have expanded so it has to change also. It has 
become to affiliate bus of Thai Phatthanakit company that owner drive it by himself. Non-
adopting accord with generation because there is not funds that develop it be better, and lack 
knowledge about bus development so it has an effect on at present public transportation “local 
green bus” decrease from the past. 
 

Keywords: transport , change, city, Phayao province 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัระบบการคมนาคมในประเทศไทยมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางตรงและทางออ้ม ก่อให้เกิดความทา้ทายแก่ผูบ้ริหารในการปรับวิธีการบริการ
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รถโดยสารขนส่งประจ าทางให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งซ่ึง จึงมี
การเขม้งวดในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการขนส่งอย่างเคร่งครัด (กรมการขนส่งทางบก 
2557) รถโดยสารประจ าทางเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีบทบาทเป็นอย่างมากในการคมนาคม                 
ของประชาชนโดยทัว่ไปปัจจุบนัทุกแห่งต่างตอ้งพึ่ งระบบการขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสาร
ประจ าทาง ในการคมนาคมเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ โดยเฉพาะในยา่นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของ
ประชากรสูง  การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารประจ าทาง นอกจากมี
วตัถุประสงค์เพื่อการคมนาคมของประชาชนทัว่ไปแล้วยงัเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งให้ความส าคญัต่อ
ตน้ทุนและก าไรดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากการจดัการระบบการขนส่งสาธารณะตอ้งใช้ตน้ทุนในการ
ด าเนินงานสูง ดงันั้นจึงตอ้งคาดหวงัผลตอบแทนในระดบัสูงเพื่อความเป็นไปไดข้องการด าเนิน
กิจกรรมต่อไปเช่นกนั  
 การให้บริการรถโดยสารสาธารณะปัจจุบนั นับว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเช่ือมโยงระบบการ
ขนส่งทางบกให้มีความครอบคลุมทุกภาคของประเทศเพื่อให้โครงข่ายในการขนส่งทางถนนดว้ย 
รถโดยสารสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการไดค้รอบคลุมทัว่การบริหาร
จดัการระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยรถโดยสารประจ าทางท่ีด าเนินงานอยู่ ในปัจจุบนัของแต่ละ
จงัหวดัในประเทศไทยมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีตามจ านวนประชากร และทศันคติของ
ผูใ้ช ้ตลอดจนหลกัการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการขนส่งฯ การศึกษาคุณภาพ การให้บริการรถ
สาธารณะของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง  (อดุลย ์หะยสีะ, 2554:1-2) 
  องค์ประกอบของการขนส่งท่ีส าคญัมีดงัน้ี 1) ผูป้ระกอบการขนส่ง หมายถึง บุคคลท่ีเป็น
เจา้ของกิจการขนส่งเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 2) เส้นทาง เป็นเส้นทางท่ีใช้ในการ
ประกอบการขนส่งไวใ้นใบอนุญาต เส้นทางเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 3) อุปกรณ์ขนส่ง เป็นส่ิงท่ีใช้เป็น
ยานพาหนะในการเคล่ือนยา้ยผูโ้ดยสารไปยงัจุดหมายปลายทางคือ ยานพาหนะและเคร่ือง
ขบัเคล่ือน 4) ผูป้ฏิบติังานประจ ายานพาหนะ (ประชด ไกลเนต , 2521)  แนวทางการขนส่ง ในทาง
อุดมคติหมายถึง ความต้องการในด้านการบริการขนส่งย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ฐานเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลและชุมชนเมืองต่างๆ คือ การหาไดง่้าย มีการก าหนดความเร็ว ความ
สะอาด สบาย ความปลอดภยั ขอบเขตการบริการ (สุขมุา ประเทพ, 2557:7-8) 
 เมืองพะเยาเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ภาคเหนือตอนบน เป็นเมืองท่ีก าลงัเกิดการขยายตวัและมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง เกิดจากการก่อตั้งของมหาวทิยาลยัพะเยา เม่ือ พ.ศ.2538 เป็นตน้มา ท าให้
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มีการเจริญเติบโตของเมืองพะเยาในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งการคมนาคมในเร่ืองของการขนส่ง
ระบบสาธารณะท่ีท าใหเ้กิดจ านวนเพิ่มมากข้ึน มีการแข่งขนักนัเพิ่มข้ึน  
 จะเห็นไดว้่าปัจจุบนั การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะมี หลากหลายรูปแบบ และ
ประชาชนท่ีมารับบริการของระบบขนส่งสาธารณะก็มีความหลากหลายเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น อาชีพ 
อายุ รายได้ รวมไปถึงทศันคติท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นแต่ละบุคคลจึงมีความตอ้งการในการ
บริการของระบบขนส่งสาธารณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่นเดียวกนัในขณะท่ีบางกรณี การบริการ
อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลจึงส่งผลให้มีคนใช้บริการขนส่งสาธารณะมี
ทางเลือกท่ีแตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางภายในจงัหวดัพะเยาไปจงัหวดัเชียงราย
หรือจงัหวดัล าปาง  เน่ืองจากจงัหวดัพะเยามีการขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็วจากปี พ.ศ.2538 เป็น
ตน้มา และเร่ิมมีส่ิงปลูกสร้างเพิ่มมากข้ึน ท าใหมี้จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ.2552 มีจ านวน
ประชากร 29,377 คน จนถึงปัจจุบนัมีประชากรของจงัหวดัพะเยามีทั้งหมด 127,242 คน (ขวญั 
สงวนเสริมศรี, 2556:54-63)  
 จังหวดัพะเยาเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงเศรษฐกิจของเมืองสู่ชนบทและเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมในการเดินทางของประชาชนภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อขยายเศรษฐกิจหรือ
ความเจริญ และความเป็นเมืองภายในตวัจงัหวดัสู่ชนบท และนอกจากน้ียงัท าให้เกิดการแข่งขนักนั 
ในดา้นการคมนาคมเดิมจากรถเมล์เขียวเชียงราย-พะเยา-ล าปาง มีการขนส่งคนวนัละหลายๆ รอบ
ต่อวนั แต่พอเร่ิมมีรถตูห้นานค า และรถเมล์กรีสบสัเขา้มา การขนส่งของรถเมล์เขียวจึงลดลง ผูค้น
หนั ไปใชร้ถตูห้นานค าและรถเมลก์รีสบสัมากกวา่รถเมล์เขียว เพราะสะดวกและรวดเร็วกวา่รถเมล์
เขียว จึงท าให้รถเมล์เขียวมีการขนส่งลดลงเหลือเพียงแค่วนัละรอบหรือ 2 รอบต่อวนัเท่านั้น ท าให้
ผูค้นหันมาใชร้ถเมล์สกรีบสัมากกวา่ ยงัท าให้ผูค้นเขา้ใจกนัผิดว่ารถเมล์สกรีบสัเป็นการพฒันามา
จากรถเมลเ์ขียวแบบเดิมท่ีใหเ้กิดความทนัสมยัสะดวกสบายและปลอดภยักวา่ เลยท าให้ผูค้นนิยมนัง่
รถเมลก์รีนบสัท่ีมีแอร์เยน็ มีการบริการท่ีดีกวา่และมีความปลอดภยัในการเดินทาง แต่ในความเป็น
จริงแลว้ รถเมล์เขียวท่ีเป็นแบบดั้งเดิมกบัรถเมล์กรีนบสัเป็นบริษทัเดียวกนัท่ีเกิดจากการสัมปทาน
ของเจา้ของรถเมลเ์ขียว 
 จะเห็นไดว้า่เม่ือเมืองพะเยามีการพฒันาและมีการขยายตวัข้ึนท าให้เกิดความเจริญเติบโต
มากข้ึน ท าให้การคมนาคมขนส่งสาธารณะมีการแปรเปล่ียนไปดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
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และความทนัสมยัให้กบัผูใ้ช้บริการและมีตวัเลือกหลากหลายมากยิ่งข้ึน จึงเกิดการแข่งขนัการ
พฒันาระบบขนส่งสาธารณะใหมี้คุณภาพ มีความปลอดภยัและมีการบริการท่ีดีข้ึน  
 การศึกษา 4 บทความขา้งตน้ ช้ีให้เห็นถึง การขนส่งสาธารณะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเมือง
เกิดการขยายตวัท าให้โอกาสใหม่ๆ เกิดข้ึนมาในระบบขนส่งสาธารณะของเอกชนต่างๆ การ
ปรับเปล่ียนการบริการ รูปแบบของรถท่ีให้บริการ เป็นการขนส่งคนและส่ิงของต่างๆ ท่ีเกิด
ประสิทธิภาพ มีการเขม้งวดในการจดัการให้บริการให้ถูกตอ้งและมีคุณภาพ แต่จะสะทอ้นให้เห็น
ถึงความซบัซ้อน ของการให้บริการขนส่งสาธารณะท่ีตอ้งมีตน้ทุนท่ีสูง บริเวณเขตพื้นท่ีท่ีจะวิ่งรถ
ได้การจดัการไม่ให้เกิดการทบัซ้อนของเส้นทาง ขนส่งสาธารณะมีองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ
เดินทางให้ถึงเป้าหมาย และยงับอกถึงด้านอุดมคติการบริการขนส่งสาธารณะ ท่ีเป็นไปตาม
เศรษฐกิจของแต่ละชุมชนเมืองต่าง ๆ ใหก้า้วทนัเศรษฐกิจ 
 

วตัถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของการจดัการขนส่งมวลชนของรถเมลเ์ขียวในจงัหวดัพะเยา 
 2.เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของรถเมลเ์ขียวและการขยายตวัของเมืองพะเยา 

 
วธิีการศึกษา 
 1.แบบสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัการสนทนา 
ซกัถามและโตต้อบระหวา่งผูร้วบรวมขอ้มูล หรือผูส้ัมภาษณ์  กบัผูใ้หข้อ้มูลหรือผูถู้กสัมภาษณ์ วิธีน้ี 
ผูร้วบรวมขอ้มูลมีโอกาส สังเกตบุคลิกภาพ อากปักิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจา ขณะ
สัมภาษณ์ซ่ึงอาจใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีใช้ ตีความหมายพฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์ประกอบค าสัมภาษณ์
ไดด้ว้ย แบบสัมภาษณ์ใชก้บักลุ่มตวัผูใ้หใ้หบ้ริการ (คนขบัรถ, กระเป๋ารถ, คนขายตัว๋) ผูใ้ชบ้ริการ 
 2.แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสร้างข้ึนเพื่อวดัความคิดเห็นต่างๆ 
หรือวดัความจริงท่ีไม่ทราบ อนัจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงในอดีตจนถึงปัจจุบนั และการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค าถามเป็นชุด เพื่อวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยมีค าถาม
เป็นตวักระตุน้เร่งเร้า ใหบุ้คคลตอบออกมา นบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชต้วัอยา่งแบบสอบถาม 
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 โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถเมล์เขียวมากท่ีสุดได้แก่ กลุ่มชาวบา้น รองลงมา กลุ่ม
พอ่คา้แม่คา้ ขา้ราชการ นกัเรียน นกัศึกษา จ านวนของผูใ้ห้ขอ้มูลจากล าปางไปเชียงราย 20 คน จาก
เชียงรายไปล าปาง 25 คน 
 

ผลการศึกษา 
  ปี พ.ศ. 2507 ไดก่้อตั้งบริษทัไทยพฒันกิจขนส่ง จ ากดั ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ บริษทัฯไดรั้บ
สัมปทานเส้นทางล าปาง – เชียงราย เป็นเส้นทางแรก รถโดยสารรุ่นแรกในสมยันั้นมีลกัษณะคลา้ย
รถบรรทุก มีตวัถงัท่ีท าจากไม ้ใหบ้ริการ อยา่งเป็นกนัเอง มีความโดดเด่นตรงดา้นขา้งรถเป็นสีเขียว 
จึงไดรั้บสมญานามในสมยันั้นวา่ “เมล์เขียว” ปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลไดมี้การพฒันาประเทศโดยตดั
ถนนออกไปอีกหลายเส้นทาง เช่น ล าปาง – แพร่ – น่านและเชียงใหม่ – เชียงราย จึงท าให้การ
เดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนมีการพฒันารถจากรถไมม้าเป็นเหล็ก  เป็นขอ้มูลท่ีตรงกบั
การสัมภาษณ์ของคุณลุงศรีนวล (วนัท่ี18/04/61)  และคุณป้าแดง (วนัท่ี1/05/61) ยงัพบขอ้สังเกตว่า 
ขอ้มูลประวติัของบริษทัไทยพฒันกิจมีส่วนท่ีขาดหายไปนั้น คือรถเมล์เขียวท่ีเป็นพดัลม ท่ีชาว
เชียงราย-พะเยา-ล าปาง คุน้น่าคุน้ตากนั ท าให้ผูศึ้กษามีขอ้สงสัย ไดว้่าอาจจะมีการรับช่วงต่อหรือ
สัมปทานต่อท าเป็นแบบเช่ารถใหก้บับริษทัเอกชนรายอ่ืน  

 
ภาพท่ี 1 รถเมลเ์ขียวรุ่นแรก ปี พ.ศ.2507 
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ภาพท่ี 2 รถเมลเ์ขียว ปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบนั รถเมลเ์ขียวไม่มีการเปล่ียนแปลง 

  

คุณป้าแดง(วนัท่ี1/05/61) ได้บอกไวว้่า “เป็นรถเมล์เขียวต่อมาเป็นรถร่วมของบริษัท
ไทยพฒันกิจ น ารถเมลส่์วนบุคคลมาร่วมในการเดินรถโดยมีการสัมปทานกบับริษทั รับเงินเองไม่มี
การหักค่าใช้จ่ายใดๆ หากรถเกิดปัญหาก็ซ่อมเองไม่เก่ียวกบับริษทั สัญญาปีต่อปี เสียค่าคิววนัละ 
200 บาท   “คุณลุงศรีนวล ไดเ้ล่าให้ฟังว่าเม่ือก่อนเคย เป็นเด็กรถของรถเมล์เขียวในปี พ.ศ.2517 
ต่อมาคุณลุงไดเ้ร่ิมมาเป็นคนขบัรถ ในปี พ.ศ. 2523-2549 คุณลุงก็ไดเ้ลิกขบัรถเพราะมีอายุมากข้ึนพ
และครอบครัวลูกหลานไดข้อร้องไว ้เพราะเป็นห่วงดา้นสุขภาพ” ส่วนคุณป้าแดงเป็น(กระเป๋ารถ) 
“สามีเป็นคนขบัท ามาถึง 21 ปี ถา้สามีขบัไม่ไหวก็จะหยดุแต่ตอนน้ีก็ขบัไปเร่ือย ๆ” 

1. การเปลีย่นแปลงของรถเมล์เขียว 
 เดิมคุณลุงศรีนวล (วนัท่ี18/04/61)  “มีรถเมล์เขียวมีเป็นร้อยกว่าคนัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นรถ
ไมจ้นมาเป็นเหล็ก วิ่งรถโดยข้ึน 30 คนั ล่อง 30 คนั ต่อ1 วนั ออกทุก 20 นาทีต่อ 1คนั จากขนส่ง 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง และรับผูโ้ดยสารละทางจนถึงท่าขนส่งจะจอดประมาณไม่เกิน 15 นาที 
และเร่ิมมีการเดินรถโดยสารลดลงอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือช่วงปี พ.ศ. 2550 ก่อนหนา้น้ีก็มีการลดลง
แต่ไม่มาก จนถึงปี พ.ศ. 2555 เหลือรถเมลเ์ขียวอยู ่10 กวา่คนั ปี พ.ศ. 2560 เหลือเพียง 8 คนั ปัจจุบนั
ปี พ.ศ. 2561เหลือเพียง 5 คนั วิ่งเชา้-บ่าย จาก ล าปาง-เชียงราย และ จากเชียงราย-ล าปาง ข้ึน 1คนั 
ล่อง 1คนั ต่อวนั สลบักนักบัรถ 5 คนั แต่ก าหนดเวลารอบรถไม่ไดว้า่รถจะมาถึงขนส่งก่ีโมง และ
จอดขนส่งก่ีโมง”  ยงัมีคุณลุงอีก 1 ท่านเขา้มาร่วมพูดคุย คุณลุงด าดูดี (นามสมมุติ) (วนัท่ี18/04/61)  
“บอกว่าจะมีรถเมล์เขียวเหลือถึงปีน้ีหรือเปล่ายงัไม่รู้จะเจ๊งอยู่แลว้ มนัขาดทุนจะเอาตงัค์จากไหน 
ไปพฒันาคนข้ึนก็นอ้ย รถก็มีหลายบริษทัให้เลือก คนใชร้ถส่วนตวัก็เยอะ” ค  าว่าเจ๊งท่ีคุณลุงพูดอยู่
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ซ ้ าไปซ ้ ามา จะเห็นไดว้า่คุณลุงท่านน้ีก าลงัสะทอ้นถึงความกงัวลใจของการเปล่ียนแปลงของรถเมล์
เขียวกบัการเจริญเติบโตของเมืองให้เห็นถึงพฤติกรรม ท่ีไม่รู้จะท าอยา่งไรกบัรถสายน้ีท่ีอาจจะเป็น
สายแรกของการผา่นเส้นเมืองพะเยาท่ีก าลงัจะสูญหายไป  
 คุณลุงท่านน้ีบอกว่ายอ้นไปปี พ.ศ.2530 รถเมล์เขียวเฟ่ืองฟูมากท่ีสุด เม่ือก่อนมีค่าบริการ
รถเมล์เขียวท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตามราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน จนถึงปัจจุบนัมีอตัราค่าบริการอยูท่ี่ระยะทาง
และเส้นต่างๆ เช่น ล าปาง-เชียงราย 102 บาท พะเยา-ล าปาง 62 บาท พะเยา-เชียงราย 45 บาท   
             การท่ีรถเมลเ์ขียวยงัไม่มีการพฒันา เกิดความลา้หลงั สภาพรถเก่า ไม่ค่อยปลอดภยั ไม่มีแอร์ 
ซ่ึงรถเมล์เขียวเป็นรถร่วมของบริษทัไทยพฒันกิจ น ารถเมล์ส่วนบุคคลมาร่วมในการเดินรถโดยมี
การสัมปทานกบับริษทั รับเงินเองไม่มีการหักใดๆ หากรถเกิดปัญหาก็ซ่อมเองไม่เก่ียวกบับริษทั
รถเมล์เขียวมีรายได้ไม่แน่นอน ขาดทุนบา้ง ได้ก าไรบา้ง เจา้ของรถเมล์อาจจะไม่มีทุนท่ีพฒันา
รถเมล์เขียวให้มีสภาพท่ีดีไม่ค่อยมีความช านาญในดา้นการซ่อมบ ารุงปรับปรุงรถพฒันารถให้เกิด
ความทนัสมยัและการพฒันาการบริการส าหรับผูโ้ดยสาร  พอรถเมล์เขียวไม่มีการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงท าให้คนใช้บริการน้อยลง รายได้ก็ลดลงแต่รายจ่าย ค่าครองชีพก็สูงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ        
ค่ารถก็จะแพงข้ึน  ระบบการขนส่งเมืองมีความส าคญัมากในการพฒันาเมือง มีผลท าให้เมือง “โต” 
เพราะปัจจุบนัพะเยามีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึน ท าให้รถเมล์เขียวมีการแข่งขนักนัในการขนส่ง
มากข้ึน ผูค้นมีทางเลือกในการขนส่งมากข้ึน ท าให้รถเมล์เขียวดอ้ยลง เหตุน้ีจึงท าให้รถเมล์เขียวยงั
ไม่มีการพฒันาเพิ่มมากข้ึนและยงัเป็นรถเมลเ์ขียวแบบเดิมอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
 ระบบการจดัการรถเมล์เขียวใน พ.ศ.2561 เป็นการจดัการของไทยพฒันกิจ ตอนนั้นยงัไม่
ก่อตั้งเป็นบริษทั ต่อมามีการเปล่ียนแปลงก่อตั้งเป็นบริษทัในปี พ.ศ.2552 รถเมล์เขียวเดิมก็ข้ึนกบั
บริษทัไทยพฒันกิจ  พ.ศ.2534 ไดเ้ป็นจุดเปล่ียนของรถเมล์เขียวแบบเดิมโดยบริษทัไดมี้การพฒันา
รถมาตรฐานปรับอากาศชั้น1 มาใหบ้ริการและใหร้ถเมลเ์ขียวแบบเดิมเป็นรถร่วมกบับริษทัแทนโดย 
น ารถเมล์ส่วนบุคคลมาร่วมในการเดินรถโดยมีการสัมปทานกบับริษทั มีการท าสัญญากบับริษทั                
ปีต่อปี หลงัจาก พ.ศ.2534ท าใหเ้มลเ์ขียวไดล้ดลง แต่ไม่มากหนกั เพราะคนเร่ิมหนัมาใชร้ถเมล์กรีน
บัสท่ีเป็นสีเขียวมากข้ึนในปี พ.ศ.2547 รถเมล์เขียวได้ลดลงเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2550                          
จากระยะเวลาท่ีมาเป็นรถร่วมกบับริษทั เจา้ของรถดูแลจดัการบ ารุงรถเอง บริษทัไม่เขา้มายุ่งเก่ียว 
อีกทั้งบริษทัก็พฒันารถท่ีไดม้าตรฐานและทนัสมยัมาวิ่งในเส้นทางเดียวกนั  ในช่วง พ.ศ. 2550 เร่ิม
มีคู่แข่งรถบริการสาธารณะหลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน มีความทนัสมยั ปลอดภยั บริการท่ีดี 
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รวดเร็ว มีหลายคน ท่ีใชบ้ริการและเกิดความเขา้ใจผดิ โดยบริษทัไทยพฒันกิจ ไดท้  ารถบสัท่ีมีช่ือมา
กรีนบสั มีสีเขียวท่ีดูทนัสมยั ปรับอากาศ ปลอดภยั และยงัวิง่เส้นทางเดียวกบัรถเมล์เขียวแบบดั้งเดิม                    
เมลเ์ขียวแบบดั้งเดิมเป็นของบริษทัไทยพฒันกิจ แต่เวลาต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นรถร่วม ท าให้คนหนัมา
ใชบ้ริการรถเมลก์รีนบสัแทน เมลเ์ขียวมากข้ึน และมีรถตูเ้ขา้มาพอดี คือ “รถตูห้นานค า” รถตูห้นาน
ค าสะดวก รวดเร็ว ราคาไม่แพง และออกทุก 30 นาทีต่อคนัเกิดความสะดวกสบาย มากกวา่เมล์เขียว 
รถทวัร์สายยาวเดิมมีเพิ่มข้ึนและจอดรับทุกสถานีท่ีผา่น ท าให้เกิดจุดเปล่ียนผนัของรถท่ีให้บริการ
สาธารณะเชียงราย พะเยา ล าปาง มีการแข่งขนักนัมากข้ึน จนถึงปัจจุบนัปี พ.ศ.2561 พะเยาเป็น
จงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมตลอดจนสินคา้ OTOP ต่างๆ มีมหาวิทยาลยัท าให้เป็นเมืองท่ีมีผูค้นเร่ิมเขา้มาอาศยั
อยู่และมาเท่ียวมากยิ่งข้ึน เกิดการแข่งขนักันในการพฒันาด้านระบบขนส่งสาธารณะและการ
ใหบ้ริการท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

2. การขยายตัวและการเปลีย่นแปลงของเมืองพะเยากบัการให้บริการรถเมล์เขียว 
 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32 เปิดใชค้ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ทางหลวง
เอเชียสาย 2 พะเยา-ล าปาง 134 กม.พะเยา-เชียงราย 94 กม.พะเยาเดิมเป็นอ าเภอและไดม้าเปล่ียนเป็น
จงัหวดัในช่วง พ.ศ. 2520 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม ประกอบดว้ยอ าเภอ 7 อ าเภอ และเร่ิมมีขนส่งพะเยา
เม่ือ พ.ศ. 2521 เร่ิมมีการพฒันาท่ีดินเป็นส่ิงแรกจากเอกชนเพื่อขายอาคารพาณิชยร์อบบริเวณ                    
จึงไดม้าเป็นขนส่งและมอบให้กบัขนส่งทางบก พ.ศ.2549 บุคลากรขนส่งมีไม่เพียงพอจึงไดม้อบ
ใหก้บัเทศบาลเมืองพะเยาเป็นผูดู้แล รายไดจ้ากขนส่ง ลานจอดรถท่ีรถสายต่าง ๆ หรือบริษทัต่าง ๆ
น ารถมาจอดให้ผู ้โดยสารลงและข้ึน  เมืองพะเยามีการเจริญเติบโตข้ึนจากท่ีได้เป็นจังหวดั                        
มีสถานท่ีราชการ ธนาคาร โรงพยาบาล ห้างเจริญภณัฑ์ของคนพะเยา ท าให้เศรษฐกิจของพะเยามี
การเปล่ียนแปลงและขยายตวั  พ.ศ.2552 เมืองพะเยาติดอบัดบัท่ี 6 ของประเทศโดยสถาบนั LDI 
เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ งดงามท่ามกลางเสน่ห์แหล่งธรรมชาติ ผูค้นเร่ิมรู้จกัพะเยามากข้ึน                  

ในด้านการท่องเท่ียวพัฒนาคนเข้ามาพะเยาเพิ่มข้ึน ความเจริญเติบโตมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลง มีห้างสรรพสินคา้ Lotus, makro , tops plaza เขา้มาในเมืองพะเยาจากเดิมท่ีเป็นเมือง
เล็ก ๆ ถูกพฒันาให้เป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยั ทางการศึกษาเห็นไดช้ดัเจน มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาเขตพะเยาเขา้มา พ.ศ.2542 มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว จนได้แยกออกมาเป็นมหาวิทยาลยั
พะเยาเต็มตวัปี  พ.ศ.2553 มหาวิทยาลยัพะเยาซ่ึงหน่ึงในมหาวิทยาลยัของภาคเหนือท่ีมีจ านวนการ
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เพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็ว และส่งผลต่อชุมชนท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบมหาวิทยาลยัพะเยา ทั้งดา้น
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงบริการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ความตอ้งการ
ดา้นท่ีอยู่อาศยัประกอบกบัราคาท่ีดินในบริเวณท่ีเก่ียวเน่ืองมีราคาสูงข้ึน ในอดีตบริเวณเหล่าน้ีเคย
เป็นพื้นท่ีป่าไม้มาก่อนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นแบบชนบทท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้ งเดิม                       
แต่ปัจจุบนัชุมชนไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทุก ๆ ดา้น เน่ืองจากการจดัตั้งและพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา 
รูปแบบการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจถือไดว้่าเป็นผลจากการขยายตวัของชุมชนบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลยัพะเยา รวมทั้งการใช้ท่ีดินท่ีขาดการควบคุมและไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่เป็นไปตาม             
ผงัเมืองรวมท่ีวางไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการก่อสร้างหอพกั ตลาด อาคารพาณิชยท่ี์มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 
ท าให้ประชากรหนาแน่นมากข้ึน เม่ือผู ้คนเพิ่มข้ึนรถก็เพิ่มข้ึนท าให้ผู ้ใช้บริการมีตัวเลือกท่ี
หลากหลาย ไม่ใช่แต่ชาวบ้านใช้สัญจรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นนักศึกษา นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา              
เมืองพะเยาและ การสันจรจากพะเยาไปยงัจงัหวดั ล าปาง เชียงราย ทั้งดา้นการคา้ขาย การประกอบ
อาชีพ การศึกษาเล่าเรียน หาญาติพี่น้องต่าง ๆ ท าให้ระบบขนส่งสาธารณะตอ้งมีการพฒันาอยู่
ต่อเน่ือง รัฐมีนโยบายการจดัการกบัระบบขนส่งสาธารณะ 
 การคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในเวที
การคา้โลกและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญปี 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐส่วนท่ี 7 แนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ มาตรา 84 ไดก้ าหนดให้รัฐตอ้งด าเนินการตาม
แนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ ในการจดัให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนัจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนัจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติของประชาชน อยูใ่นความผกูขาดของเอกชน
อนัอาจก่อความเสียหายแก่รัฐและการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการพาณิชยน์าวีการขนส่งทางราง 
รวมทั้งการด าเนินการตามระบบบริหารจดัการขนส่งทั้งภายในและระหวา่งประเทศ และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 259) ไดใ้ห้ความส าคญักบัการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน เพื่อการพฒันาความสามารถในการแข่งขัน                                    
ท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยผลกัดนัการพฒันาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการโลจิสติกส์การพฒันาระบบขนส่งทางรถไฟ การ
ปรับปรุงพฒันาโครงข่ายขนส่งมวลชนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้ทนัสมยัครอบคลุมพื้นท่ีบริการเพิ่มข้ึน
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และสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทั้งให้ความส าคญักบัการ
พฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์กบัประเทศเพื่อนบา้นภายใตก้รอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน  
 ปัจจุบนัน้ีพะเยาถือว่าเป็นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นย่านการคา้ แหล่ง
พาณิชยก์รรมระดบัจงัหวดั ตลอดจนสถาบนัราชการ บริเวณพาณิชยก์รรมของชุมชนเมืองพะเยา     
อยูภ่ายในเขตเทศบาลเมืองพะเยาโดยมียา่นการคา้หลกัอยูบ่นถนนดอนสนาม ซ่ึงเป็นถนนสายหลกั
ของเมือง บริเวณดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของยา่นการคา้ ตลาดสด ธนาคารสถานท่ีราชการ เมืองพะเยาได้
ขยายตวัมากข้ึนทางเลือกการใช้บริการสาธารณะมากตาม ความเป็นเมืองเขา้มาความเจริญ ความ
ทนัสมัย การค้าเศรษฐกิจดีข้ึน คนหันมาใช้รถส่วนตวัเพิ่มข้ึน ความสะดวกสบาย ในปัจจุบัน                
พ.ศ.2561 มีทางเลือกและตวัเลือกมากมายในการสัญจรไปมาของระบบขนส่งสาธารณะ ในเส้นทาง 
พะเยา เชียงราย พะเยา ล าปาง ท าให้รถเมลเ์ขียวแบบดั้งเดิมลดลงเพราะขาดความช านาญในดา้นการ
ดูแลสภาพรถ การให้บริการผูโ้ดยสาร และไม่มีการพฒันารถโดยสารให้ดูดี ปลอดภยั น่าข้ึน ถึงแม้
ราคาจะถูกกวา่รถโดยสารอ่ืน ๆ ก็ตาม จึงก่อใหเ้กิดการขาดทุนและมีคนใชบ้ริการนอ้ยลง  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 พะเยามีการเปล่ียนแปลงและขยายตวัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญเติบโตข้ึน วิถีชีวิตของผูค้น
และเมืองมีการเปล่ียนแปลงเกิดการขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็วเมืองพะเยาและหนา้มหาวิทยาลยั
พะเยากลาย เป็นบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนท่ีหลากหลายมารวมกนัเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ มีขนาด
พื้นท่ีค่อนข้างใหญ่  และมีความหนาแน่นของประชากรมาก  เป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้                          
จากการค้าขาย อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม มีสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มีศูนย์กลางทางด้าน               
การบริหาร การเมืองและการปกครอง ตลอดจนเป็นท่ีสะสมทรัพยากรทุกรูปแบบ  มีการ
ติดต่อส่ือสาร มีส่ิงก่อสร้าง  ถนนหนทางทั้งภายในและนอกเมืองและระหว่างเมือง รถขนส่ง
สาธารณะมีความจ าเป็นในการเดินทางไม่วา่จะเป็นชนบทหรือเมือง จึงจ าเป็นตอ้งมีทางเลือกในการ
คมนาคมขนส่งโดยสารสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเพิ่มเขา้มาในเมืองพะเยา ท าให้เกิดการ
แข่งขนักนัสูงข้ึนและมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีการวิ่งรถสาธารณะในเส้นทางเดียวกนั ล าปาง-
พะเยา-เชียงราย มีการใหบ้ริการท่ีหลากหลายราคา และรถท่ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั มีความทนัสมยั
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ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เม่ือเมืองขยายตวัท าให้การบริการขนส่งตอ้งพฒันาให้ทนั
กบัเมืองท่ีมีการขยายตวัจากชนบทสู่ความเป็นเมือง  
 วิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงในเมืองมีความเจริญมากข้ึนจากอดีต ผูค้นมากข้ึนเมืองเจริญ
มากข้ึนความตอ้งการท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป ในการสัญจรคมนาคมไปมาระหว่าง
เมืองล าปาง-พะเยา-เชียงราย มีทางเลือกในการคมนาคมมากข้ึน เช่น มีรถตู้หนานค าและ                    
รถเมล์กรีนบสัเขา้มาเพราะสะดวกและรวดเร็ว ปลอดภยั ทนัสมยั ราคาเหมาะสมกบัการให้บริการ
และผูค้นมีรถยนต์ส่วนบุคคลมากข้ึนดว้ยความเจริญของเศรษฐกิจ ความเป็นเมืองส่งผลต่อรถเมล์
เขียวโดยท่ีรถเมลเ์ขียวไม่มีการปรับตวัใหเ้ท่าทนัการขยายตวัของเมือง สภาพของรถเมล์เขียวท่ีดูจาก
ภายนอกและภายในท่ีดูไม่ปลอดภยั การให้บริการท่ีไม่ค่อยดี ท าให้คนใช้บริการน้อยลง รายไดท่ี้
นอ้ยลงแต่รายจ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ท าให้รถเมล์เขียวลดจ านวนลง แต่ก็ยงัมีคนใช้
บริการอยูบ่า้งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการสัญจรคมนาคมท่ีรู้จกักนัดีในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถโดยสาร
สาธารณะสัญจรไปมาระหวา่งเมืองล าปาง-พะเยา-เชียงราย ท่ีมีระยะทางท่ีไม่ไกลกนัมากนกั และมี
ค่าบริการในราคาท่ียอ่มเยาว ์เหมาะแก่ผูท่ี้ใชบ้ริการรถเมลเ์ขียวท่ีตอ้งการเดินทางในราคาท่ีประหยดั
และไม่เร่งรีบ เพราะในปัจจุบนัไม่มีตารางรถท่ีแน่นอนในการวิง่รถโดยสาร  
 การเปล่ียนแปลงของเมืองท าให้รถเมล์เขียวลดน้อยลง เน่ืองจากสภาพปัญหาคือรถไม่มี             
การพฒันาให้ทนัสมยั ดูไม่มีความปลอดภยั รอบหรือระยะเวลาของการเดินรถท่ีมาไม่มีความ
แน่นอน ท าให้ไม่ตอบสนองความตอ้งการและไม่ตอบสนองความเป็นเมือง ในขณะท่ีเมืองก าลงั
พฒันาแต่รถเมลเ์ขียวหยดุการพฒันา อาจจะเป็นปัจจยัในเร่ืองของเงิน การบริหารการจดัการท่ียงัไม่
เหมาะสม เกิดจากชาวบา้นทัว่ไปน ารถมาขบัเอง คนท่ีขบัรถเมล์ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีสูงอายุ รายได้
ส่วนใหญ่ใช้ในครัวเรือน จ่ายค่าคิวรถ ซ่อมรถเอง บางวนัก็ขาดทุน การเปล่ียนแปลงของเมืองท่ี
รวดเร็ว ไม่มีการดูแลจากบริษทัและไม่มีเงินทุนมากพอในการจดัการรถให้ดูทนัสมยั และการ
บริการท่ีดี รอบระยะการเดินรถท่ีมีความตรงต่อเวลาระบุเวลาได้ชัดเจน ยากแก่การท่ีจะพฒันา
รถเมล์เขียวให้เท่าทนัการพฒันาของเมือง อนาคตเมล์เขียวคงเป็นเพียงประวติัศาสตร์ความทรงจ า
ของผูค้นท่ีใชเ้ส้นทางสายน้ีในอดีต               
                                                                             

 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

352 
 
 
 
 

ประกาศค าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยม์นตรา พงษนิ์ลท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการแนะแนว
ในการศึกษาคร้ังน้ี   คุณลุงศรีนวล อดีตคนขบัรถเมลเ์ขียว คุณป้าแดง กระเป๋ารถเมล์เขียว คุณลุงด าดู
ดี ขายตัว๋ คุณลุงวตั ท่ีให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการท าบทความสารคดีเร่ืองเส้นทางรถเมล์เขียว
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อาํเภอบาง
ระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก” มีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก  ผูว้ิจยั
เลือกใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัแบบผสานวธีิ โดยใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณนาํและใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ
ดว้ยการนาํรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในพื้นท่ีศึกษา นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารงานวิจัยและจากข้อมูลศึกษาภาคสนาม รวมทั้ งเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยมีใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งในดา้นการรับรู้และดา้นพฤติกรรมของประชาชน ไม่วา่จะเป็นการไดรั้บรู้ขอ้มูลหรือ
บทบาทหนา้ท่ีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการพฒันาโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีสะทอ้น
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาสาเหตุและวตัถุประสงคข์องการสร้างโครงการ
แก้มลิงบึงระมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะเทศบาลตาํบลบึงระมาณ ท่ีมีขั้นตอนการเปิดการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล และ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการบริหารและดาํเนินงานโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ ซ่ึง
ให้ประชาชนผูใ้นพื้นท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ปัจจยัด้านการรับรู้ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงมีระดับการรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ี  เ ก่ียวกับความสําคัญของโครงการ 
แกม้ลิงบึงระมาณต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
โดยการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัดา้นการประกอบอาชีพ มีผลสัมพนัธ์ในดา้นการรับรู้
ในการมีส่วนร่วมในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ ต่อการใช้ประโยชน์กบัแหล่งนํ้ าธรรมชาติ และ
ความสาํคญัต่อวถีิชีวติของประชาชนในเขตโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ ซ่ึงจะพิจารณาไดจ้ากระดบั
ค่าเฉล่ียสูงสุด มีอาชีพเป็นเกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร่ ของผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัดา้น
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน มีผลสัมพนัธ์ในด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการแก้มลิงบึงระมาณ ซ่ึงพิจารณาได้จากระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จะเห็นไดว้า่ประชาชนดั้งเดิมหรือชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีมาอยา่งยาวนานจะเป็นผูท่ี้เขา้ไปมีส่วนร่วมกนัดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ าและระบบนิเวศน์ใน
โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วมของประชาชน, โครงการแกม้ลิง, การจดัการทรัพยากรนํ้า 
 

Abstract 

 The study on: “The Public Participation in Buengraman Retarding Basin Project, 
Bangrakam district, Phitsanulok Province” aimed 1) to study the factors that affect the success of 
the participation of public participation in Retarding Basin Project, Bangrakam district, 
Phitsanulok Province. 2) to study the development and promotion of public participation in 
sustainable Buengraman Retarding Basin Project, Bangrakam district, Phitsanulok Province. This 
study used the Mixed Methods Research by applying in-depth interview in the said area of study. 
In addition, the researchers collected data from research papers and field studies. Including 
related research papers with relevant groups. 
 The study found of factors that affect the success of the participation of Public 
Participation in Buengraman retarding basin project a factor in behavior that reflects the level of 
involvement of the people in the area. Situated on a large scale considering the revenue side 
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Average maximum participation in meetings to determine the cause and the purpose of creating a 
Buengraman retarding basin project. This is consistent with the guidelines for the operation of 
government agencies involved. Buengraman Subdistrict Municipality procedure to   open the 
meeting to receive information and discuss with management guidance and implementation 
Buengraman retarding basin project projects. The people in the area involved is a minor factor in 
the understanding of the involvement of the public. The level of knowledge and understanding 
about the importance of Buengraman retarding basin project the livelihoods of local people. This 
is consistent with Demographic factors by analyzing the relationship of the factors career. Effect 
relationship in the field of cognitive involvement in the Buengraman  retarding basin project. To 
exploit the natural water resources and vital to the livelihoods of the  people in area. This will be 
determined by the highest average. Is a career of agriculturist / gardener / farmer. And factors 
affecting the length of time living in the community. Effect relationship in the behavior of the 
people involved in the Buengraman retarding basin project. Considering that the average level of 
the respondents. A period of living in the community, from 5 years old will be seen that the 
original residents living in the area for so long as those involved in the preservation of water 
resources and ecosystems in the Buengraman  retarding basin project. 
 

Keywords: Public Participation, Retarding Basin Project, Water Resources Management 
 

บทน า 

 การวางแผนการพฒันาแหล่งนํ้ าท่ีเหมาะสมถูกตอ้งและเพื่อการจดัหาแหล่งนํ้ า ตามภูมิภาค
ต่างๆให้มีอย่างเพียงพอกบัความตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลควรสนบัสนุนและเร่งรัดดาํเนินการโดย
ใหส้อดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นํ้าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทย
ท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว 
โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มนํ้ า ควรต้องร่วมกัน
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจดัการนํ้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบนัด้วย
แนวคิดของนโยบายท่ีตั้งอยูบ่นฐานแห่งความเป็นจริง และสามารถปฏิบติัไดโ้ดยอาศยัขอ้มูล ความ
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รอบรู้ และสติปัญญาของผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีเข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซ่ึงการจดัการนํ้ าใน
ปัจจุบนัควรมีกลไกสําคญัไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการทาํงานแบบร่วมดว้ยช่วยกนัคิด 
ช่วยกนัหารูปแบบและวิธีดาํเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบงัเกิด
ผลสัมฤทธ์ิอยา่งย ัง่ยนืโดยไม่เกิดความขดัแยง้ในสังคม (ปราโมทย ์ไมก้ลดั, 2014)  
 เขตพื้นท่ี “บึงระมาณ” เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเน้ือท่ีประมาณ 3,062 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 
ตาํบลปลกัแรด อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก ห่างจากตวัอาํเภอบางระกาํไปทางทิศใต ้ระยะทาง 
8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตวัจงัหวดัพิษณุโลก ระยะทาง 25 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 1281 ผา่น อาณาเขตทางทิศเหนือ จดตาํบลบางระกาํ ทิศใตจ้ดตาํบลพนัเสา 
ทิศตะวนัออกจดตาํบลวงัอิทก ทิศตะวนัตกจดตาํบลบึงกอกจุดเด่นของพื้นท่ีโดยทัว่ไปโดยรอบบึง
ระมาณ มีความหลากหลายทางกายภาพ มีทั้งพื้นท่ีลุ่ม สามารถประกอบอาชีพการเกษตร และ
สาํหรับใชเ้ล้ียงสัตว ์มีความสะดวกต่อการคมนาคมและการเดินทาง มีแกม้ลิงขนาดใหญ่สําหรับกกั
เก็บนํ้า สามารถส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอนาคตได ้โครงการแกม้ลิงบึง
ระมาณอยูใ่นพื้นท่ีตาํบลปลกัแรด และอยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลตาํบลบึงระมาณ มีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลปลกัแรดและเทศบาลตาํบลบึงระมาณ แต่เดิม
สภาพของบึงระมาณเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ า ซ่ึงเดิมเป็นแหล่งประกอบอาชีพและทาํมาหากินเพื่อการเล้ียง
ชีพของประชาชนในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเล้ียง
สัตว ์บริเวณ พื้นท่ีปกคลุมไปด้วยหญา้ระมาณ ซ่ึงเป็นหญา้ชนิดหน่ึงท่ีเป็นอาหารของสัตวเ์ล้ียง 
ไดแ้ก่ ววั ควาย เป็นตน้ บริเวณแหล่งนํ้ ากลางบึงจะมีบวัหลวงข้ึนอยูเ่ต็มพื้นท่ี แต่เม่ือสภาพของบึง
ระมาณเปล่ียนไป โดยมีสภาพต้ืนเขิน ไม่สามารถรองรับนํ้าในฤดูนํ้าหลากไดแ้ละไม่สามารถกกัเก็บ
นํ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ได ้  
 ต่อมาในปี พ.ศ.2554 รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมซํ้ าซากของอาํเภอบาง
ระกาํ โดยกาํหนดเป็นโครงการบางระกาํโมเดล และไดน้าํพื้นท่ีบึงระมาณไวใ้นโครงการบางระกาํ
โมเดลดว้ย เน่ืองจากประชาชนประสบกบัปัญหาภยัแลง้และปัญหาอุทกภยัประจาํทุกปี เกิดความ
เสียหายแก่พื้นท่ีการเกษตร ประกอบกบั ปัญหาประชาชนบุกรุก เขา้มาใช้ประโยชน์โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต ทั้งน้ี ไดม้อบหมายให้โครงการชลประทานพิษณุโลก ดาํเนินการขุดลอกบึงระมาณ ซ่ึงได้
ดาํเนินการขดุลอกพื้นท่ีบึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้าบนเน้ือท่ีประมาณ 1,710 ไร่ ความลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร 
พร้อมทั้ งขุดลอกคลองรับ-ระบายนํ้ าและสร้างประตูเปิด-ปิดนํ้ า หลัง ดาํเนินการแล้วเสร็จได้
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มอบหมายให้เทศบาลบึงระมาณ เป็นผู ้รับผิดชอบดูแลบาํรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนสูงสุด ส่งผลให้สภาพปัจจุบนัของบึงระมาณเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าสามารถบรรเทาปัญหา
อุทกภยัในช่วงฤดูนํ้าหลากและเป็นทุ่งหน่วงนํ้าช่วยแกไ้ขปัญหาความแหง้แลง้ไดใ้นระดบัหน่ึง  
 โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ เป็นโครงการอยูใ่นโครงการบางระกาํโมเดล และเป็นโครงการ
ตามแนวพระราชดาํริ ซ่ึงอยู่ทางฝ่ังขวาของแม่นํ้ ายม เป็นบึงสาธารณะพื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร่ ใน
ฤดูฝนจะเป็นพื้นท่ีท่ีถูกนํ้าท่วมเป็นประจาํทุกปี และฤดูแลง้นํ้ าในบึงจะแห้งเน่ืองจากมีสภาพต้ืนเขิน
และมีวชัพืชข้ึน ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการขดุลอก เพื่อใชเ้ป็นแกม้ลิงและใชเ้ป็นแหล่งนํ้ าสําหรับ
ในช่วงฤดูแลง้ วตัถุประสงค ์เพื่อเพิ่มพื้นท่ีรองรับนํ้ า เป็นแกม้ลิงในช่วงฤดูฝนไดป้ระมาณ 16.600 
ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีอาํเภอบางระกาํ และใช้เป็นแหล่งเก็บนํ้ า
สําหรับฤดูแลง้ทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร ประมาณ 18,000 ไร่ ราษฎรจาํนวน 
1,000 ครัวเรือน (โสภิญญา เกิดสกุล, 2555) ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วามร่วมมือจากหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการดาํเนินงาน ทั้งน้ี ในการดาํเนินโครงการตอ้งอาศยักระบวนการสร้างความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีเขตตาํบลปลกัแรด ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีภายใต้
การดูแลร่วมกนัของเทศบาลตาํบลบึงระมาณและเทศบาลตาํบลปลกัแรด เพราะการดาํเนินโครงการ
แกม้ลิงบึงระมาณ ในช่วงแรกไดมี้ชาวบา้นบางส่วนท่ีอา้งสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินในการทาํกิน
และอยูอ่าศยัไดท้าํเร่ืองยืน่ฟ้องร้องต่อศาลปกครองใหย้บัย ั้งการก่อสร้างโครงการดงักล่าว และถึงแม้
ศาลไดมี้การยกฟ้อง และโครงการสามารถดาํเนินการต่อได ้แต่การดูแลและเยียวยาชาวบา้นนั้นเป็น
ภารกิจท่ีทอ้งถ่ินไม่สามารถละเลยได้ และตอ้งเสริมสร้างให้เกิดภาวะแห่งการมีส่วนร่วมในทุก
ระดบัของการตดัสินใจจากภาคประชาชนดว้ยกระบวนการรูปแบบต่างๆ 
 ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขสภาพปัญหาดงักล่าวได้นั้นตอ้งอาศยักระบวนการสร้าง
จิตสาํนึกและการปลูกฝังร่วมกนัภายในชุมชนเก่ียวกบัความสําคญัของการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าอย่างย ัง่ยืน ผา่นการให้ความรู้ความเขา้ใจถึงการปรับวิถีชีวิตตามแนวทางของโครงการแกม้ลิง
ตามแนวพระราชดาํริ เพื่อสร้างความรักและหวงแหนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสาธารณะของ
ชุมชน และการเปิดพื้นท่ีให้ภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้เขา้มาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจร่วมกนัโดยการทาํประชาคมในทุกระดบั ปัญหาและแนว
ทางการบริหารจดัการดงักล่าว จึงทาํใหเ้กิดประเด็นในการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนในการดาํเนินโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ และปัจจยัในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการรองรับโครงการขนาดใหญ่และพฒันา
ศกัยภาพในดา้นต่างๆ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อาํเภอบาง
ระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก 

 
กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 

 
 

ปัจจยัด้านประชากร าสตร์ 
ประกอบด้วย เพ  อายุ การ ึกษา 
อาชีพ และรายได้

ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ปัจจยัที ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

- แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- แนวคิดการพั นาที ยั งยืน
- แนวคิดสิทธิชุมชน
- แนวคิดเกี ยวกับโครงการแก้มลิง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้ม
ลิงบึงระมาณ
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 งานวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อาํเภอบางระกาํ 
จงัหวดัพิษณุโลก ใชแ้นวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 5 (2525-
2529) เป็นตน้มาและรัฐไดใ้ชก้ารมีส่วนร่วมน้ีเป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนเขา้ร่วมโครงการของรัฐ 
โดยท่ีคาํจาํกดัความของการมีส่วนร่วมมีจาํนวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งในแง่การเมืองการ
ปกครองท่ีเห็นวา่ การเขา้มามีส่วนร่วมของชาวชนบท เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทุก
ฝ่าย และยงัอาจเป็นการปูพื้นฐานมัน่คงสําหรับวิวฒันาการไปสู่การปกครองตนเองของทอ้งถ่ินได้
ในบั้นปลาย และไดก้ล่าวถึง จุดเร่ิมตน้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่เร่ิมตน้จากการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีแต่ละคนมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งและสนใจเป็นเร่ืองๆไป เช่น การสร้างแหล่งกกัเก็บ
นํ้ าฝน การศึกษา การสาธารณสุข เป็นตน้ ขอ้สําคญักิจกรรมเหล่าน้ี จะตอ้งสัมพนัธ์กบัปัญหาและ
ความตอ้งการของชาวบา้นการมีส่วนร่วมยงัอธิบายไดใ้นหลายมิติ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) ทั้งในแง่
ของมิติความลึกทั้งในเชิงกวา้งไวห้ลายประเด็น ดงัน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในความหมายท่ีแคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมคัรใจ
โดยประชาชนต่อโครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการ
พฒันาชาติแต่ไม่ไดห้วงัวา่จะใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงโครงการ หรือวจิารณ์เน้ือหาของโครงการ 
 2) การมีส่วนร่วมในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกต่ืนตวั
เพื่อท่ีจะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพฒันา ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุน
ความคิดริเร่ิมของคนในทอ้งถ่ิน 
 3) ในเร่ืองของการพฒันาชนบท การมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการดาํเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพฒันา 
นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆ ดว้ย 
 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นอาจเขา้ในอยา่งกวา้ง ๆ ไดว้่า คือ การท่ี
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัในกระบวนการตดัสินใจต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบต่อเขา 
 5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีทั้ง สิทธิ และหนา้ท่ี ท่ีจะเขา้ร่วม
ในการ แกปั้ญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากข้ึนท่ีจะสํารวจตรวจสอบความจาํเป็นในเร่ืองต่างๆ 
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การระดมทรัพยากร ทอ้งถ่ิน และเสนอแนวทางแกไ้ขใหม่ ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตั้งและดาํรงรักษา
องคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน  
 6) การมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งเป็นกระบวนการดาํเนินการอยา่งแข็งขนั ซ่ึงหมายถึงวา่ บุคคล
หรือกลุ่มท่ี มีส่วนร่วมนั้นไดเ้ป็นผูมี้ความริเร่ิมและได้มุ่งใช้ความพยายามตลอดจน ความเป็นตวั
ของตวัเองท่ีจะดาํเนินการตามความริเร่ิมนั้น  
 7) การมีส่วนร่วม คือ การท่ีไดมี้การจดัการท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีจะเพิ่มความสามารถท่ีจะ
ควบคุม ทรัพยากรและระเบียบในสถาบนัต่างๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งน้ีโดยกลุ่มท่ีดาํเนินการ และ
ความเคล่ือนไหวท่ีจะ ดาํเนินการน้ีไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ  
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมาย
โดยรวมเพื่อท่ีจะให้ เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึนและไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเป้าหมาย
หมายของกระบวนการการมีส่วนร่วม ของประชาชน ก็คือการให้ขอ้มูลต่อประชาชนต่อการคิดเห็น
ต่อโครงการท่ีนาเสนอหรือนโยบายรัฐและมีส่วนร่วมใน การแกปั้ญหาเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสา
หรับทุก ๆ คน (Creighton, วนัชยั วฒันศพัท,์ ผูแ้ปล, 2543,หนา้ 19) การมีส่วนร่วมของประชาชนยงั
จดัเป็นรูปแบบหน่ึงของแนวความคิดในการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนทอ้งถ่ิน เพราะ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน คือ ผูท่ี้รู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินตนเองดีกวา่ผูอ่ื้น การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน จึงเป็นการเปิดกวา้งในความคิดเห็นโดยการส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประชาชน ซ่ึง ในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงมาตดัสินใจไดเ้หมือนกนั 
เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ 
 1) มีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได ้การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไป
ดว้ยความสมคัรใจ มิใช่ถูกบงัคบัใหเ้ขา้ร่วม เพราะจะไม่ใช่การสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 2) มีความเสมอภาค ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียม กบัผูเ้ขา้ร่วม
คนอ่ืน ๆ 
 3) มีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแมจ้ะกาหนดวา่ผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่
กิจกรรมท่ีกาหนดไวมี้ความซบัซอ้น เกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึน
ไม่ได้มิเช่นนั้นต้องเสริมสร้างความสามารถ ของประชาชนให้มีความสามารถเขา้ร่วมได้ ส่วน
องคป์ระกอบมี 3 ดา้น คือ 
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 1) มีวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเขา้ร่วมในกิจกรรมหน่ึง ๆ 
จะตอ้งมี วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพื่ออะไร ผูเ้ขา้ร่วมจะไดต้ดัสินใจถูกวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ 
 2) มีกิจกรรมเป้าหมายการให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมตอ้งระบุลกัษณะของกิจกรรมว่ามี 
รูปแบบและ ลกัษณะอยา่งไร เพื่อท่ีประชาชนจะไดต้ดัสินใจวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ 
 3) มีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมจะตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมกัถูกจาํกดัโดยกิจกรรมและวตัถุประสงค์ของการมี
ส่วนร่วมอยูแ่ลว้โดยพื้นฐาน 
 ทั้งน้ี มกัพิจารณาผูเ้ขา้ร่วมจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงเป็นกลุ่มผูอ้าจ
ได้รับ ผลกระทบทั้งทางบวกและลบ เป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจน
ผูส้นใจอีกดว้ยโดยแทจ้ริงนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระทาํไดใ้น
ทุก ๆ ประเด็น ดงันั้น จึงมีแนวทางทัว่ ๆไป บางประการเก่ียวกบัประเด็นท่ีควรใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน (วนัชัย 
วฒันศพัท,์ ผูแ้ปล, 2543, น.43-45) 
 1) การตดัสินใจและผลกระทบท่ีสาํคญั 
 2) การตดัสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกวา่คนอ่ืน 

3) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนท่ีมีอยู่เดิม  
4) การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้อยูก่่อนแลว้ 

 5) ความจาํเป็นเพื่อใหมี้การสนบัสนุนต่อการตดัสินใจ 
 ดงันั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมทางสังคมข้ึนอยู่กบัความ
สนใจ และประเด็นในการพิจารณา แต่มีเง่ือนไขพื้นฐานในการมีส่วนร่วมว่าประชาชนต้องมี
อิสรภาพ ความเสมอภาพ และ ความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมตอ้งมี
วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมีกิจกรรม เป้าหมายและต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้ งน้ีเพื่อให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดาเนินไปไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพสูงสุด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) จึงเป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการ
จดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของ ชาติ ซ่ึงจะส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยการให้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น ให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั รวมตลอดจน
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การควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง เป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส แสดงทศันะและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ ชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย และการตดัสินใจของรัฐ (วนัชยั วฒันศพัท ์,ผูแ้ปล, 2543,หนา้ 25-28)  
2. แนวคิดการพ ันาที ยั งยนื (Sustainable Development) 
 2.1 ความหมายของการพ ันาที ยั งยนื 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การแสวงหาระบบเศรษฐกิจสังคมท่ีมีศกัยภาพสูงพอท่ีจะ
ปรับปรุง รวมทั้งรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้ดาํรงอยู่อย่างยาวนานได้ ซ่ึงการ
พฒันาสามารถท่ีจะพิทกัษ์รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของวนัน้ีให้ดาํรงอยูอ่ย่างย ัง่ยืนยาวนาน
ไปถึงอนาคตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นหลงัโดยไม่ละเลยชีวิตความเป็นอยูข่องคนรุ่น
ปัจจุบนัดว้ย โดยการกระทาํหรือการตดัสินใจทางนโยบายใดๆ (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต์, 2543) 
 สําหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 
วิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มโลกเร่ิมปรากฏเห็นชดัมากข้ึน การเคล่ือนไหวทางส่ิงแวดลอ้มในโลก
อุตสาหกรรมจึงได้อุบติัข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นับเป็นคร้ังแรกท่ีผูค้นเร่ิมมีความต่ืนตวัอย่าง
กวา้งขวางเก่ียวกบั “ขีดจาํกดัทางนิเวศ” ท่ามกลางการเคล่ือนไหวน้ีแนวคิดทางด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติได้รับการสนใจมากท่ีสุด จุดมุ่ งหมายหลักในแนวคิดน้ีต้องการท่ีจะปรับปรุง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเสนอวิธีการเก่ียวกบัการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงโลกเรามียุทธศาสตร์การอนุรักษโ์ลกอยา่งเป็นระบบ ทาํให้
สามารถมองเห็นแนวคิดแบบอนุรักษอ์ยา่งชดัเจน มุ่งไปท่ีเป้าหมาย 3 ขอ้ คือ  
  1. การพิทกัษรั์กษาระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัของการดาํรงชีพของมนุษย ์
  2. การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
  3. การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืยาวนาน 
 2.2 การพ ันาที ยั งยนื: การพ ันายุคโลกาภิวตัน์ 
 กระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและกลไกการตลาด 
ก่อให้เกิดการเติบโต การผลิต การบริโภคท่ีเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม ชีวิตมนุษย ์สัตว์และพืช
พรรณ ดงันั้น การท่ีมนุษยย์งัคงใชแ้นวทางพฒันาแบบเก่าซ่ึงไม่คาํนึงถึงขอ้จาํกดัในการพฒันา อนั
หมายถึง ขอ้จาํกดัดา้นสภาพ ความสามารถท่ีจะรองรับการบริโภค และการใช้ประโยชน์จากโลก 
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และเม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะนาํมาบริโภค และใชป้ระโยชน์หมดลง อีกไม่นานทุกชีวติบนโลกจะตอ้ง
จบส้ิน เพราะมนุษยจ์ะไม่สามารถอาศยัอยูบ่นโลกไดอี้กต่อไป การพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงเป็นแนวคิดเพื่อ
ป้องกนัมิใหโ้ลกตอ้งเดินไปสู่จุดจบ 
3. แนวคิดเกี ยวกบัโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชด าริ 
 ในการจัดการกับปัญหานํ้ าท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้
พระราชทานพระราชดาํริให้ใชร้ะบบการบริหารจดัการนํ้ าท่วมดว้ยวิธีการท่ีเรียกวา่ “แกม้ลิง” ซ่ึง
เป็นวธีิการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มรับนํ้ าตาม
ธรรมชาติ โดยมีพระราชดาํริให้จดัหาพื้นท่ีลุ่ม บึง สระ เป็นท่ีรองรับนํ้ าเม่ือฝนตกหนกัให้นาํนํ้ าเขา้
มาเก็บกกัพกัไวใ้นแกม้ลิงเป็นการชัว่คราว เม่ือนํ้าในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายนํ้ าออกจากแกม้ลิง
โดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้ าท่วมได้และยงั
สามารถใชอุ้ปโภค บริโภคในฤดูแลง้ไดด้ว้ย  
 โครงการพระราชดาํริ “แก้มลิง” เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภยัน้ี ทรงใช้พระประสบการณ์
เปรียบเทียบ “ลิง” ท่ีกินกลว้ยเก็บไวใ้นกระพุง้แกม้ก่อนจะกลืนลงยอ่ยเป็นอาหาร โครงการแกม้ลิง 
ซ่ึงเป็นเสมือนสถานท่ีเป็นบึงเก็บพกันํ้ าชัว่คราว รอให้ระดบันํ้ าในคูคลองระบายนํ้ าพร่องลงแลว้จึง
ระบายปล่อยนํ้าออกมา  
 ดังพระราชดํารัสในเร่ืองของแก้มลิง ท่ีได้พระราชทานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 ความตอนหน่ึงวา่  
  “…ตามปกติเวลาเราให้กลว้ยกบัลิง ลิงจะเค้ียวแลว้เก็บไวใ้นแกม้ลิง… เขาเค้ียวแลว้เอาไป
เก็บในแกม้นํ้ าท่วมลงมา ถา้ไม่ทาํ “โครงการแกม้ลิง” นํ้ าท่วมน้ีจะเปรอะไปหมด อยา่งท่ีเปรอะปีน้ี 
เปรอะไปทัว่ภาคกลาง จะตอ้งทาํ “แกม้ลิง” เพื่อท่ีจะเอานํ้าปีน้ีไปเก็บไว…้”  
     พระราชดาํรัสในเร่ืองของแกม้ลิง ท่ีไดพ้ระราชทานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธนัวาคม 2548 ความตอนหน่ึงวา่  
  “...เช่นเดียวกบัแกม้ลิง แกม้ลิงเม่ือคร้ังก่อน พูดถึงแกม้ลิงคนก็หัวเราะ เด๋ียวน้ีไม่หัวเราะ
แลว้ เพราะว่าลิงตอ้งมีแกม้ ถา้ลิงไม่มีแกม้เขาอยูไ่ม่ได ้คนเราตอ้งมีแกม้ แต่แกม้คนเป็นแกม้ลิงได ้
คือ ตอ้งระวงัรักษา อะไรท่ีกลว้ยเขา้ไปเก็บไวไ้ด ้เป็นการประหยดั จะพูดอะไรก็เก็บไวใ้นแกม้ เก็บ
ไวใ้นแกม้ก็ได ้ก็ประหยดั แกม้ลิงเป็นการประหยดั...”  
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 วธีิการของโครงการแกม้ลิง คือ ดาํเนินการระบายนํ้าออกจากพื้นท่ีตอนบนให้ไหลลงคลอง
พกันํ้าขนาดใหญ่ ท่ีบริเวณชายทะเล เม่ือระดบันํ้ าทะเลลดตํ่ากวา่นํ้ าในคลอง ก็ทาํการระบายนํ้ าจาก
คลองดงักล่าวโดยใชห้ลกัการทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติสูบนํ้ าออก
จากคลองท่ีทาํหน้าท่ี “แกม้ลิง” น้ีเพื่อจะไดท้าํให้นํ้ าตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้
ปริมาณนํ้าท่วมพื้นท่ีลดนอ้ยลงเม่ือระดบันํ้าทะเลสูงกวา่ระดบันํ้าในคลอง ใหท้าํการปิดประตูระบาย
นํ้า โดยยดึหลกันํ้าไหลลงทางเดียว (One Way Flow)  
  ปัจจุบนั มีโครงการแกม้ลิงในหลายพื้นท่ี อาทิ โครงการแกม้ลิงฝ่ังตะวนัออก รับ
นํ้าจากจงัหวดัสระบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ ผา่นคลองธรรมชาติแนวเหนือหรือ
ใตก่้อนระบายออกสู่อ่าวไทยบริเวณจงัหวดัสมุทรปราการ ขณะท่ี โครงการแกม้ลิงฝ่ังตะวนัตกของ
แม่นํ้ าเจา้พระยา รับนํ้ าตั้งแต่จงัหวดัอ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพฯ แลว้ระบายลงสู่
ทะเลดา้นจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นตน้  
 
 ประเภทและขนาดของโครงการแกม้ลิงนั้นมี 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 ประเภทแรก แก้มลิงขนาดใหญ่ คือสระนํ้ าหรือบึงขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมนํ้ าฝนจากพื้นท่ี
บริเวณนั้น ๆ โดยจะเก็บกกันํ้ าไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะระบายลงสู่ลาํนํ้ า การจดัสร้างพื้นท่ี
ชะลอนํ้า หรือพื้นท่ีเก็บกกันํ้าจะมีหลายประเภท อาทิ เข่ือน อ่างเก็บนํ้ า ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นตน้ 
ลกัษณะส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ี มกัมีวตัถุประสงค์อ่ืนประกอบดว้ย อาทิ เพื่อการชลประทาน หรือเพื่อ
การประมง เป็นตน้  
 ประเภทท่ีสอง แกม้ลิงขนาดกลาง เป็นพื้นท่ีชะลอนํ้ าท่ีมีขนาดเล็กกวา่ ไดมี้การก่อสร้างใน
ระดบัลุ่มนํ้า ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็นตน้  
 ประเภทท่ีสาม แกม้ลิงขนาดเล็ก คือ แกม้ลิงท่ีมีขนาดเล็กกวา่อาจเป็นพื้นท่ีสาธารณะ สนาม
เด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบา้น ซ่ึงต่อเขา้กบัระบบระบายนํ้าหรือคลอง 

 
ความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการแกม้ลิงนั้น เน่ืองจาก  

 ประการแรก มีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจากลกัษณะธรรมชาติ มาเป็นพื้นท่ีพฒันา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีของกรุงเทพฯ ทาํให้ปริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของนํ้ าผิวดินในพื้นท่ี
เพิ่มข้ึน  
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 ประการท่ีสอง ปริมาตรและอตัราการไหลของนํ้ าผิวดินท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีทึบนํ้ า จึง
ก่อให้เกิดปัญหานํ้ าท่วมในท่ีตํ่าเพิ่มมากข้ึน ทาํให้ปัญหานํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนจึงขยายตวัเพิ่มข้ึน ไป
ทางดา้นเหนือนํ้า  
 ประการท่ีสาม ขนาดของคลองและความจุเก็บกักทางระบายนํ้ า มีขนาดเล็กกว่า
ความสามารถในการรองรับปริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของนํ้าผวิดินท่ีเพิ่มข้ึนเพราะการรุกลํ้าคู
คลอง (สุทิน ล้ีปิยะชาติ, 2559)  

 
วธิีการวจิัย 

 ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) โดยใชก้ารวิจยั 
เชิงปริมาณนาํและใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการนาํรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในพื้นท่ี
ศึกษา นอกจากน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัและจากขอ้มูลศึกษาภาคสนาม รวมทั้ง
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และไดป้ระยุกตใ์ชก้ระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนบึงระมาณโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research-PAR) เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งย ัง่ยืนในโครงการแกม้ลิง
บึงระมาณ อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก  
 การวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชากรในเขตพื้นท่ีภายใตก้ารดูแลของ
เทศบาลตาํบลบึงระมาณ อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก รวมจาํนวนทั้งส้ิน 4,314 คน 10 หมู่บา้น 
โดยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ คือ 

     
2
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  n= ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  N= ขนาดของประชากร 
  e= ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
ถา้กาํหนดระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5 % จะใชค้่า 0.05  
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 จากการสํารวจผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกแจกแบบสอบถามทั้ง 10 หมู่ ตามความสะดวก และ
เพื่อให้ขอ้มูลเกิดความเท่ียงตรงมากท่ีสุดจึงเลือกแจกแบบสอบถามโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ 
คาํนวณในทุกหมู่ของพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบึงระมาณ โดยทาํการสํารวจประชากรโดยรวม 4,314 คน 
โดยมีวธีิการคาํนวณการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน่ 
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     n 366  

 
 ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ตาํบลบึงระมาณ จาํนวน 366 คน และทาํการกาํหนดสัดส่วน จาํแนกตามรายชุมชน ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จาํนวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบึงระมาณ จาํนวน 366 คน 

หมู่
ที  

ชื อหมู่บ้าน 
จ านวน
ประชากร

จริง 

การค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง 
1 บา้นปลกัแรด 85 (85*366)/4314 7 
2 บา้นดงโคกขาม 490 (490*366) /4314 42 
3 บา้นปลกัแรด 194 (194*366) /4314 16 
4 บา้นหนองแขม 869 (869*366) /4314 74 
5 บา้นปลกัแรด 38 (38*366) /4314 3 
6 บา้นหล่ายมือสี 688 (688*366) /4314 58 
7 บา้นหล่ายโพธ์ิ 654 (654*366) /4314 55 
8 บา้นทุ่งชา 318 (318*366) /4314 27 
9 บา้นหนองมะปราง 328 (328*366) /4314 28 

10 
บา้นตะเภาทองเฉลิมพระ

เกียรติ 
650 (650*366) /4314 55 

 
รวม 4314 

 
366 
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ผลการ ึกษา 
 1.ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย 1) เจา้หน้าท่ีเทศบาลตาํบลบึง
ระมาณ 2) ผูน้าํชุมชนในพื้นท่ี 3) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ประชาชนในพื้นท่ีตาํบล
บึงระมาณ ร่วมกับการวิจยัภาคสนามด้วยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) และการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวขอ้ง ในรูปแบบการพรรณนา
ตามลาํดบั โดยสรุปผลการวจิยัเป็น 5 ประเด็น ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
 ส่วนท่ี 2 ประเด็นการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
 ส่วนท่ี 3 ประเด็นประเด็นดา้นการบริหารโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ  
 ส่วนท่ี 4 ประเด็นดา้นการรับรู้ขอ้มูลโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
 ส่วนท่ี 5 ประเด็นดา้นการมีส่วนร่วมในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
 2. ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ อาํเภอบางระกาํ 
จงัหวดัพิษณุโลก โดยผลของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํเสนอเป็นขอ้สรุปขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าจากแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนโดยท่ีเช่ือมโยง
กบัแนวทางในการบริหารจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาโดยใชโ้ครงการแกม้ลิงบึงระมาณเป็นฐานในการ
พฒันาตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตาํบลบึงระมาณอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดย
เทศบาลตาํบลบึงระมาณจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการพฒันาและอนุรักษพ์ื้นท่ีโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
และสภาพของชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืนรวมไปถึงการจดักิจกรรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาดว้ยการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนักาํหนดวิธีการบริหารจดัการและให้ความสําคญักบัการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ใน
การจดัการระบบนิเวศและทรัพยากรนํ้าในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และคง
อยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  พร้อมทั้งด้านสถานท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวกควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน การวางนโยบาย และแสดงความคิดเห็นให้
มากข้ึน โดยร่วมกนัเสนอความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกในการประชุมประชาคมหมู่บา้น เพื่อ
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จะไดส้นบัสนุนให้เกิดการบริหารจดัการโครงการแกม้ลิงบึงระมาณให้พร้อมต่อการเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาดว้ยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ และในดา้นบุคลากรในพื้นท่ีตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยเฉพาะการปรับภูมิทศัน์และการจดัหา
ส่ิงอาํนวยความสะดวก การวางแผนการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ิน การพฒันาโดยการเช่ือมโยง
ระหว่างท้องถ่ิน กลุ่มจงัหวดัและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศต่อไป ดังนั้นจึงก่อให้แนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณให้พฒันาไปสู่การพฒันาเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงกีฬาได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนใน
ลกัษณะเครือข่ายเพื่อการกาํหนดนโยบายรวมถึงการนาํไปปฏิบติัท่ีมีลกัษณะรวมศูนยอ์าํนาจโดย
ตอ้งกระจายอาํนาจไปสู่ชุมชน 
 2.ปรับปรุงกฎกติกาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ เพื่อให้เกิด
การส่งเสริมและพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นฐาน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนในพื้นท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและสามารถพฒันาตนเองไปสู่
การเป็นผูป้ระกอบการในพื้นท่ีได ้ 
 3. พฒันารูปแบบการวางแผนร่วมกนัเพื่อป้องกนัเส่ียงในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าใน
โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ เพราะทรัพยากรนํ้าในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณเป็นการกกัเก็บนํ้ าตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น หากจะพฒันาให้เป็นแหล่งการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ควรจะต้องรักษาระดับของ
ทรัพยากรนํ้ าและระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมต่อการรองรับการจดักิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวและดึงดูดจาํนวนนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาในพื้นท่ี 
 4. พฒันาศกัยภาพของประชาชนในพื้นท่ี ใหส้ามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาและประสบการณ์ในพื้นท่ีชุมชน เพื่อนาํมาพฒันาโครงการแกม้ลิงบึงระมาณให้สามารถเป็น
แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นจุดสนใจกบันกัท่องเท่ียว 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อาํเภอบางระกํา จังหวดั
พิษณุโลก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) ค่า
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ร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F – test: One – way Analysis 
of Variance)  
 1) ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ปัจจัยด้านเพศพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54 % ปัจจยัดา้นอายพุบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 41 - 60 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5% ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 94.3 % ปัจจยัในดา้น
อาชีพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 41.5% ปัจจยัในดา้นรายไดต่้อเดือนพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีรายไดต้ั้งแต่ 5,000 
– 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5% และด้านระยะเ วลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูอ่าศยัในชุมชนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 97.5%  
 2) ระดบัการรับรู้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ  
 ในดา้นการรับรู้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดโดยเรียงจากมาก
ไปหาน้อยดงัต่อไปน้ี คือ การให้ความสําคญัต่อวิถีชีวิตของโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ลาํดับต่อมา คือ การรับรู้ถึงโครงการแก้มลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ลาํดับถัดไป คือ 
โครงการแก้มลิงบึงระมาณมีความสําคญัต่อวิถีชีวิต (ค่าเฉล่ีย 4.05) การทราบถึงประโยชน์และ
ผลกระทบของโครงการแก้มลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.945) การทราบถึงความสําคญัหรือความ
จาํเป็นในการสร้างโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ  (ค่าเฉล่ีย 3.645) ลาํดบัสุดทา้ย คือ การทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.60) 
 3) ระดบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ  
ในด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  =3.92) 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก
ทั้งหมดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดงัต่อไปน้ี ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาสาเหตุ
และวตัถุประสงค์ของการสร้างโครงการแก้มลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย = 4.18)  ท่านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดาํเนินงานบริหารจดัการนํ้ าในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย = 4.13)   ท่านมี
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ส่วนร่วมในการเลือกแนวทางหรือพิจารณาเก่ียวกบัการสร้างโครงการแกม้ลิงบึงระมาณในพื้นท่ีฯ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทางราชการ หรือคณะกรรมการชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 4.05)  ท่านเข้าร่วมการทาํ
ประชาคมในการก่อสร้างโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ ในพื้นท่ีฯ (ค่าเฉล่ีย = 3.945) ท่านมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างโครงการแกม้ลิงบึงระมาณในพื้นท่ีฯ (ค่าเฉล่ีย = 3.645) 
และท่านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ าในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ (ค่าเฉล่ีย = 3.595)  
ตามลาํดบั 
 4) ระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้
ลิง 
บึงระมาณ 
  - เพศ ระดบัความสัมพนัธ์กนัระหว่างเพศกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนฯ ทางดา้นการรับรู้ในของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯและดา้นพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบว่า ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ
แสดงว่าระหว่างเพศไม่มีผลความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางดา้นการรับรู้ใน และดา้นพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
  - อายุ ระดบัความสัมพนัธ์กนัระหว่างอายุกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนฯ ทางด้านการรับรู้ในของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบว่า การทราบถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการแกม้ลิงบึงระมาณมีผลความสัมพนัธ์ในช่วงระดบัอายุของประชาชนโดยค่า
ทางสถิติ (Sig = 0.020<0.05) นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นการรับรู้ในอ่ืนนั้น ไม่พบค่า Sig. มีค่า
มากกวา่ 0.05 และทางดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบวา่ การเขา้ร่วมทาํ
ประชาคมในการก่อสร้างโครงการแก้มลิงบึงระมาณของประชาชนในพื้นฯ มีผลความสัมพนัธ์
ในช่วงระดบัอายุของประชาชนโดยค่า (Sig = 0.020<0.05) ซ่ึงระดบัช่วงอายุท่ีเขา้ร่วมคือ ช่วงอาย ุ
41-60 ปี โดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.020<0.05) นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆแลว้
นั้น ไม่พบค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 
  - ระดบัการศึกษา ระดบัความสัมพนัธ์ระดบัการศึกษากบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนฯ ทางดา้นการรับรู้ในของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบว่า 
โครงการแก้มลิงบึงระมาณมีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของประชาชนมีผลความสัมพนัธ์ต่อระดับ
การศึกษาโดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.018<0.05) นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นการรับรู้ในอ่ืนนั้น ไม่
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พบค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 และทางดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบวา่ 
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาํเนินงานบริหารจดัการนํ้ าในโครงการแก้มลิงบึงระมาณมีผล
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัการศึกษา โดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.04<0.05) เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นวุฒิ
การศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาตรี นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆแลว้นั้น ไม่พบค่า Sig. 
มีค่ามากกวา่ 0.05 
  - อาชีพ ระดับความสัมพนัธ์ของอาชีพกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนฯ ทางด้านความรู้ ความเขา้ใจของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบว่า การ
ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบของโครงการแกม้ลิงบึงระมาณมีผลความสัมพนัธ์ต่ออาชีพโดยค่า
ทางสถิติ (Sig = 0.002<0.05) ซ่ึงจะเห็นค่าเฉล่ียไดว้่า อาชีพเกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร่ มีผล
สัมพนัธ์ต่อใช้ประโยชน์กบัแหล่งนํ้ าธรรมชาติ และความสําคญัต่อวิถีชีวิตของประชาชนในเขต
โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ โดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.017<0.05) นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นการ
รับรู้ในอ่ืนนั้น ไม่พบค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ในส่วนทางด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีฯ พบว่า การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ าในโครงการแก้มลิงบึง
ระมาณมีผลสัมพนัธ์ต่ออาชีพ โดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.041<0.05) ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทุกอาชีพตอ้งมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและดูแลแหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค จนถึงการเกษตร ในฤดูกาลต่างๆ 
นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆแลว้นั้น ไม่พบค่า  Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 
  - รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับความสัมพนัธ์กันระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ทางด้านการรับรู้ในของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีฯ และดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบวา่ ค่า Sig. มีค่า
มากกว่า 0.05 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่าระหว่างระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผล
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางด้านการรับรู้ใน และด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการแกม้ลิงบึงระมาณ 
  - ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ระดบัความสัมพนัธ์กนัระหว่างระยะเวลาท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชนกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ทางดา้นการรับรู้ในของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบวา่ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมีผลสัมพนัธ์ต่อโครงการแกม้ลิง
บึงระมาณมีความสําคญัต่อวิถีชีวิตผลต่ออาชีพโดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.040<0.05) ซ่ึงจะสังเกต
ค่าเฉล่ียไดว้า่ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป มีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอยูอ่าศยั
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มานาน นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นการรับรู้ในอ่ืนนั้น ไม่พบค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 และ
ทางดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีฯ พบว่า การกมีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อพิจารณาสาเหตุและวตัถุประสงค์ของการสร้างโครงการแก้มลิงบึงระมาณมีผลสัมพนัธ์ต่อ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน โดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.018<0.05) ซ่ึงจะเห็นไดว้่าประชาชนท่ีอยู่
อาศยัเกิน 5 ข้ึนไปนั้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาหาวตัถุประสงคข์องการสร้างโครงการแกม้ลิงบึง
ระมาณ และยงัส่งผลสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ าในโครงการแกม้ลิงบึง
ระมาณ โดยค่าทางสถิติ (Sig = 0.037<0.05) นอกเหนือจากประเด็นทางดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆแลว้นั้น 
ไม่พบค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05 
 2. ข้อเสนอแนะการวจัิย  
  1. ควรเพิ่มศกัยภาพการกระตุน้ในปัจจยัเชิงบวกท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากข้ึน โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะส่ือโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ท่ีจะทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและทัว่ถึง มากกวา่รูปแบบของ
เอกสารหนงัสือคาํสั่งจากทางการเท่านั้น และควรมีการสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการใน
ส่วนน้ีอยา่งเพียงพอ  
  2. ควรมีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรนํ้ าใน
โครงการแกม้ลิงบึงระมาณอย่างต่อเน่ือง เช่น แหล่งนํ้ าธรรมชาติในพื้นท่ีบึงระมาณมีความสําคญั
และประโยชน์อย่างไรต่อในพื้นท่ี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ท่ีอาจเกิดปัญหาการแย่งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้ าสาธารณะน้ี พร้อมและอภิปรายหาแนวทางป้องกันแก้ไขในระดับ
หมู่บา้นอยา่งสมํ่าเสมอ  
  3. ควรมีการวางแผนการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรนํ้ า เน้นการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
โดยให้ประชาชนโดยเฉาะในภาคเกษตรกรรมเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ไม่ใช่เพียงติดตามรับทราบ
ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา เพียงแค่ประโยชน์ในการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าเท่านั้น แต่ตอ้งให้มีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอนจนถึงขั้นติดตามผลและผลสัมฤทธ์ิของการแกไ้ขปัญหา  
  4. ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนมีระดบัความรู้ความเขา้ใจ เสริมสร้างทศันคติท่ีดี และ
เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าในพื้นท่ีบึงระมาณ โดยเฉพาะทศันคติด้านมาตรการทางกฎหมาย ซ่ึงหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้งจะตอ้งช้ีให้เห็นวา่ การสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนสามารถแกไ้ขปัญหาในการ
ทาํลายทรัพยากรไดดี้กวา่การใชม้าตรการทางกฎหมาย  
  5. ควรสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยตนเองในทุกขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วม และเป็นผูป้ระสานงานกลางระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคประชาชน ให้
ประชาชนเกิดความเขา้ใจและมีความสมคัรใจในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรนํ้าใน 
พื้นท่ีร่วมกนั 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีว ัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นมาและลักษณะของนโยบายการ
ปราบปรามการคอร์รัปชันของสาธารณรัฐประชาชนจีน และวิเคราะห์ให้เห็นถึง ด้านบวกและ
ข้อจํากัดของนโยบายดังกล่าว  และมีขอบเขตในการศึกษาโดยเน้นท่ีภาครัฐในสมัยของ
ประธานาธิบดีสี จ้ิน ผงิ  

ผลการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
ความเป็นมาและลกัษณะของนโยบายการปราบปรามการคอร์รัปชนัท่ีสําคญันั้นแบ่งกวา้งๆ 

เป็นสองระยะ ไดแ้ก่ สมยัอดีตประธานาธิบดี หู จินเทา และสมยัประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ลกัษณะ
ของนโยบายคือ  การดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัจากบนลงล่าง อยา่งรุนแรง 
รวดเร็ว เด็ดขาด และกวา้งขวางโดยใชเ้จา้หนา้ท่ีจาํนวนมากในการดาํเนินการ   

ส่วนด้านบวกและข้อจํากัดของนโยบายดังกล่าวนั้ น สามารถสรุปได้ว่า ในทางบวก 
นโยบายดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว เด็ดขาด และสามารถป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัไดอ้ยา่ง
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กวา้งขวาง อยา่งไรก็ตาม ขอ้จาํกดัคือ นโยบายดงักล่าวไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาการคอร์รัปชนัท่ีโครงสร้าง 
ดงัจะเห็นไดจ้าก ทนายดา้นสิทธิ ส่ืออิสระ และองคก์รนอกภาครัฐ ไม่ไดรั้บการปกป้อง และ ในบาง
กรณีถูกโจมตี  ดงันั้น นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัของจีน ขาดการตรวจสอบจากภาคส่วนอ่ืนๆ 
ของสังคม อยา่งชดัเจน 

 

ค าส าคญั:  นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั, สาธารณรัฐประชาชนจีน  

Abstract 
The purpose of this article is to study the history and characteristics of the anti-corruption 

policy of the People’s Republic of China and analyze the positive aspects and limitations of such 
policy. The scope of the study focuses on the government sector during the reign of  President Xi 
Jinping  

The research results are as follows. 
The history and main characteristics of the anti-corruption policy are broadly divided into 

two phases: the former President Hu Jintao and the President Xi Jinping. The policy of preventing 
and suppressing corruption is top-down setting, severe, fast, decisive and extensive by using a 
large number of officers in the operation.  

The positive aspects and limitations of such policy can be analyzed as follows. In a 
positive way, the policy proceeds quickly, decisively, and can prevent and suppress corruption 
extensively. However, the limitation is that such policy does not solve at the structure level of the 
corruption problem.  As can be seen from the fact that rights lawyers, independent media and 
non-government organizations are not protected and attacked in some cases. Therefore, the anti-
corruption policy of China lacks the clear examination from other sectors of society. 

 
Keywords: Policy on Anti-corruption, The People’s Republic of China 
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บทน า  
 นโยบายต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของจีนนั้ นได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก และไดรั้บความสนใจจากส่ือต่างประเทศอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะการ
กวาดลา้งขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐจาํนวนมาก อีกทั้งรัฐยงักาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงโดยมีโทษ
ระดบัสูงสุดคือ การประหารชีวิต และมีการทาํข่าวอย่างกวา้งขวาง ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัจนมีผล
เป็นการป้องปรามปัญหาน้ีไดอ้ยา่งดี   บทความน้ีเป็นการวิจยัเอกสารซ่ึง จาํกดัขอบเขตการศึกษาอยู่
ท่ีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐ  ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาให้คาํ
จาํกดัความ “ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” วา่หมายถึงบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีบริการสาธารณะในหน่วยงานภาครัฐ  
ดงัต่อไปน้ี: บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะใน บริษทั ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบนั 
และองคก์รของประชาชน    บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายจากบรรษทั รัฐวสิาหกิจ และสถาบนัของรัฐ 
ให้ทาํงานให้กบั บริษทั ท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ สถาบนั และองคก์รทางสังคมโดย บริษทั 
รัฐวิสาหกิจและสถาบนัต่างๆ และบุคลากรทาํงานอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะตาม
กฎหมาย (Teh, K and Kwok, P. , 2018)  อยา่งไรก็ตาม นโยบายดงักล่าวไม่ไดแ้กไ้ขรากฐานของ
ปัญหาในระดับโครงสร้าง อีกทั้ งการเน้นการตรวจสอบและปราบปรามการคอร์รัปชันอย่าง
กวา้งขวางและรุนแรงนั้นยงัมีผลในทางการรวมศูนยอ์าํนาจของประธานาธิบดีสี จ้ินผงิ ใหม้ากยิ่งข้ึน 
อนัเป็นประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตน แต่เป็นภยัคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน  

ความเป็นมาของนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของจีนก่อนสมยัของประธานาธิบดี       
สี จิน้ ผงิ  
 ปัญหาการคอร์รัปชนัและการตรวจสอบการคอร์รัปชนัในจีนนั้นมีมายาวนาน ดงัปรากฏใน
ประมวลกฎหมายแห่งสมยัราชวงศชิ์งซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีเป็นกฎหมายช้ินแรกท่ีมีข้ึนในช่วง ทศวรรษ 
ท่ี 1700  คร้ันส้ินสุดการปกครองแบบราชวงศ์  ปัญหาการคอร์รัปชนัก็ไม่ไดห้มดไป   หลงัจากท่ี
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนยึดอาํนาจในปี พ.ศ. 2492  รัฐบาลจีนรณรงค์ปราบปรามการ
ทุจริตอยูห่ลายคร้ัง โดยมุ่งไปท่ีการทุจริตท่ีเปิดเผยและเห็นไดช้ดั  ยุคก่อนปฏิรูปตามลทัธิเหมา(the 
pre-Mao reform period) ปัญหาคอร์รัปชนัก็มีอยูอ่ยา่งแพร่หลายในหมู่เจา้หนา้ท่ีระดบัล่างท่ีทาํงาน
ปฏิบติัการ  ส่วนรัฐใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาในลกัษณะแบบเดิมเช่นท่ีเป็นมา คือ การรวมศูนยอ์าํนาจ
การตรวจสอบสั่งการจากบนลงล่าง  ต่อมาในช่วงทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 มีการรณรงค์การ
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ต่อตา้นการคอร์รัปชนัคร้ังใหญ่  แต่กลบัผลกัให้การคอร์รัปชนัเป็นไปอยา่งลบัๆ โดยส่วนใหญ่แลว้
ใช ้ส่ิงของเป็นสินบน เช่น บุหร่ี สุรา และเน้ือสัตว ์ คร้ันหลงัการปฏิรูปในยุคหลงัเหมา (The post-
Mao reform period) จีนไดป้ฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นแบบตลาดมากข้ึนในปี พ.ศ. 2521 – 2522  ส่งผล
ให้การคอร์รัปชนัรุนแรงมากข้ึนตามไปดว้ย เจา้หนา้ท่ีรัฐเรียกรับสินบนเพื่อแลกกบัการจดัสรรปัน
ส่วนทรัพยากรท่ีมีค่า เช่น ท่ีดิน และเงินลงทุน อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูม้าติดต่อ
ดว้ย  ประกอบกบัในช่วงทศวรรษท่ี 1960 - 1970 นั้น เกิดวฒันธรรม  guanxi ข้ึนมาเม่ือปัจเจกบุคคล
พยายามสร้างความสัมพนัธ์กันแบบเป็นส่วนตัวด้วยการมอบของขวญัให้กับข้าราชการและ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ เพื่อช่วยในการร้องขอประโยชน์ให้ไดผ้ล เช่น การเขา้ถึงสินคา้ท่ีหาไดย้าก การไดรั้บ
การตอบรับเข้าโรงเรียน การได้ตาํแหน่งงาน และการได้รับการเอ้ือประโยชน์แบบต่างๆ (W, 
Andrew., 2012, Online) 
 ช่วงตน้และกลางศตวรรษท่ี 1980 สินคา้หลายอยา่งขาดแคลน  การทุจริตระดบัเล็กๆ นอ้ยๆ 
เฟ่ืองฟูข้ึน  มีการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยส่ิงของเพื่อให้ได้บตัรปันส่วนการซ้ือสินค้า  ส่วน
ผูป้ระกอบการหรือนกัลงทุนท่ีจะเร่ิมทาํธุรกิจและตอ้งการลดหรือหลีกเล่ียงขั้นตอนอนัยุง่ยากล่าชา้
และซับซ้อนของระบบราชการ ก็สานสัมพนัธ์ส่วนตวักบัขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีรัฐ และมีการ
เลือกใช้เงินสดเพื่อติดสินบนมากข้ึน  กลางทศวรรษท่ี 1980 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
ตดัสินใจท่ีจะยกเลิกมาตรการควบคุมราคาสินคา้และใชร้ะบบแบบผสม โดยเจา้หน้าท่ีรัฐจะเป็นผู ้
กาํหนดวา่ จะขายสินคา้ในระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐวางแผน หรือหรือปล่อยให้สินคา้นั้นออกไปอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด  การท่ีมีสินคา้ขาดแคลนอยู่มาก ทาํให้การปล่อยให้สินคา้อยู่ในระบบ
ตลาด จะเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีของรัฐแสวงหากาํไรอนัมิชอบไดเ้ป็นจาํนวนมากจากดุลยพินิจน้ี  
และในช่วงปลายศตวรรษท่ี 1980 ได้เกิดคล่ืนการทาํกาํไรจากเหล่าขา้ราชการกันขนานใหญ่
(guandao)  จนกลายเป็นสาเหตุสําคญัของการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลจีนในฤดูใบไมผ้ลิเม่ือปี พ.ศ. 
2532   เม่ือรัฐบาลจีนเผชิญกบัปัญหาคอร์รัปชันท่ีสั่นคลอนความชอบธรรม จึงไดด้าํเนินการ
ปราบปรามหลายคร้ัง และเนน้นาํผูก้ระทาํผิดท่ีมีตาํแหน่งยิ่งใหญ่และสําคญั หรือท่ีเรียกวา่ "เสือตวั
ใหญ่" มาลงโทษและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือของรัฐ  เพื่อเป็นการแสดงผลงาน  อยา่งไรก็ตาม การ
คอร์รัปชนักลบัรุนแรงข้ึน และเม่ือกลางศตวรรษท่ี 90 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของจีนท่ีคอร์รัปชนั
ก็เพิ่มจาํนวนมากข้ึน (W, Andrew., 2012, Online) 
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 การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในยุคหลงัเหมา (The post-Mao reform period) นั้น เป็นช่วงเวลาท่ี
การคอร์รัปชนัในจีนมีมากข้ึนอย่างสัมพนัธ์กนั  โดยการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งกบั การถ่าย
โอนส่ิงอนัมีค่าขนาดใหญ่จากรัฐสู่ตลาด   ในขั้นตอนแรกๆ ของการปฏิรูปมีการถ่ายโอน ภาค
การเกษตรไปสู่การผลิตโดยครัวเรือน ปัจเจกบุคคลมีแรงดลใจท่ีจะติดสินบนเพื่อให้เพาะปลูกใน
ท่ีดินแปลงท่ีอุดมสมบูรณ์  เจา้หนา้ท่ีปกครองระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจดุลยพินิจในการ
ตดัสินใจใหช้าวนาสามารถเขา้ถึงปัจจยันาํเขา้ท่ีภาครัฐอุดหนุน เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และนํ้ ามนัดีเซล  
เม่ือการปฏิรูปดาํเนินไปอยา่งเขม้ขน้ข้ึนในทศวรรษท่ี 1990 และรัฐเร่ิมให้เช่าท่ีดินเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรม การพาณิชย ์และอสังหาริมทรัพย์   แลว้เม่ือเศรษฐกิจเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ภาคเอกชน
จึงมีความตอ้งการระดมแสวงหาเงินทุนท่ีสามารถให้เอกชนยมื   หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ควบคุม
เงินทุน หรือมีกองทุน  การแสวงประโยชน์หรือการทาํกาํไรจากการขายสิทธิในการให้เช่าท่ีดินจึง
เกิดข้ึนมาก  โดยภาครัฐเป็นแหล่งกูย้ืม หรือให้เช่าทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีสําคญัจึงเปิดช่องทางให้กบั
เจา้หน้าท่ีรัฐและนักธุรกิจและผูป้ระกอบการท่ีจะกระทาํการทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของตนได ้    
(W, Andrew., 2012, Online) 
 ช่วงการปฏิรูป ยงัเป็นช่วงท่ีมีการขยายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ อันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง  
นอกจากน้ี ปัจจยัอ่ืนท่ีเอ้ือต่อการคอร์รัปชนัคือ ในช่วงของการปฏิวติัวฒันธรรม  สถาบนัท่ีบงัคบัใช้
กฎหมายถูกควบคุมและไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามปกติเพราะถูกมองวา่ เป็นฝ่ายท่ีต่อตา้นลทัธิเหมา 
ดงันั้นจึงไม่กลา้ปฏิบติังานหนา้ท่ีของตนเองหรือไม่ก็ถูกควบคุมโดยฝ่ายทหาร จนเม่ือเขา้สู่ยุคหลงั
การปฏิรูปตามแนวลทัธิเหมา (The post-Mao reform period)    สถาบนัเหล่าน้ีจึงไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึน 
โดยในปี พ.ศ. 2522 สถาบนัเหล่าน้ียงัอยู่ในระยะแรกของการฟ้ืนฟู และในปีเดียวกนัน้ีเอง ท่ี
ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแรกของจีนนั้นมีผลบงัคบัใช ้ ซ่ึงเป็นกฎหมายสมยัใหม่ท่ีต่อตา้นการ
ติดสินบนไดมี้ข้ึน เป็นคร้ังแรก ในยุคสมยัหลงัเหมา  เม่ือภาคเอกชนเร่ิมเติบโต และเจา้หนา้ท่ีรัฐได้
ใชอ้าํนาจในทางท่ีผิดเด่นชดัข้ึน  จีนเขา้สู่ยุคการปฏิรูปแต่ก็มี ความสามารถเชิงสถาบนัขั้นพื้นฐาน
มาก ในการต่อสู้กบัการคอร์รัปชนั   อีกทั้งวฒันธรรมของการทาํธุรกิจกิจการใหม่ท่ีกาํลงัเร่ิมเกิดข้ึน
ก็เอ้ือต่อการแพร่กระจายของการคอร์รัปชนั โดยวฒันธรรมนั้นมีลกัษณะในแบบท่ีธุรกิจท่ีอยูใ่นจุด
ท่ีกาํลงัก่อตั้งข้ึนมาใหม่นิยมไม่เดินตามกฎระเบียบ แต่ใชว้ิธีการติดสินบน การให้ประโยชน์ การจดั
งานเล้ียงแก่ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีอาํนาจ เพื่อให้ธุรกิจของตนก่อตั้ งข้ึนและดาํเนินไปได้
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โดยสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน เช่น เพื่อให้ตนเองไดก้าํไรมากข้ึน และขจดัอุปสรรคดา้น
ระเบียบการดําเนินการทางราชการอนัยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น น่ีก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการ       
คอร์รัปชนั  จะเห็นไดว้่าการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั้นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบแผนของการ
คอร์รัปชนัใหมี้ลกัษณะเป็นพลวตั กล่าวคือ ในยคุของเหมา  การติดสินบนเล็กๆ นอ้ยๆ แพร่ไปอยา่ง
กวา้งขวาง  ไม่ค่อยมีการติดสินบนในลกัษณะขนาดใหญ่เพราะ การท่ีรัฐผกูขาดทางเศรษฐกิจ จะมี
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ไม่ก่ีราย ท่ีจะอยู่ในฐานะท่ีจะใช้วิธีการอนัผิดกฎหมายในการมีอิทธิพลต่อ
เจา้หน้าท่ีรัฐ   การปฏิรูปเปล่ียนแปลงพลวตัของการคอร์รัปชันโดยการกาํหนดชุดของตวัแสดง
ได้แก่  ไม่เพียงแค่นักธุรกิจเอกชน แต่ยงัรวมถึงผูจ้ดัการกิจการท่ีรัฐเป็นเจ้าของ ท่ีจะทาํการติด
สินบนเจา้หนา้ท่ีรัฐได ้เม่ือเศรษฐกิจของจีนเติบโตแบบทะยานข้ึน  กาํไร ความตอ้งการคอร์รัปชนั ก็
มีมากข้ึนตามไปดว้ย  และจาํนวนเจา้หน้าท่ีรัฐอาวุโสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัมีมากข้ึนเพราะ
อยูใ่นตาํแหน่งท่ีจะขายทอดตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ผูป้ระกอบการและผูพ้ฒันาหลกัทรัพยไ์ดก้าํไรจาก
ราคาตลาด (W, Andrew., 2012, Online) ขณะเดียวกนั การแสดงบทบาทของรัฐในการเขา้ตรวจตรา 
การควบคุมบงัคบัและลงโทษผูก้ระทาํผดิมากข้ึนเช่นกนั 
    ต่อมากระแสต่ืนตวัการต่อตา้นทุจริตในจีนไดเ้ร่ิมตน้ ในสมยัอดีตประธานาธิบดีหู จินเทา 
และนายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าโดยมีผูจุ้ดกระแส คือ นายหลี จินหวั อดีตผูว้า่การสํานกังานตรวจ
เงินแผน่ดินของจีน (China National Audit Office) หรือ CNAO การก่อตั้ง CNAO ในปี พ.ศ. 2526 
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัในการพฒันาองค์กรตรวจสอบให้มีความทนัสมยัในระดบัสากล   ผลการ
ทาํงานตรวจสอบท่ีองค์กรเปิดเผยสู่สาธารณะไดรั้บความสนใจจากสังคมและส่ือมวลชนของจีน
เป็นอย่างมากจนถึงกบัได้รับการขนานนามว่า "พายุการตรวจสอบ" (Audit Storm) พายุการ
ตรวจสอบเป็นคล่ืนลูกแรกในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในสังคมจีน     หลงัจากพายุการตรวจสอบ 
CNAO พฒันาเทคนิคการตรวจสอบตามเวลาจริง (Real Time audit) เพื่อมุ่งป้องกนัการคอร์รัปชนั
อย่างทนัท่วงทีข้ึนในปี พ.ศ. 2548 เทคนิคน้ีช่วยลดโอกาสและความเส่ียงในการทุจริตด้วยการ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่เร่ิมไปจนกระทัง่ส้ินสุดโครงการ เทคนิคน้ีช่วยในการ
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด ร่ัวไหล และเฝ้าระวงัตกัเตือนหน่วยงานท่ีใชง้บประมาณแผน่ดินให้ใชจ่้าย
อยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยหากผูต้รวจสอบพบความผิดปกติ ผูต้รวจสอบก็จะรีบรายงานผลในทนัที หาก
พบพฤติการณ์ตอ้งสงสัยว่าจะเกิดการคอร์รัปชนั หน่วยงานท่ีจะมาดาํเนินการต่อจาก CNAO คือ 
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คณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Central Commission for Discipline 
Inspection) หรือ CCDI (สุทธิ   สุนทรานุรักษ,์ 2559, ออนไลน์)      
               สาํหรับกระบวนการในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของพรรคคอมมิวนิสตจี์นมีระบบพิเศษ
ท่ีอยู่เหนือกฎหมายท่ีเรียกว่า shuanggui ซ่ึงเป็นกระบวนการทางวินยัภายในพรรคคอมมิวนิสต์ท่ี
สมาชิกพรรคถูกจาํคุกเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่สามารถติดต่อเขา้ถึงทนายความหรือครอบครัว
ของตนเองไดจ้นกวา่พวกเขาจะสารภาพ (BBCnews: China anti-corruption chief Wang Qishan 
named Xi Jinping's deputy, 2018, Online, 2018, Online) 

การปราบปรามคอร์รัปชันตามนโยบายของประธานาธิบดี สี จิน้ผงิ 
 ประเทศจีนเป็นประเทศหน่ึงท่ีเผชิญกบัปัญหาคอร์รัปชนัอยา่งรุนแรง นายสี จ้ินผิง ก่อนท่ี
จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี ไดแ้สดงเจตนารมณ์ประกาศถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหา   
คอร์รัปชนั ไว ้ดว้ยการกล่าวเตือนเจา้หนา้ท่ี ในท่ีประชุมการต่อตา้นการติดสินบน เม่ือปี พ.ศ. 2557 
ว่า"ให้คุมคู่สมรส บุตร ญาติ เพื่อน ลูกน้องของตนเอง และปฏิญาณตนว่าจะไม่ใช้อาํนาจเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวั" (Bloomberg News, 2012, Online) 
 เม่ือนายสี จ้ินผิง ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้ประกาศ
นโยบายปราบปรามการคอร์รัปชนัเพื่อรวมอาํนาจของเขาใหเ้ขม้แข็งและเสริมสร้างความชอบธรรม
ในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต ์(Xiangwei, W. 2018, Online) โดยนายสี จ้ินผงิ ไดบ้ญัญติักฎ
เพื่อต่อต้านและปราบปรามการคอร์รัปชันของคนจีนตลอดจนเป็นการจบัจ้องการใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือยในหมู่ขา้ราชการระดบัสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีสําคญัของการคอร์รัปชนั กฎดงักล่าวมีทั้งหมด 
11 ประการดงัต่อไปน้ี ดงัน้ี (จีนวางนโยบายปราบคอร์รัปชัน่, 2556, ออนไลน์)                   
 1. การห้ามข้ึนป้าย ปูพรมแดง หรือมอบช่อดอกไม้แก่คนในรัฐบาลข้าราชการ และ
นายทหารระดบัสูง ไม่วา่จะในโอกาสใด 
 2. การหา้มใชจ่้ายเงินหลวงอยา่งฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะในระหวา่งไปตรวจราชการ ตอ้งไม่พกั
ในโรงแรมหรู 
 3. การหา้มจดัเล้ียงดว้ยอาหารราคาแพง หรือสั่งอาหารจนลน้โต๊ะแมจ้ะปฏิบติัจนเป็นธรรม
เนียมมาแลว้ก็ตาม 
 4. การหา้มมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นทุกงานเล้ียง 

https://www.scmp.com/topics/chinas-communist-party
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 5. การห้ามคนในรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีของกรมการเมือง ขา้ราชการและนายทหารระดบัสูงใช้
สัญญาณไซเรน เพื่อขอทางสะดวกแก่ตน 
 6. การให้เจา้หนา้ท่ี ขา้ราชการและนายทหารระดบัสูงทุกคน อบรมสั่งสอนภรรยาและลูก
ใหก้ระทาํตนเป็นเยีย่งอยา่งในการรับใชร้าชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ห้ามรับสินบนทั้งหนา้บา้น
ในบา้น และหลงับา้น ดว้ยเหตุแห่งหนา้ท่ีของตนเป็นอนัขาด 
 7. ทุกคนท่ีรับเงินเดือนจากหลวง ตอ้งใชชุ้ดท่ีราชการตดัให ้
 8. การห้ามเจา้หนา้ท่ี ขา้ราชการ และนายทหารระดบัสูง เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้
รับอนุญาต 
 9. การใหเ้วลาหาหลกัฐานพิสูจน์วา่รถหรูราคาแพงกบันาฬิกาแบรนด์ดงัท่ีใชอ้ยู ่ ท่านไดม้า
จากไหน?  เพราะเหตุใด ? 
 10. การใหน้าํบญัชีเงินฝากในต่างประเทศกลบัมาฝากในประเทศ 
 11. การให้บุตรหลานท่ีเรียนอยู่ ต่างประเทศกลับมาเรียนในประเทศให้หมด 
 สําหรับ 3 ข้อหลงัน้ี มุ่งไปท่ีคนมีตาํแหน่งระดบัสูง (นสพ. เพชรภูมิ ยอ้นหลงั, 2556, 
ออนไลน์) 
 ไม่เพียงเท่าน้ี  ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ยงัไดท้ยอยออกบญัญติั 100 ประการซ่ึงกาํหนดแนว
ทางการป้องกนัการทุจริตให้กบัขา้ราชการทุกระดบั เช่น การงดการจดังานเล้ียงหรูหรา การไม่รับ
ของขวญัราคาแพง การห้ามมีภรรยาน้อย การยกเลิกระบอบอภิสิทธ์ิชน  การลดเงินเดือนและ
อภิสิทธ์ิของผูบ้ริหารรัฐกิจลงประมาณร้อยละ 30 (อิสรนนัท,์ 2557, ออนไลน์)                              
 ในส่วนของกลไกป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนันั้น รัฐบาล ให้ความสําคญักบัการ
สร้างความเขม้แขง็ในกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะการทาํหนา้ท่ีของ CNAO ท่ีพยายามพฒันา
เทคนิค วธีิการตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา พร้อมกบัเพิ่มอาํนาจกบั CCDI ซ่ึงทาํงานไดร้วดเร็ว เด็ดขาด 
ผลลพัธ์เหล่าน้ีทาํให้กลไกปราบปรามคอร์รัปชนัในจีนมีความเขม้แข็งมากกว่ารัฐบาลหลายชุดท่ี
ผา่นมา (จีนกบัการจดัการปัญหาคอร์รัปชนั (ตอนจบ), 2559, ออนไลน์)CCDI เป็นกลไกการควบคุม
วนิยัของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจี์น ซ่ึงบทบาทของ CCDI เด่นชดัข้ึนในยุคประธานาธิดีสี จ้ิน ผิง 
ท่ีมีนโยบายปราบปรามคอร์รัปชนัอยา่งเขม้งวดจริงจงัโดยไม่เลือกปฏิบติั (จีนกบัการจดัการปัญหา
คอร์รัปชนั (ตอนจบ), 2559, ออนไลน์) 
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 ส่วนเคร่ืองมือท่ีภาครัฐไดน้าํมาใชใ้นการตรวจสอบ แกไ้ข และปราบปรามคอร์รัปชนัคือ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ท่ีย ํ้าเน้นการนาํ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ  โดยในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลจีนไดริ้เร่ิมระบบ Zero 
Trust ซ่ึงสร้างข้ึนด้วยความร่วมมือระหว่าง Chinese Academy of Sciences และ Chinese 
Communist Party โดยรัฐบาลไดน้าํระบบดงักล่าวมาทดลองใชใ้นเมืองและเขต 30 แห่ง ซ่ึงเป็นเพียง
แค่ 1% ของทั้งประเทศ เพื่อตรวจตราดูความเป็นไปของขา้ราชการและพนักงานของรัฐ  โดย
โครงการน้ีจะการวเิคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมขอ้มูลการทาํงานและการใชชี้วิตส่วนตวั
ของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ, ครอบครัว และเพื่อนในประเทศจีนแล้วนาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หา
แนวโน้มพฤติกรรมท่ีอาจเข้าข่ายทุจริต   และทาํการแจ้งเตือนเพื่อให้เกิดการสอบสวนต่อไป 
อย่างไรก็ดี บางพื้นท่ีเองก็ไดเ้ร่ิมขอยกเลิกการใช้งานระบบดงักล่าว เพราะระบบน้ีสร้างความตึง
เครียดและกดดนัเป็นอยา่งมาก เพราะความเป็นส่วนตวัถูกคุกคาม อีกทั้งระบบดงักล่าวก็ไม่สามารถ
ใหค้าํอธิบายผลการวเิคราะห์ได ้(Chen, S. , 2019, Online)           
         บุคคลสําคญัท่ีรับนโยบายปราบปรามคอร์รัปชนัให้เป็นรูปธรรมและทาํหนา้ท่ีปราบทุจริต
แบบ “ถอนรากถอนโคน” คือ นายหวงั ฉีซาน (Wang Qishan) ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ CCDI 
ในปี พ.ศ. 2555 (จีนกบัการจดัการปัญหาคอร์รัปชนั (ตอนจบ), 2559, ออนไลน์) และเกษียณอายุการ
ทาํงานในปี พ.ศ. 2557 ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน แต่งตั้งนายจา้ว เล่อจ๋ี ให้มารับผิดชอบ
นโยบายปราบปรามการทุจริต โดยได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกรมการเมือง และ
เลขาธิการ CCDI และดาํเนินนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันสืบต่อไป (ต่างประเทศสํานักข่าวไทย, 
2559, ออนไลน์) 
 นโยบาย “ฆ่าเสือ ตีแมลงวนั” ประสบผลสําเร็จไม่น้อย  CCDI ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ปราบปรามทุจริตของพรรค มีผลงานในการเอาผิดดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีพรรคระดบัสูง ขา้ราชการ
ระดบัสูง และผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองระดบัใหญ่นบัร้อยคน รวมถึงคดีคอร์รัปชนัเล็กๆ นอ้ยๆ 
จาํนวนนบัแสนคดีท่ีถูกสั่งลงโทษอยา่งรวดเร็ว (ไทยพบัลิกา้, 2560, ออนไลน์)   
 ตวัอย่างคดีคอร์รัปชันของเจา้หน้าท่ีพรรคระดบัสูง เช่น นายโจว หย่งคงั อดีตรัฐมนตรี
กระทรวงความมัน่คงสาธารณะ ซ่ึงเปรียบไดก้บัเสือ โดยเป็นเสือตวัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีถูกดาํเนินคดีตาม
กฎหมาย (บีบีซีไทย, 2558, ออนไลน์) 
 คดีนาย ล่ิง จ้ีฮวา่ อดีตท่ีปรึกษาของอดีตผูน้าํจีน หู จ่ินเทา (บีบีซีไทย, 2558, ออนไลน์) 

https://www.scmp.com/author/stephen-chen
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 คดีนายพลสวี ฉายโฮ่ว อดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือโปลิตบูโร 
และรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร (บีบีซีไทย, 2558, ออนไลน์) 
 ข้อมูลของหน่วยตรวจสอบคอร์รัปชันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่า จาํนวนผูถู้ก
ดาํเนินคดีขอ้หาละเมิดกฎปราบปรามคอร์รัปชันภายในปี พ.ศ. 2557 รวม 23,464 ราย  ผูก้ระทาํ
ความผิดเป็นเจา้หนา้ท่ีในทุกระดบั  ส่วนใหญ่กระทาํผิดดว้ยการรับสินบน  ส่วนมากเจา้หน้าท่ีรัฐ
นิยมรับสินบนเป็นเงินสดมากกวา่สินบนแบบอ่ืน (บีบีซีไทย, 2558, ออนไลน์) 
 หลังจากท่ีนโยบายฆ่าเสือตีแมลงวนัประสบความสําเร็จเห็นผลชัดเจนจากการจับกุม
ขา้ราชการท่ีคอร์รัปชนัไดเ้ป็นจาํนวนมาก   ประธานาธิบดีสี จึงไดก้าํหนดแผน "ปฏิบติัการไล่ล่า
หมาจ้ิงจอก  2014" ซ่ึงมุ่งเป้าไปท่ีการติดตามตวัเหล่าขา้ราชการทุจริตซ่ึงใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในทางมิ
ชอบและอาชญากรเศรษฐกิจท่ีหอบเงินหนีออกนอกประเทศให้กลบัมาดาํเนินคดีในประเทศ   การ
ตรวจสอบยงัอยูใ่นรูปของการท่ีผูบ้ริหารมณฑลต่างๆ ไดแ้กะรอย ขา้ราชการท่ีซุกซ่อนความร่ํารวย
ดว้ยการถ่ายโอนทรัพยส์มบติัท่ีไดม้าโดยมิชอบให้กบับุตรและภรรยาท่ีตนเองไดจ้ดัการให้ไปอาศยั
ในต่างประเทศเป็นการถาวร โดยหน่วยงานหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีไล่ล่าผูทุ้จริตคือ กระทรวงสันติบาล ซ่ึง
ไดต้ั้งหน่วยปฏิบติัการพิเศษท่ีทาํงานในต่างประเทศ ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
สนธิสัญญาส่งผูร้้ายขา้มแดน และขอ้ตกลงทางกฎหมายกบัต่างประเทศ  และในกรณีประเทศท่ีจีน
ยงัไม่ไดท้าํสนธิสัญญาและขอ้ตกลงไว ้จีนก็จะเจรจาเพื่อขอความร่วมมือกบัประเทศเหล่านั้น    เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย  หากผูทุ้จริตหลบหนีไปอยู่ในประเทศ
ดงักล่าว ทางการจีนจะเจรจากบัรัฐบาลประเทศนั้นๆ ให้ส่งตวักลบัมาดาํเนินคดีในจีน   ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าว ประเทศเหล่าน้ีมกัปฏิเสธ เน่ืองจากมองวา่ กระบวนการยติุธรรมของจีนไม่เป็นอิสระเพราะ
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศจีน ตวัอยา่งการปฏิบติัการตามแผนการไล่
ล่าสุนขัจ้ิงจอก เช่น  การตามจบักุม นางหยาง ซ่ิวจู อดีตรองผูอ้าํนวยการกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
แห่งมณฑลเจอ้เจียง ท่ีหนีไปสิงคโปร์ เม่ือปี พ.ศ. 2546 หลงัจากถูกสอบกรณีรับสินบนจากบริษทั
พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงินกวา่ 250 ลา้นหยวน จนส่ือตั้งฉายาให้เธอวา่ เป็น "ราชินีแห่ง
การทุจริต" จากนั้นเธอไดเ้ปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุลก่อนท่ีจะหนีต่อไปยงัอีกหลายประเทศ  แมว้า่
จีนจะจบัเธอได้ท่ีเนเธอร์แลนด์ และได้เจรจากบัเนเธอร์แลนด์หลายคร้ัง แต่เนเธอร์แลนด์ก็ไม่
ยินยอมท่ีจะส่งเธอกลบัไปยงัจีนเพื่อรับโทษ (อิสรนนัท์, 2557, ออนไลน์) เธอไดห้นีต่อไปยงั
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ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสุดท้าย และด้วยการร่วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกา            
นางหยางไดก้ลบัมามอบตวัท่ีจีน ในปี พ.ศ. 2559 (ช่องนาว26, 2559, ออนไลน์) 
  อีกทั้ง พรรคฯ ได้ดาํเนินการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันไว้
หลายรูปแบบ  ท่ีน่าสนใจ คือ การเสนอข่าวกรณีศึกษาการคอร์รัปชันในประเทศจีนเป็น
ภาษาองักฤษมากข้ึน ส่วนหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เวทีโลกเห็นวา่รัฐบาลจีนไม่ไดล้ะเลยต่อการ
แกปั้ญหาคอร์รัปชนั การผลิตชุดความคิดต่อตา้นการคอร์รัปชนั และการประชาสัมพนัธ์ความสําเร็จ
ในการปราบปรามคอร์รัปชันผ่านส่ือส่ือสารคดีและละครชุดหลายตอน ก็เป็นกลยุทธ์ท่ีพรรค
คอมมิวนิสต์ใช้ประชาสัมพนัธ์ความสําเร็จในการปราบปรามคอร์รัปชัน ดงัเช่น ในปี พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินยัพรรคไดผ้ลิตสารคดีชุดรวมสิบตอนเร่ือง  Always on the road 
ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบักรณีคอร์รัปชันจริงของเจา้หน้าท่ีพรรคระดับสูง สารคดีชุดน้ีนําเสนออย่าง
น่าสนใจด้วยการตั้ งกล้องสัมภาษณ์ผูท่ี้คอร์รัปชั่นถึงเหตุจูงใจในการทุจริต วิธีการโกง และ
สัมภาษณ์ดว้ยวา่ตนเองถูกจบัอยา่งไรและในปี พ.ศ. 2560 ละครชุดเร่ือง In the Name of People ได้
ออกอากาศโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการปราบปรามทุจริตในยุคของ สี จ้ินผิง ละครชุดน้ีไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐบาลจีน และไดรั้บความนิยมจากคนจีนเป็นอย่างมากดว้ย  In the Name of 
People ดัดแปลงมาจากหนังสือช่ือเดียวกับละครชุด หนังสือเล่มน้ีแต่งโดย Zhou Meisen             
(ไทยพบัลิกา้, 2560, ออนไลน์)   
 ทิศทางการดาํเนินนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง นั้นเป็นไปใน
ทิศทางแบบเดิม กล่าวคือการต่อตา้นการคอร์รัปชนัดว้ยนโยบายรวมศูนยอ์าํนาจแบบบนลงล่าง แต่
ความแตกต่างคือ เป็นนโยบายท่ีเขม้ขน้ข้ึนและครอบคลุมขอบเขตท่ีกวา้งขวางยิ่งกว่าเดิม   โดยใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 สภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลแห่งชาติ 
(the National Supervisory Commission : NSC)  ซ่ึงเป็นองคก์รต่อตา้นการคอร์รัปชนัองคก์รขนาด
ใหญ่องค์กรใหม่ (Smith, T. , 2018, Online) ท่ีมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีกวา้งขวางกว่า CCDI  
 แมว้า่ตามเดิม  CCDI สามารถเขา้ถึงเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจี์นอยูแ่ลว้   แต่ยงัมีพนกังานรัฐระดบัตํ่าจาํนวนมากท่ีหลบหนี
จากเขตอาํนาจของตน CCDI  หน่วยงาน NSC จะมีขอบข่ายการปฎิบติังานกวา้งยิ่งกวา่เดิมอีกมาก
โดยมีขอบเขตอาํนาจท่ีควบคุมตรวจตราขา้ราชการของรัฐทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะกบัสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์  และคอยจบัตาดูข้าราชการระดับบริหารทั้งหมดทุกแห่ง รวมถึงองค์กรท่ีทาํงาน
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สาธารณะ(public organization) อ่ืนๆ  เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นตน้ (BBCnews : China's anti-
corruption campaign expands with new agency, 2018, Online) ทั้งน้ี NSC ไดรั้บอาํนาจตาม
กฎหมายซ่ึงรัฐบาลจีนบญัญติักฎหมายการกาํกบัดูแล(the Supervision Law) ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2561 
โดยกฎหมายน้ีไดข้ยายขอบเขตอาํนาจต่อตา้นการคอร์รัปชนัเหนือ ประชาชนชาวจีนมากข้ึน   เดิม 
CCDI มีอาํนาจในการตรวจสอบและกกัตวัสมาชิกพรรค ซ่ึงขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิกพรรคมีอยูถึ่ง
ร้อยละแปดสิบ  ตอนน้ี NSC มีขอบเขตอาํนาจเหนือผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกพรรคดว้ยเช่นกนั เน่ืองจาก 
NSC มีหนา้ท่ีการตรวจสอบพนกังานของรัฐและ 'บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง' ท่ีแมไ้ม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสาธารณะ เช่น การศึกษา  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์    
วฒันธรรม  การดูแลสุขภาพอนามยั และการกีฬา เป็นตน้ (Smith, T. ,2018, Online) 

ตามกฎหมายการกาํกบัดูแลนั้น งานการต่อตา้นการคอร์รัปชนัจะมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ NSC ซ่ึง
ข้ึนตรงต่อ สภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ซ่ึงก่อนหนา้น้ี งานต่อตา้นการทุจริตอยูก่บัหน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานของพรรค  ในด้านรัฐ หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ 
สํานกังานอยัการ, สภาแห่งรัฐ  (the State Council) และสํานกังานป้องกนัการทุจริตแห่งชาติ (the 
National Bureau of Corruption Prevention) หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐหลายแห่งถูกดึงให้ข้ึนต่อ 
NSC    ในดา้นพรรค   คณะกรรมาธิการกลางดา้นวินยัและการตรวจสอบ (the Central Commission 
for Discipline and Inspection : CCDI) ซ่ึงเคยเป็นหวัหอกในการต่อตา้นการทุจริต   ยงัคงทาํหนา้ท่ี
อยูด่งัเดิม แต่ร่วมงานกบั NSC อยา่งใกลชิ้ด(Smith, T. , 2018, Online) โดย CCDI และ NSC นั้นมี
บุคลากรและสาํนกังานใชร่้วมกนั(Gueorguiev, D. and Stromseth, J., Online) กฎหมายการกํากับ
ดูแลท่ีมีอาํนาจมากและรวมศูนยน้ี์จะขจดัอุปสรรคในการดาํเนินนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัไดดี้ 
และมีอาํนาจทัว่ทั้งรัฐและมีอาํนาจภายในพรรคจึงทาํให้ดาํเนินการต่อตา้นคอร์รัปชนัไดค้รอบคลุม
ทั้งหมด ทั้งผูท่ี้เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ และผูท่ี้ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีรัฐ  นอกจากการรวมศูนย์อาํนาจแล้ว 
กฎหมายน้ียงัมีลกัษณะพิเศษตรงการกาํหนดให้มีกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการท่ี
อนุญาตให้เจา้หน้าท่ีรัฐกกัตวัผูต้อ้งสงสัยไวน้านถึงหกเดือนโดยท่ีไม่อนุญาตให้มีท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย      ก่อนหนา้น้ี ตามปกติ แลว้หน่วยงานต่อตา้นการทุจริตของรัฐมีการปฏิบติัตามกฎหมาย
การปกครองและอาญา    ในขณะเดียวกนัพรรคคอมมิวนิสตจี์น บงัคบัใชว้ินยัผา่นช่องทางการเมือง
ท่ีอยูน่อกเหนือกฎหมายซ่ึงอนุญาตให้ CCDI ใชม้าตรการ shuanggui ซ่ึงเป็นมาตรการกกักนัอนัน่า
หวาดกลวั (Smith, T. , 2018, Online)  
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ตามกฎหมายการกาํกบัดูแล  shuanggui ไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น liuzhi ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง
กฎหมายอย่างเป็นทางการ ท่ี NSC สามารถนํามาใช้ได้เพื่อต่อสู้กับการทุจริต อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายฉบบัน้ี ขดัแยง้ทางกฎหมายโดยตรงกบัการคุ้มครองตามกระบวนการท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของจีน  รัฐธรรมนูญของจีนและกฎหมายระหว่างประเทศ แมว้่า
ในทางปฏิบติัการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ดว้ยการใช้มาตรการ  shuanggui จะมีมาแต่เดิมแลว้     การ
เปล่ียนมาตรการดงักล่าวใหถู้กตอ้งตามกฎหมายแต่ขดัแยง้กบักฎหมายอ่ืนๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ
ดงัท่ีไดก้ล่าวมา ก็ทาํให้ตวับทกฎหมายขาดความศกัด์ิสิทธ์ิ (Smith, T. , 2018, Online)และเป็นการ
แสดงถึงการปกครองท่ีขาดหลกันิติธรรมอยา่งชดัเจน อนัไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมโลก 
  
การวเิคราะห์ ข้อดี และข้อจ ากดัของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของจีน 

ด้านบวกของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของจีน 
ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์ สรุปแนวทางการจดัการปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลจีน  โดย

ประธานาธิบดี สี จ้ินผงิ และ หวงั ฉีซาน วา่มุ่งปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงั เขม้ขน้  (จีนกบัการ
จดัการปัญหาคอร์รัปชนั (ตอนจบ), 2559, ออนไลน์) ส่วนนางยุพิน คลา้ยมนต ์นกัวิจยัชาํนาญการ
พิเศษ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ช้ีว่า แนวทางการแก้ปัญหา      
คอร์รัปชนัของจีนเป็นแบบบนลงล่างจากพรรคคอมมิวนิสต์ ท่ีแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัไดอ้ย่าง
รวดเร็ว จริงจงั และต่อเน่ือง (มณนิสา แท่งทอง, 2557, ออนไลน์) เน่ืองจากการมีผูน้าํท่ีเขม้แข็งท่ี
รวมศูนยอ์าํนาจ ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี ค.ศ. 2018 สภาประชาชนแห่งชาติจีน ในการประชุมคร้ังท่ี 13 
สนับสนุนให้ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง เป็นประธานาธิบดีต่อในสมยัท่ีสอง และยกเลิกขอ้กาํหนด
ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี  ทาํใหน้ายสี จ้ินผงิ สามารถดาํรง
ตาํแหน่งประธานาธิบดีของจีนไดต้ลอดชีวิต  ส่วนนายหวงั สีฉาน ซ่ึงเคยทาํงานปราบปรามคอร์รัป
ชันและเป็นมือขวาคนสนิทของนายสี จ้ินผิง ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาให้เป็นรอง
ประธานาธิบดีในสมยัท่ีสองของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ก็ยิ่งทาํให้อาํนาจท่ีมีอยู่เดิมอยู่แล้วของ
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง แข็งแกร่งข้ึนอีก (BBCnews.: China anti-corruption chief Wang Qishan 
named Xi Jinping's deputy, 2018, Online) 
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ข้อจ ากดัของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของจีน 
ขอ้จาํกดัของนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัของจีนมีดงัต่อไปน้ี  
1. ลกัษณะการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของจีนนั้นเป็นแบบบนลงล่าง 

โดยไม่เปิดกวา้งใหภ้าคประชาชนร่วมตรวจสอบ อีกทั้งอาํนาจของ NSC มีมากและข้ึนตรงต่อพรรค
คอมมิวนิสตจี์น และไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานอ่ืนใดเช่น ศาล เป็นตน้    ดงันั้นรูปแบบ
การดาํเนินนโยบายเช่นน้ีจึง เป็นประโยชน์ทางการเมืองใหก้บัประธานาธิบดีสี จ้ินผิงในการควบคุม
อาํนาจ (David  Skidmore, 2017, Online) ในการดาํเนินนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันของ
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิงนั้น  นกัวิจารณ์ช้ีให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่เจา้หน้าท่ีระดบัสูงส่วนใหญ่ท่ีถูก
ลงโทษทางวินยัเป็นผูส้นับสนุนฝ่ายตรงขา้มของประธานาธิบดี หรือเป็นฝ่ายอดีตประธานาธิบดี
เจียงเจ๋อหมิน  หรืออดีตประธานาธิบดี หูจ่ินเทา (BBCnews, 2017, Online) การจบักุมและลงโทษ
คดีคอร์รัปชนัในสมยัประธานาธิบดีสี จ้ินผงิ เป็นการกวาดลา้งฝ่ายตรงขา้มภายในพรรคเองในระดบั
ท่ีไม่เคยมีมานับตั้งแต่สมยัของเหมาเจ๋อตงซ่ึงการปฏิวติัทางวฒันธรรมนั้นมีการกาํจดัเจา้หน้าท่ี
ระดบัสูงหลายคน (BBCnews, 2017, Online) ยิ่งไปกว่านั้น จากกรณีการปิดเวบ็ไซด์สํานกัข่าว     
บลูมเบิร์กไม่ให้เผยแพร่ในจีน หลงัจากท่ีสํานกัข่าวน้ีไดร้ายงานเปิดเผยขอ้มูลดา้นความมัง่คัง่อยา่ง
มหาศาลของครอบครัวประธานาธิบดีสี จ้ินผิง (Branigan, T . 2012, Online) ขณะท่ีขา้ราชการและ
เจา้หน้าท่ีรัฐบางรายถูกสอบสวนถึงท่ีมาของทรัพยสิ์นมีค่า และ สินทรัพยต่์างๆ ของตนเองและ
ครอบครัว ฝ่ายท่ีต่อตา้นผูน้าํถูกพุ่งเป้าในการตรวจสอบ จบักุมและ ลงโทษ (Chan,Tara F., 2018, 
Online) แต่สําหรับกรณีของประธานาธิบดีและครอบครัวนั้น ในความเป็นจริง การตรวจสอบไม่มี 
เพราะเป็นขอ้ยกเวน้ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของการรณรงคต่์อตา้นการทุจริตเป็นเร่ือง
ท่ีใหป้ระโยชน์ต่อการสร้างความแขง็แกร่งทางอาํนาจของผูป้กครองเป็นหลกั   

2. การท่ีนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัของจีนท่ีดาํเนินไปอย่างหนกัหน่วงไม่ปรานีปราศรัย 
และตรวจสอบขา้ราชการอยา่งเขม้งวดไดส้ร้างแรงกดดนัต่อขา้ราชการเป็นอยา่งมาก เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ี
ถูกจบักุมและปรับตวัไม่ได้ ได้ฆ่าตวัตายเพื่อหนีการตรวจสอบและหนีความผิดมีแนวโน้มเพิ่ม
จาํนวนข้ึน  ส่ือของรัฐไดว้ิเคราะห์ว่าเจา้หน้าท่ีเหล่านั้นเลือกท่ีจะจบชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์อนัทุจริตและปกป้องสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาและหลีกเล่ียงการพวัพนักบั
เพื่อนร่วมงานหรือเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงกวา่  รายงานต่างๆ ของส่ือจีนไดต้ั้งขอ้สังเกตระหว่างปี พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2559 มีเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 243 คนท่ีฆ่าตวัตายโดยจาํนวนผูเ้สียชีวิตเป็นจาํนวนมาก

https://www.theguardian.com/profile/taniabranigan
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เกิดข้ึนหลงัจากการรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนเร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2556 ทางการจีนขาดความ
โปร่งใสในการอธิบายสาเหตุ  โดยมกัจะระบุสาเหตุของการฆ่าตวัตายไวอ้ย่างคลุมเครือ เช่น การ
ซึมเศร้า ซ่ึงเป็นการระบุสาเหตุเช่นน้ีเป็นการอา้งวา่เป็นสาเหตุหลกั และในกรณีอ่ืน ๆ ทางการจีน
ไม่ไดร้ะบุสาเหตุและปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูลหรือคาํอธิบาย ดงันั้น นักวิเคราะห์และส่ือของรัฐได้
เช่ือมโยงการเสียชีวิตกบัการณรงค์ต่อตา้นการทุจริตอย่างสัมพนัธ์กนั (Xiangwei, W., 2018, 
Online) ตวัอยา่งท่ีโดดเด่นชดัเจนท่ีสุดท่ีเจา้หนา้ท่ีฆ่าตวัตายหลงัจากถูกสอบสวนเร่ืองการทุจริต  ใน
ปีท่ีผา่นมาคือการฆ่าตวัตายของจางหยาง ซ่ึงเคยเป็นหน่ึงในบรรดานายพลท่ีทรงอาํนาจท่ีสุดของจีน 
โดยเขาดาํรงตาํแหน่งกรรมาธิการทหารกลาง (the Central Military Commission) ซ่ึงเป็นผูบ้ญัชา    
การทหารสูงสุดของประเทศและเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายการเมืองของนายพลทหาร  ปัญหาการฆ่าตวั
ตาย เป็นส่ิงท่ีแสดงวา่ภาครัฐยงัขาดมาตรการป้องกนัรวมถึงการให้คาํปรึกษาดา้นจิตวิทยาแก่เหล่า
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอย่างดีพอ สถานีโทรทัศน์กลางจีนรายงานว่าความเจ็บป่วยท่ีเกิดจาก
ความเครียดรวมถึงภาวะซึมเศร้าเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่เจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากความกดดนัในการทาํงาน
และชัว่โมงทาํงานท่ียาวนาน  ชีวิตการทาํงานของขา้ราชการเปล่ียนแปลงไปมาก และเผชิญกบัแรง
กดดนัสูง  ก่อน พ.ศ. 2533 ขา้ราชการมีชีวติการทาํงานประจาํวนัท่ีแสนสบาย จึงถูกเยย้หยนัวา่ “ ด่ืม
ชาหน่ึงถว้ย สูบบุหร่ีสักมวน และก็หนงัสือพิมพห์น่ึงฉบบั เพื่อจะไดท้าํงานให้จบไปในแต่ละวนั" 
ขณะท่ีการพฒันาทางเศรษฐกิจของจีนเร่ิมเขา้สู่ยุคสมยัท่ีสูงข้ึนในสหสัวรรษใหม่   ชีวิตท่ีเรียบง่าย
ของเหล่าขา้ราชการจึงตอ้งเผชิญกบั"ภูเขาเอกสารและทะเลแห่งการประชุม" แต่ก็ยงัน่าพอใจ ส่วน
หน่ึงเพราะการไดร่้วมงานเล้ียงอาหารคํ่า ด่ืมไวน์ ด่ืมสุรา และทานอาหารอยา่งฟุ่มเฟือยและการดูแล 
จากเหล่านักธุรกิจ ท่ีติดสินบนต่างๆ เพื่อแลกกบัการได้รับอภิสิทธ์ิและประโยชน์เป็นการพิเศษ  
อย่างไรก็ตาม นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.  2556 การรณรงค์ต่อตา้นการคอร์รัปชนัของประธานาธิบดี สี ได้
หยุดย ั้งการดาํเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือย ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจ้าหน้าท่ีถูกทิ้งให้อยู่กบัภูเขา
เอกสารและทะเลแห่งการประชุม ดังนั้ น การเกิดภาวะซึมเศร้าจึงไม่ใช่เร่ืองแปลก  ท่ีเลวร้าย
ยิง่กวา่นั้นคือ พวกเขากลวัวา่ตนเองจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปของการรณรงคต่์อตา้นการรับสินบนท่ี
ดาํเนินการอยา่งไม่ปรานีปราศรัย (Xiangwei, W. 2018, Online)  

3. การปราบปรามการคอร์รัปชนัของจีน ส่งผลกระทบดา้นลบในทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก 
ผูบ้ริหาร นกัธุรกิจและผูป้ระกอบการต่างๆ ระวงัตวัมากข้ึนในการติดต่อกบัขา้ราชการ กรณีตวัอยา่ง
ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษทั ไชน่า เนชัน่แนล ปิโตรเลียม คอร์ป (The China National Petroleum 
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Corporation หรือ CNPC)  ผูผ้ลิตนํ้ามนัรายใหญ่ท่ีสุดของจีน ไดย้กเลิกขอ้ตกลงการลงทุนกบับริษทั
ต่างชาติหลายโครงการ เพราะผูบ้ริหารกลวัว่าจะถูกสอบสวน ส่วนการเดินทางไปเจรจาธุรกิจใน
ต่างประเทศ ก็ถูกจาํกดัด้วยระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดข้ึนมาใหม่ว่า ตอ้งซ้ือตัว๋แบบชั้นประหยดั 
ของสายการบินแห่งชาติเท่านั้น    ในกรณีของบริษทัเอกชน ก็ยกเลิกการมอบของขวญัให้กบั
ขา้ราชการอยา่งส้ินเชิง เพราะถา้มีการใหข้องขวญัของกาํนลั ทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ ก็จะมีความผิดฐานให้
และรับสินบน แมก้ระทัง่เทศกาลสาํคญัอยา่งปีใหม่หรือตรุษจีน ก็ไม่มีใครกลา้มอบของกาํนลัให้แก่
ขา้ราชการหรือผูบ้ริหารองคก์ร จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจรายยอ่ยตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
ผลกระทบจากนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันไม่ใช่สาเหตุประการเดียวของปัญหาเศรษฐกิจจีน 
เศรษฐกิจจีนยงัได้รับผลกระทบจากนโยบายรัดเข็มขัดของจีนเองด้วยซ่ึงส่งผลให้มีการระงับ
โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ (กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีว.ี 2557, ออนไลน์) 

4.  นโยบายปราบปรามคอร์รัปชนัของจีนนั้นส่งผลกระทบต่อการจาํกดัเสรีภาพของภาค
ประชาสังคมซ่ึงรวมถึงส่ือมวลชนด้วย ดงันั้นภาคประชาสังคมจึงไม่อยู่ในฐานะตรวจสอบการ
ทาํงานของภาครัฐในเร่ืองการต่อสู้กบัปัญหาคอร์รัปชนัไดเ้ลย  แมว้า่ในรัฐธรรมนูญของจีนจะมีการ
คุม้ครอง เสรีภาพในการพดู ก็ตาม  ในทางปฏิบติัแลว้ เจา้หนา้ท่ีรัฐกลบัควบคุมจาํกดัสิทธิต่างๆ ของ
ประชาชนและส่ือมวลชน พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเป็นผูค้วบคุมตรวจตราส่ือและเน้ือหาของข่าว 
โดยสั่งการให้ส่ือรับข้อมูลตามท่ีทางการจีนกาํหนดมาให้ในกรณีของการรายงานข่าวเก่ียวกับ
เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีตอ้งสงสัยว่ารับสินบนหรือกระทาํทุจริต  ในสมยัการปกครองของประธานาธิบดีสี 
จ้ิน ผิงนั้น งานข่าวแนวสืบสวนลดลงมาก (GAN business anti-corruption portal, 2018, Online) 
จากรายงานขององคก์รฟรีดอม เฮาส์ “เสรีภาพในโลก 2019” จีนจดัเป็นประเทศท่ีไม่เป็นเสรี โดยได้
คะแนนเสรีภาพ 11 จากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. 2560 กฎหมายความมัน่คงทางไซเบอร์
(Cybersecurity Law) ของจีน ได้รับการบญัญติัข้ึน และได้บงัคบัใช้เร่ือยมาโดยมีการกาํหนด
มาตรการใหม่ๆ หากหลายในการจาํกดัการส่ือสารทางออนไลน์และการส่ือสารดว้ยโทรศพัทมื์อถือ  
ทาํให้การสอดส่องตรวจตราและการเซนเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก ทางการจีนได้
จับกุมนักเคล่ือนไหว บล็อกเกอร์ และนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และลงโทษในข้อหา
อาชญากรรม (FreedomHouse, 2019, Online)  ในส่วนประชาสังคมของจีนนั้นอ่อนแอ เพราะ
ทางการจีนจาํกดัเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมเป็นอยา่งยิ่ง การเขา้มามีส่วนร่วมในการร่าง
นโยบายและการอภิปรายนั้นถูกควบคุมและวางกฎระเบียบไวอ้ย่างเขม้ขน้  ภาคประชาสังคมไม่
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สามารถปฏิบติัการได้เองโดยอิสระแต่ต้องมีองค์กรจากภาครัฐเป็นเจ้าภาพและจะต้องทาํตาม
มาตรการขั้นตอนต่างๆ อยา่งเคร่งครัดดว้ย (GAN business anti-corruption portal, 2018, Online) 
 

บทสรุป 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของจีนนั้นใช้แนวทางแบบบนลงล่าง และมีทิศทางเดิมท่ีเข้มข้นข้ึน     
ด้วยการเพิ่มอาํนาจให้กบัหน่วยงานด้านการปราบปรามคอร์รัปชันในลกัษณะของการรวมศูนย์
อาํนาจ ซ่ึงสะทอ้นลกัษณะของระบอบการปกครองแบบเผด็จการท่ีเขม้ขน้ยิ่งข้ึน ในส่วนของกลไก
ป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนันั้น NSC ซ่ึงมีอาํนาจสูงสุดข้ึนตรงต่อ พรรคคอมมิวนิสตจี์น 
ซ่ึงควบคุมเหนือกองทพัซ่ึงมีอาํนาจมากในจีน และมีการจบักุมลงโทษผูก้ระทาํผิดท่ีดาํรงตาํแหน่ง
ใหญ่ในกองทพั อนัเป็นการปรับเปล่ียนภูมิทศัน์ให้จีนนั้นปกครองโดยนาํโดยพรรคคอมมิวนิสต์ท่ี
เขม้แข็งข้ึนยิ่งกว่าในสมยัของอดีตประธานาธิบดีหู จ่ินเทา และการท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ซ่ึง
ได้รับการสนับสนุนจากสภาแห่งชาติจีนอย่างเต็มท่ีโดยสภายกเลิกข้อจาํกัดด้านวาระการดาํรง
ตาํแหน่งประธานาธิบดี ก็ยิ่งมีผลให้จีนสามารถดาํเนินนโยบายทั้งในและต่างประเทศไดอ้ย่างเป็น
เอกภาพ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความแข็งแกร่งทางอาํนาจของจีนในเวทีโลกไดม้ากยิ่งข้ึน นโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชันของจีน  แมใ้นระยะสั้ นจะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กบัรัฐบาลจีน แต่ผูเ้ขียนมีข้อ
อภิปรายถกเถียงว่า ด้านลบของนโยบายในแง่การขาดโครงสร้าง หรือสถาบนั ท่ีปกป้องสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน จะทาํให้เกิดความเส่ียงในการใช้อาํนาจในทางท่ีผิดได้ง่าย ซ่ึงมีผลให้
ประชาชนขาดความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั อนัเป็นการบัน่ทอนความชอบธรรมของรัฐบาลไดเ้ช่นกนั 
และการแกปั้ญหานั้นก็ไม่ย ัง่ยืนเพราะไม่ไดแ้กไ้ขท่ีการปรับโครงสร้างให้ประชาชนให้การทาํงาน
ของภาครัฐมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จะช่วย
ป้องกนัการคอร์รัปชนัไดดี้ ดงันั้น นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัของจีนจึงควรเพิ่มมิติแห่งการป้องกนั
การคอร์รัปชนัใหม้ากข้ึนกวา่ปัจจุบนัท่ีเนน้หนกัท่ีการปราบปรามการคอร์รัปชนั 

 

 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

392 
 
 
 
 

รายการอ้างองิ 
 

กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี. (2557).จีนปราบคอร์รัปช่ันส่งผลลบเศรษฐกิจ. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 12  
เมษายน 2561, เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.voicetv.co.th/read/148551  

ช่องนาว26. (2559). อดีตเจ้าหน้าท่ีระดับสูงหนีคดี 13 ปี กลับมามอบตัว. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 มีนาคม 
 2561, เขา้ถึงไดจ้าก www.now26.tv/view/92925  
ต่างประเทศสาํนกัข่าวไทย. (2559). ผู้น าจีนแต่งตั้งมือปราบคอร์รัปช่ันคนใหม่. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 12  
 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tnamcot.com/view/59f07a44e3f8e40ae18e507d 
ไทยพบัลิกา้. (2560). จาก Always on the road ถึง In the Name of People ภาพสะท้อนเร่ืองคอร์รัป
 ชันของคนจีนยคุใหม่. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 15กุมภาพนัธ์ 2561, เขา้ถึงไดจ้าก  
 http://thaipublica.org/2017/06/hesse004-77/ 
นสพ. เพชรภูมิ ยอ้นหลงั. (2556). ผู้น าจีนวางนโยบายปราบคอร์รัปช่ัน. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 12 มกราคม  
 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.petchpoom.com/pp/index.php/2009-08-19-07-46- 
     13/2012-07-03-04-07-12/2795-2013-07-01-08-44, 2556 
บีบีซีไทย. ( 2558). จีนปราบคอรัปช่ัน: ดึงแรง ล้มดัง. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 12 มกราคม 2561, เขา้ถึงได้
 จาก https://web.facebook.com/BBCThai/photos/a.1527194487501586.1073741828. 

1526071940947174/1603351333219234/?type=1&theater 
มณนิสา แท่งทอง. (2557). สาํนกัข่าวอิศรา.ถอดบทเรียนคอร์รัปช่ัน 'เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น จีน' แก้ได้ ผู้
 น าเอาจริง. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 12 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.isranews.org/main-thairefom/31544-corr.html 
สุทธิ สุนทรานุรักษ.์ (2559). จีนกับการจัดการปัญหาคอร์รัปชัน (ตอนจบ). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 12  
 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://thaipublica.org/2016/03/sutti-nacc/ 
สุทธิ สุนทรานุรักษ.์ (2559). จีนกับการจัดการปัญหาคอร์รัปชัน (ตอนท่ี 1). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 4   
 กนัยายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://thaipublica.org/2016/01/sutti-nacc-9/ 
 
 
 

http://www.petchpoom.com/pp/index.php/2009-08-19-07-46-13/2011-10-23-18-05-39
https://web.facebook.com/BBCThai/photos/a.1527194487501586.1073741828.15260719
https://www.isranews.org/main-
https://thaipublica.org/2016/03/sutti-nacc/
https://thaipublica.org/2016/01/sutti-nacc-9/


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

393 
 
 
 
 

อิสรนนัท.์ (2557). ThaiPublica." จากปฏิบัติการก าจัดแมลงวนัและฝงูพยคัฆ์" สู่ปฏิบัติการไล่ล่า 
หมาจิง้จอก 2014" ของสี จิน้ผิง. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 20 กุมภาพนัธ์ 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://thaipublica.org/2014/11/campaign-dubbed-fox-hunt-2014-targets-corrupt-chinese-
 officials/) 
BBCnews. (2017). Charting China's 'great purge' under Xi. Retrieved May 10, 2019, from 
 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41670162 
BBCnews. (2018). China's anti-corruption campaign expands with new agency Retrieved 
 January 15, 2019 from https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43453769 
BBCnews. (2018). China anti-corruption chief Wang Qishan named Xi Jinping's deputy.  
 Retrieved April 9, 2019, from https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43440877 

Bloomberg News. (2012). Xi Jinping millionaire relations reveal fortunes of elite. 
Retrieved May 12, 2019, Retrieved May 12, 2019, from 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-
relations-reveal-fortunes-of-elite)  

Branigan, T . (2012). China blocks Bloomberg for exposing financial affairs of Xi Jinping's 
 family. Retrieved May 15, 2019,  from  
 http://www.theguardian.com/world/2012/jun/29/china-bloomberg-xi-jinping 
Chan, Tara Francis. (2018). China explained its controversial anti-corruption probe to focus on every     
 official in the country. Retrieved May 30, 2019,  from      
 https://www.businessinsider.com.how-china-deals-with-corruption-national-supervision-
 commission-2018-3 
Chen, S.  (2019). Is China’s corruption-busting AI system ‘Zero Trust’ being turned off for being 
 too efficient? Retrieved April 19, 2019, from https: scmp.com/news/china/
 science/article/2184857 chinas corruption-busting-ai-system-zero trust-being-turned-
 being-turn-being 
 
 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43453769
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43440877
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite
https://www.theguardian.com/profile/taniabranigan
https://www.businessinsider.com/author/tara-francis-chan
https://www.scmp.com/author/stephen-chen


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

394 
 
 
 
 

FreedomHouse. (2019). Freedom in the World  2019 / China country Report.  
 Retrieved May 29, 2019, from  https://freedomhouse.org/report/freedom-
 world/2019/china 
GAN business anti-corruption portal. (2018). China Corruption Report. Retrieved May 14, 
 2019, from https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/china/ 
Gueorguiev, D. and Stromseth, J. (2018). New Chinese agency could undercut other anti-
 corruption efforts. Retrieved May 25, 2019,  from  
 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/06/new-chinese-agency-
 could-undercut-other-anti-corruption-efforts/ 
Skidmore, D. (2017). Understanding Chinese President Xi’s anti-corruption campaign. Retrieved
 February 20, 2019, from theconversation.com/understanding Chinese President Xi’s anti- 
 corruption campaign 
Smith, T. (2018).Power Surge: China’s New National Supervisory Commission. Retrieved April 
 15, 2019, from www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2018-power/forum-absolute-
 power-corrupts-absolutely/power-surge-chinas-news-national-supervisory-commission. 
Teh, K and Kwok, P. (2018). The Anti-bribery and anti-corruption review - Edition 7 China 
 Retrieved February 10, 2019 from https://thelawreviews.co.uk/edition/the-anti-bribery-
 and-anti-corruption-review-edition-7/1177219/china 
VandePol,  M. , Hui, S. , and Wu, V. (2016). Anti-Corruption in China. Retrieved May 11, 2018, 
 from https://globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-
 china/  
W, Andrew. (2012). Growth and Corruption in China.  Retrieved  
 January 5, 2019, from chinacenter.net/2012/china_currents/11-2/growth-and-corruption-
 in-china/ 
Wombolt, K.  Hunt, R., & Phillips, A. (2018). Anti-Corruption and Bribery in China. Retrieved  
 February 3, 2019, from http://lexology.com/contributors/herbert-smith-freehills-llp   

https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/china/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/06/new-chinese-agency-could-undercut-other-anti-corruption-efforts/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/06/new-chinese-agency-could-undercut-other-anti-corruption-efforts/
http://www.bakermckenzie.com/en/people/v/vandepol-mini/
http://www.bakermckenzie.com/en/people/h/hui-fung/
http://www.bakermckenzie.com/en/people/w/wu-vivian-w/
https://www.lexology.com/767/author/Kyle_Wombolt/
https://www.lexology.com/767/author/Robert_Hunt/
https://www.lexology.com/767/author/Anita_Phillips/


บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

395 
 
 
 
 

Xiangwei, W. (2018). Why are so many chinese officials killing themselves? Retrieved 
 May 11, 2018 from https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article
 /2175401/why-are-so-many-chinese-officials-killing-themselves 

 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

396 
 
 
 
 

ภาวะเกลยีดชังต่างชาตต่ิอการก าหนดนโยบายต่างประเทศเมียนมา 
ในยุคปฏิรูป (2010 – 2018) 

The xenophobia in Myanmar Foreign Policy upon Reformation Era 
(2010 – 2018) 

 
อนุภทัร เพิ่มเติม (Anuphat Permterm) 

หลกัสูตรปริญญาโทภาคค ่า สาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

The Master Programme, International Affairs, Faculty of Political Science, 
Thammasat University 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมุ่งน าเสนออิทธิพลจากความรู้สึกเกลียดชงัต่างชาติ (Xenophobia) ต่อนโยบาย 

การต่างประเทศเมียนมาในช่วงการปฏิรูปทางการเมืองเม่ือปี 2010 จนถึงปี 2017 โดยในระยะเวลา 
ดงักล่าว เมียนมาปรับเปล่ียนนโยบายต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีอนัมี 
ผลต่อความเช่ือมัน่ของต่างชาติในการเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัเมียนมาโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจ 
ซ่ึงการด ารงอยูข่องความรู้สึกดงักล่าวมีผลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศเสมอเม่ือเมียนมาตอ้ง 
เผชิญกบัสถานการณ์ความขดัแยง้กบัตวัแสดงอ่ืน จึงน าไปสู่ค าถามในการศึกษาวา่ ความรู้สึกเกลียด 
ชังต่างชาติยงัส่งผลต่อการก าหนดนโยบายการต่างประเทศในยุคปฏิรูปประเทศหรือไม่ผ่าน
การศึกษาพฒันาการของนโยบายการต่างประเทศเมียนมาในอดีตตั้งแต่ นโยบายเป็นกลางอย่าง
สร้างสรรค์ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อู นุ (U Nu) นโยบายเป็นกลางแบบโดดเด่ียวตนเองใน
รัฐบาลนายพล เน วนิ (Ne Win) และการมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัต่างประเทศในยุคนายพล 
ตาน ฉ่วย (Tan Shwe) ท าให้ไดข้อ้สรุปท่ีวา่ อิทธิพลจากความเกลียดชงัต่างชาติส่งผลอยา่งมีนยัยะ
ส าคญัต่อการก าหนดนโยบายดา้นการต่างประเทศเมียนมาตั้งแต่รับเอกราช – ยคุปฏิรูปประเทศ 
อยา่งไรก็ตาม ในยคุเปล่ียนผา่นทางการเมืองหลงัปี 2010 อิทธิพลจากความเกลียดชงั 
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ดงักล่าวไดแ้สดงออกในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากท่ีผา่นมา เพราะอิทธิพลความเกลียดชงัไม่ได้
ส่งผลต่อทศันคติของรัฐบาลในการเลือกก าหนดนโยบายต่างประเทศเช่นท่ีผา่นมา แต่กลบัถูกกดดนั
จากภาวะทางการเมืองของประชาชนเมียนมาท่ีได้รับผลจากความเกลียดชังต่างชาติแทน ซ่ึง
สังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโรฮิงญา เม่ือปี 2017 
 

ค าส าคญั: ความเกลียดชงัต่างชาติ/ นโยบายการต่างประเทศเมียนมา/ เมียนมา/ อู นุ/ เน วนิ/ ตาน 
ฉ่วย/ โรฮิงญา 

 
Abstract 

The purpose of this article is to study the influence of Xenophobia in Myanmar foreign 
policy during the Myanmar political reforms in 2010 until 2017. In this period, Myanmar has 
shaped its foreign policy to be a mechanism for political reform and economic restoration that 
will affect foreign attitude and gain more confidence in interacting with Myanmar. But the 
existence of xenophobia has always affected foreign policy when Myanmar faced a conflict 
situation with others. 

The main research question in this article is as follow: does the xenophobia still affects 
Myanmar foreign policy? Through the study of foreign policy development in Myanmar since the 
‚Positive Neutralism‛ of Prime Minister U Nu era (1948-1962), an isolated neutral policy of 
General Ne Win era (1962-1988) and the constructive engagement era (1988-2010). These lead to 
the conclusion that the influence of xenophobia has always had a significant effect on Myanmar 
interaction with the international community. 
              Such xenophobia influences, however, were expressed in different ways from the past 
after Myanmar’s reformation era in 2010. The xenophobia did not affect the government’s foreign 
policy anymore but pressured by their subject hatred towards others. Which was clearly observed 
from the Rohingya crisis in 2017. 
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บทน า 

ชาติพนัธ์ุเมียนมาสั่งสมความรู้สึกเกลียดกลวัต่างชาติ (Xenophobia) ผา่นประสบการณ์ถูก
กดข่ีจากนโยบายการปกครองของชาติตะวนัตกท่ีไดแ้ผข่ยายอิทธิพลเขา้มาในภูมิภาคเป้าหมายดว้ย
ประสงคท์รัพยากรอนัมีค่าและการแข่งขนัเพื่อสร้างอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวา่งชาติ
ในยุโรปดว้ยกนั Sandra Marker อธิบายวา่ นโยบายของเจา้อาณานิคมสร้างผลกระทบอยา่งร้ายกาจ
ต่อดินแดนใตอ้าณัติ ไดแ้ก่ การก าหนดเขตแดนไม่สัมพนัธ์กบัอตัลกัษณ์ วฒันธรรมหรือแมก้ระทัง่
ชาติพนัธ์ุในพื้นท่ี วิธีปฏิบติัต่อคนทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นธรรมหลายรูปแบบทั้งการกดข่ีให้เป็นพลเมือง
ชั้นต ่ากว่าเจา้อาณานิคม การมอบสิทธิพิเศษให้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงเหนือกว่าอีกกลุ่ม หรือการ
กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่เท่าเทียม เป็นตน้ (Marker, 2003)เช่นเดียวกบัการมาถึงเมียน
มาของจกัรวรรดิองักฤษในศตวรรษท่ี 19 ผ่านการท าสงครามกบัราชอาณาจกัรเมียนมา 3 คร้ังใน
ระยะเวลา 60 ปี กระทัง่สามารถผนวกเมียนมาเป็นส่วนหน่ึงของบริทิชอินเดียไดใ้นปี 1885 จากนั้น
องักฤษได้เร่ิมเปล่ียนแปลงโครงสร้างอ านาจการปกครองเมียนมา อาทิ การริบอ านาจบริหารจาก
กษตัริยแ์ละเปล่ียนแปลงการบริหารราชการในระดบัเมืองการผนวกเมียนมาเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
อินเดียเพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ (ชาญวทิย,์2552, หนา้ 47-50 และ Taylor,1987) ยกเลิก
ระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดโดยอาณาจกัรมาเป็นการคา้แบบเสรี และท่ีส าคญัคือ การใช้นโยบาย
แบ่งแยกและปกครอง (Divide and Rule)‚สาเหตุท่ีคนพม่าไม่โอเคกบัคนอินเดีย คนจีน และฝร่ัง 
โดยเฉพาะคนอินเดียและมุสลิมมีหลายเหตุผล เพราะเขามองว่าคนอินเดีย มาเอาเปรียบเขาใน
ผลประโยชน์ทางธุรกิจช่วงยุคอาณานิคม คนพม่าถูกผลกัให้เป็นคนชายขอบ ในขณะท่ี คนอินเดีย
กลายเป็นเจา้ของกิจการ คนปล่อยเงินกู ้และปล่อยดอกเบ้ียสูงๆ … ท าให้คนพม่ามีอคติกบัแขกเยอะ
มาก‛ (Karoonporn, 2017) ดร. ลลิตา หาญวงษ ์ แมเ้มียนมาจะหลุดพน้จากการเป็นรัฐในอาณา
นิคมขององักฤษมากนานกวา่ 7 ทศวรรษ 

แต่ความรู้สึกของการถูกกดข่ี หรือลดทอนสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยงัฝังลึก
อยู่ในมโนส านึกของชาติพนัธ์ุเมียนมาอยา่งไม่เส่ือมคลาย ประกอบกบักระบวนการสร้างชาติของ
ชนชั้นน าเมียนมาท่ีขบัเคล่ือนดว้ยแนวคิดชาตินิยมผา่นนโยบายกลืนกลายทางวฒันธรรมท่ีเรียกว่า 
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‚การท าให้เป็นพม่า‛ (Burmanization) ซ่ึงเป็นความพยายามในการลบเลือนวฒันธรรมและอตั
ลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุรอง ซ่ึงถูกตีตราให้เป็นอ่ืน (Otherness) โดยมุ่งหวงัให้เมียนมาเป็นชาติท่ี
เขม้แข็งและมีเอกภาพสะทอ้นกระบวนทศัน์ของชนชั้นน าเมียนมาท่ีมีอคติ (Prejudice) แฝงเร้น
ความรู้สึกเกลียดชงัต่างชาติเขา้ไวใ้นกระบวนการบริหารงานการเมืองและส่งผา่นความรู้สึกเกลียด
ชงั ความไม่ไวใ้จสู่ประชาชนเมียนมา จนผนวกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไปโดยปริยาย และเม่ือมี
ประเด็นกระทบกระทัง่กบัคนกลุ่มอ่ืนในสังคม ความรู้สึกเกลียดชงัอย่างรุนแรงก็จะปะทุออกมา 
เช่น กรณีความขดัแยง้ระหวา่งชาวพุทธและมุสลิมในรัฐยะไข่ และบานปลายกลายเป็นความขดัแยง้
ทางชาติพนัธ์ุระหวา่งเมียนมาและโรฮิงญา Laurent Licata และ Olivier Klein อธิบายถึงลกัษณะและ
ตน้ตอของความรู้สึกเกลียดชงัต่างชาติ ไวอ้ย่างน่าสนใจว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ท่ีมี
ความซับซ้อนในตวัมนัเองและไม่สามารถจ าแนกให้เป็นอคติท่ีชดัเจนได ้แต่มีความเก่ียวเน่ืองกบั
ลทัธิชาตินิยม (Nationalism)ลทัธิชาติพนัธ์ุนิยม (ethnocentrism) และลทัธิชาติภูมินิยม (nativism) 
ผสมกนัอยู ่ซ่ึงทั้งหมดมีเอกลกัษณ์ร่วมกนัคือ ความรู้สึกต่อชาติหรือเผา่พนัธ์ุของตนท่ีเหนือกวา่ชาติ
หรือเผา่พนัธ์ุอ่ืน(Licata and Klein, 2005, pp. 323-337) ประกอบกบัการให้คุณค่ากบัชาติพนัธ์ุตาม
ชาติก าเนิดมากกว่าคุณค่าตามหน้าท่ีความเป็นพลเมืองและวฒันธรรมของสังคม ท าให้ความรู้สึก
ชาตินิยมท่ีมีมากกวา่ความรู้สึกส านึกรักชาติ (patriotism) สร้างผลเชิงลบต่อมุมมองของชาติพนัธ์ุนั้น 
ๆ กบัชาวต่างชาติและกลุ่มผูอ้พยพ (Abrams, Hogg and Marques, 2005, pp. 317-337) ซ่ึงมุมมอง
เชิงลบดงักล่าวมกัเกิดข้ึนจากความกลวัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงของอตัราประชากรอย่างมีนัยยะส าคญั 
(Yakushko, 2009, pp. 44-46)งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเหยียดชนชาติหลายช้ินพบว่าลกัษณะ
ความเกลียดชงัดงักล่าวส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัทางประวติัศาสตร์ท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึง
ถูกกดข่ี ถูกท าให้เป็นทาสหรือเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจ โดยท่ีการคุกคามดงักล่าวได้สร้าง
ความรู้สึกของการเป็นผูถู้กกระท าและบ่มเพาะความเกลียดชัง โดยปลดปล่อยออกมาผ่านการ
เคล่ือนไหวแบบชาตินิยม ซ่ีงมีความเป็นไปไดท่ี้การเคล่ือนไหวดงักล่าว จะยกระดบัส านึกของความ
เป็นชาติไปสู่การคลัง่ชาติ (Ultra Nationalist) ขยายความรู้สึกเหนือกวา่ทางชาติพนัธ์ุต่อชาติพนัธ์ุ
รองท่ีอาศัยอยู่ในรัฐหรือภูมิภาคเดียวกัน และเร่ิมด าเนินการเข้าครอบครองพื้นท่ี แสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และครอบง าหรือกลืนกลายทางสังคมและวฒันธรรม (Gotanda, 
1991,pp. 1-68, Helms, pp.285-311, Alexander, 1987, และ Yakushko, 2009, pp. 44-46.)วิรัช     
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นิยมธรรม อธิบายปรากฏการณ์น้ีในกรณีของเมียนมาไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ชนชั้นปกครองเมียนมาได้
ส่งผ่านความรู้สึกเกลียดกลวัชาติพนัธ์ุอ่ืนดว้ยการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม/ชาติพนัธ์ุนิยมให้กบั
ประชาชนผา่นเคร่ืองมือของรัฐหลายช่องทาง อาทิ วิทยุ โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละแบบเรียนต่าง ๆ 
รวมถึงการจดัตั้งองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนนโยบายท่ีมาจากรัฐบาลและกองทพั 
เพื่อให้ประชาชนซึมซับความรู้สึกถูกคุกคามและร่วมมือกันต่อต้านภยัท่ีถูกก าหนดโดยชนชั้น
ปกครอง (วิรัช, 2551) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ เมียนมามีความวิตกกงัวลต่อเสถียรภาพและอธิปไตย
ของชาติเป็นอย่างมาก สืบเน่ืองจากประวติัศาสตร์บาดแผลยุคอาณานิคมและความขดัแยง้ภายในท่ี
เป็นผลมาจากทั้งนโยบายเจา้อาณานิคมและการแทรกแซงจากต่างชาติและจากการศึกษาพบวา่ การ
โยนความผิดให้กบัตวัแสดงท่ีไม่ใช่ ‚พวกเดียวกนั‛ ยอ่มสร้างอารมณ์ร่วมของคนในสังคมต่อการ
เผชิญหนา้กบัปัญหาดว้ยความสามคัคี อาทิ การสร้างมายาคติดา้นลบต่อชาติพนัธ์ุหน่ึงในสังคม เช่น 
การสร้างภาพ ‚ผูร้้าย‛ ให้กบัชาวยิว ชาวจีน หรือเจา้อาณานิคม เป็นตน้ซ่ึงการปะทุข้ึนของวิกฤติ
โรฮิงญาในเมียนมาเม่ือปี 2017 จึงเป็นตวัอย่างส าคญัท่ีช่วยยืนยนัว่าความรู้สึกเกลียดชังต่างชาติ 
ไม่ไดเ้ส่ือมคลาย และยงัมีพลงัมากพอท่ีจะสร้างความเสียหายไดอ้ยู่ตลอดในขณะเดียวกนั ความ
ขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุระหวา่งเมียนมากบัโรฮิงญาไดรั้บความสนใจจากประชาคมโลกอยา่งกวา้งขวาง 
เน่ืองจากปฏิบติัการโจมตีชาวโรฮิงญาของรัฐบาล เพื่อตอบโตก้ารโจมตีจุดตรวจของต ารวจโดย
กองทัพปลดปล่อยโรฮิงญาแห่งอาระกัน หรือ อาร์ซา (ARSA)เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2017 มี
หลกัฐานว่า เป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการกวาดล้างเผ่าพนัธ์ุ (ethniccleansing) โดยหลายประเทศ
รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดัองคก์ารระหวา่งประเทศ ศาลอาญาระหวา่งประเทศ และกลุ่มสิทธิ
มนุษยชนร่วมกนัประณามเหตุการณ์น้ีอย่างกวา้งขวาง หมายความว่าปฏิบติัการท่ีใช้ความรุนแรง
ของเมียนมาไม่ได้จ  ากัดวงอยู่แค่ความขดัแยง้ภายในประเทศอีกต่อไปแต่ได้รับความสนใจจาก
ประชาคมโลกมากข้ึนอย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ของรัฐบาลเมียนมาเปล่ียนแปลงไปมากแลว้หลงั
การปฏิรูป 2008 และการมีรัฐบาลพลเรือนเม่ือปี 2010 และ 2015 รัฐบาลเมียนมาไม่ไดถู้กครอบง า
โดยกองทพัซ่ึงเคยใชว้ธีิการรุนแรงในการจดัการปัญหาชาติพนัธ์ุเช่นในสมยัก่อน แต่เป็นรัฐบาลท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ และด าเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับ
จากนานาชาติ ซ่ึงตอ้งอาศยัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพื่อยกเลิกการคว  ่าบาตรและชกัชวนการลงทุน 
ทว่าอคติและความเกลียดชังต่างชาติท่ีฝังอยู่ในสังคมเมียนมาได้เคยเป็นตัวก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศให้เป็นเกราะป้องกนัการแทรกแซงของต่างชาติไม่ให้เขา้มามีบทบาทต่อนโยบายการ
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จดัการปัญหาภายในเมียนมาตั้งแต่รับเอกราชทั้งนโยบายเป็นกลางและโดดเด่ียวตนเอง บทความน้ี 
จึงมุ่งหาค าตอบว่า ความเกลียดชงัต่างชาติยงัคงมีบทบาทอยู่ในกระบวนการก าหนดนโยบายการ
ต่างประเทศของเมียนมาท่ามกลางห้วงเวลาของการเปล่ียนผ่านทางการเมือง (2010) จนถึงวิกฤต
โรฮิงญา (2017) อยู่หรือไม่ผ่านการศึกษาอิทธิพลของความเกลียดกลัวต่างชาติต่อนโยบาย
ต่างประเทศในอดีต ว่าส่งผลไปในทิศทางใดและส่งผลหรือไม่อย่างไรต่อการก าหนดกนโยบาย
ต่างประเทศในหว้งเวลาดงักล่าวนโยบาย ‚เป็นกลาง‛ กบัการต่างประเทศเมียนมา 

 เมียนมาไดรั้บเอกราชในปลายทศวรรษท่ี 1940 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสงครามเยน็ก าลงัก่อตวัข้ึน
และด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของเมียนมาท่ีตั้งอยู่ระหว่างประเทศทรงอิทธิพลในภูมิภาค คือ จีนและ
อินเดียตลอดจนไทยท่ีเป็นพนัธมิตรส าคญัของสหรัฐฯ ท าให้การก าหนดนโยบายต่างประเทศของ
เมียนมาจ าเป็นตอ้งเนน้การพึ่งพาตนเองเป็นหลกั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้จากสองขั้วอ านาจโลกท่ี
อาจลุกลามเขา้มาในเมียนมาได ้กอปรกบัความขดัแยง้ภายในของเมียนมาท่ีกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางการเมือง ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการแทรกแซงจากต่างชาติดว้ย (Ministry of ForeignAffairs Myanmar, 
2018 และ PublicResourceOrg, 2018) ดงันั้น ผูน้  าเมียนมาจึงเห็นวา่ การด าเนินนโยบายต่างประเทศ
แบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจึงเหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์ในขณะนั้นอย่างไรก็ตาม การท่ีเมียนมาถูก
ปกครองโดยเจา้อาณานิคมอย่างยาวนานและบอบช ้ าจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และสงครามกลาง
เมืองภายใน กลายเป็นภาระหนักส าหรับรัฐบาลใหม่ในการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท าให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการรับความช่วยเหลือจากต่างชาติ แต่
รัฐบาลเมียนมาเกรงวา่ การรับความช่วยเหลืออาจน าไปสู่การถูกครอบง าผ่านเง่ือนไขการให้ความ
ช่วยเหลือได ้ดงันั้น รัฐบาลเมียนมาน าโดยนายกรัฐมนตรี อู นุ จึงไดน้ านโยบายเป็นกลางมาปรับใช้
กบันโยบายการต่างประเทศเพื่อให้สามารถด าเนินการรับความช่วยเหลือโดยมีสถานะเป็นกลางใน
ประชาคมระหวา่งประเทศได ้(Maung, 2011, pp. 12และ Thakin Nu, pp. 51-53.)นโยบายเป็นกลาง
อยา่งสร้างสรรค ์

โกสุมภ ์สายจนัทร์ ให้ค  านิยามการด าเนินนโยบายการต่างประเทศในยุค อู นุ วา่มีลกัษณะ
เป็นกลางอยา่งสร้างสรรค ์(Positive Neutralism) โดยมีแนวปฏิบติัในการด าเนินนโยบาย 3 ประการ 
คือ (1)การเป็นมิตรกบัทุกประเทศโดยเสมอภาคกนั (2) ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติท่ี
มีเง่ือนไขส่อวา่จะเขา้มากา้วก่ายการเมืองภายใน และ (3) การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจหรือการ
ด ารงไวซ่ึ้งอิสรภาพของประเทศ และปฏิเสธท่ีจะเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศทั้งในค่ายโลกเสรี
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และค่ายคอมมิวนิสต์เมียนมาเร่ิมด าเนินนโยบายเป็นกลางด้วยการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 19เมษายน 1948 เพื่อสร้างโอกาสในการผกูมิตรและรับความช่วยเหลือจาก
นานาประเทศและพร้อมท่ีจะสถาปนาความสัมพนัธ์กบัประเทศอ่ืนโดยไม่แบ่งขั้วอ านาจ แมจ้ะ
ทราบดีวา่ไม่สามารถหลีกเล่ียงการปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจได ้ดงันั้น การด าเนินนโยบาย
ต่อมหาอ านาจจึงเป็นการพยายามสร้างสมดุลในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ การออกเสียงมติสนบัสนุนหรือ
คดัคา้นการกระท าของชาติมหาอ านาจและพนัธมิตรอยา่งเป็นกลางท่ีสุด การรับความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม และกลา้ปฏิเสธความช่วยเหลือเม่ือพบว่า เป็นการให้อย่างมีเง่ือนไขหรือมีความ
พยายามแทรกแซงกิจการภายใน ตลอดจนการกระท าท่ีอาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดความขดัแยง้กบั
ชาติมหาอ านาจอ่ืนและน าปัญหามาสู่เมียนมาในอนาคตไดส้หรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
และการทหารแก่เมียนมาภายหลงัประกาศรับรองเอกราชและสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต
ในทนัที โดยเห็นว่า เมียนมาเป็นประเทศท่ีมีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์ในการต่อตา้นการขยาย
อิทธิพลคอมมิวนิสตใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ฉกเช่นอินโดจีน ทวา่นโยบายการต่างประเทศเมียน
มายดึหลกัเป็นกลาง ท าใหก้ารให้ความช่วยเหลือของสหรัฐฯ แตกต่างจากประเทศในอินโดจีนหรือ
แมแ้ต่ไทยท่ีเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯความช่วยเหลือส่วนใหญ่เน้นด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
ส่วนความช่วยเหลือทางการทหารจะเน้นไปท่ีการให้ความรู้ด้านยุทธวิธีสมยัใหม่และการฝึกฝน 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาระงบัการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ระหว่างปี 1953 – 1954 เม่ือพบว่า 
สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือทหารจีนคณะชาติ (KMT) ท่ีพลดัถ่ินอยู่ในบริเวณรัฐฉานและตาม
ชายแดนเมียนมา – จีน ในการต่อตา้นรัฐบาลคอมมิวนิสตจี์น และยุติการให้ความช่วยเหลือหลงัการ
รัฐประหารโดยกองทพั เม่ือปี 1962 (Han, 2018, pp. 81 – 104) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเมียนมากบัสหภาพโซเวียตเกิดข้ึนจากการเยือนสหภาพโซเวียตของ 
อู นุ ในปี1955 และไดล้งนามในแถลงการณ์ร่วมมีใจความส าคญัว่า เมียนมาจะให้การสนับสนุน
นโยบายการต่างประเทศของสหภาพโซเวยีต รวมถึงปฏิเสธความร่วมมือทางทหารกบัขั้วใดขั้วหน่ึง 
และขอรับการสนบัสนุนทางเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวยีตอีกทางหน่ึงดว้ย ซ่ึงสหภาพโซเวียตไม่ได้
ขดัข้องต่อกระบวนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว พร้อมทั้งด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สถาบนัการศึกษา และโรงพยาบาลในเมืองหลวงและเมืองใหญ่หลายเมืองของ
เมียนมา นอกจากน้ี ทั้งสองยงัลงนามในความตกลงทางการคา้ ซ่ึงท าให้เมียนมาสามารถส่งออกขา้ว
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ไดม้ากข้ึน (Buszynski, 2013 pp.17-18) รวมค่าใชจ่้ายในโครงการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
แก่เมียนมาตั้งแต่ปี 1954 – 1965 ทั้งส้ินประมาณ 14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (Wolf, 1957 pp.91-101) 
เมียนมาสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจีนเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 1950 แต่ความสัมพนัธ์กลบัไม่
ราบร่ืน โดยระหวา่งปี 1950 – 1953 ทั้งสองฝ่ายยงัคงหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั โดยมีปัจจยัหลกั คือ
จีนเช่ือวา่เมียนมายงัคงเป็นเคร่ืองมือส าหรับจกัรวรรดินิยมในการบ่อนท าลายจีน ในขณะท่ีเมียนมา
หวาดระแวงการคุกคามทางทหารจากจีนอนัเน่ืองมากจากกรณีทิเบตและสงครามเกาหลี และ
ประเด็นกองก าลงัก๊กมินตัง๋ (KMT) ท่ีล้ีภยัเขา้มาอยู่ในดินแดนเมียนมาและพยายามบ่อนท าลาย
ความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศ (Steinberg and Fan, 2012, pp. 21) จนกระทัง่จีนประกาศใช้
นโยบาย ‚หลกั 5 ประการเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ‛ (5 Principles of Peaceful Co-existence)เม่ือ
ปี 1954 ทั้งสองจึงสามารถสลายความหวาดระแวงท่ีมีต่อกนัไดใ้นท่ีสุดนโยบายเป็นกลางแบบโดด
เด่ียว 

การรัฐประหารของนายพล เน วิน และการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองเป็นสังคมนิยม
วิถีพม่า(Burmese Way to Socialism) ส่งผลให้นโยบายการต่างประเทศในช่วงปี 1962 – 1988 
เปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง แมว้่ารัฐบาลทหารจะยงัคงรักษาจุดยืนท่ีจะพึ่งพาตนเองและไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด แต่ก็ไม่ไดด้ าเนินกิจกรรมทางการทูตหรือรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเช่นท่ีผา่นมา อีก
ทั้งยงัด าเนินนโยบายคุกคามคนต่างชาติในเมียนมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการขบัไล่ชาวอินเดีย 
ชาวจีน ชาวองักฤษเช้ือสายเมียนมา และชาวตะวนัตกออกจากประเทศ รวมถึงการยึดกิจการในภาค
การเกษตรภาคธุรกิจ การคา้ และการธนาคารของเอกชนต่างชาติมาบริหารเอง ระงบักิจกรรมจาก
สมาคมหรือสถาบนัต่าง ๆ ท่ีต่างชาติเป็นผูด้  าเนินการ และอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถขอตรวจ
ลงตราเพื่อเขา้ประเทศไดเ้พียง 24 ชัว่โมงเท่านั้น ท าให้ในปลายทศวรรษท่ี 1960 มีชาวต่างชาติกว่า 
300,000 คน ท่ีตอ้งเดินทางออกจากเมียนมา (Smith, 1999, pp. 98, 219)นอกจากน้ี ยงัยกเลิก
โครงการใหค้วามช่วยเหลือจากองคก์ารระหวา่งประเทศและมหาอ านาจทั้งสองขั้ว ถอนตวัออกจาก
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เม่ือปี 1979 (Aung,1980 ,112-114) ตลอดจนยุติการด าเนินกิจกรรม
ทางการทูตท่ีรัฐบาลพลเรือนเคยส่งเสริมไวท้ั้งหมดแมก้ระทัง่กบัมหาอ านาจในภูมิภาคและชาติใน
อาเซียน โดยเฉพาะความสัมพนัธ์กับจีนและอินเดียซ่ึงตกต ่ าลงอย่างมากจากนโยบายกีดกัน
ชาวต่างชาติดงัท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังต่อคนจีนและอินเดียเป็นวง
กวา้งในสังคมเมียนมากระทัง่เกิดการประทว้งต่อตา้นชาวจีนข้ึนเม่ือปี 1967การด าเนินนโยบายโดด
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เด่ียวตนเองเช่นน้ี ส่งผลร้ายต่อสภาพเศรษฐกิจของเมียนมามากท่ีสุดตั้งแต่ไดรั้บเอกราช โครงสร้าง
ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจแบบตลาดถูกท าลายจากนโยบายกีดกนัต่างชาติและการควบรวม
กิจการของเอกชน กอรปกบัความไร้ประสิทธิภาพของระบบสังคมนิยมวถีิพม่าและปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐบีบให้สังคมเมียนมาไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้ซ่ึงทั้งหมดน้ี เป็นผลจากการ
ด าเนินนโยบายเน้นหนักด้านความมัน่คงและทุ่มเททรัพยากรจ านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาความ
มัน่คงในขณะนั้น (Erlanger, 1988) จากประเทศท่ีเคยเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลก กลบั
กลายเป็นประเทศท่ีขาดแคลนสินคา้ขา้วอย่างหนักในทศวรรษท่ี 70 รายได้ประชาชาติต่อหัวลด
ต ่าลงจาก 670 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 1960 เหลือเพียง 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลายทศวรรษท่ี 80  
ท าให้สถานะของเมียนมาจากประเทศท่ีก าลงัฟ้ืนตวัจากภาวะสงครามและมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ
กลายเป็นประเทศท่ีลา้หลงัและยากจนท่ีสุดในเอเชียการแสดงท่าทีแบบ ‚ไม่เลือกฝ่าย‛ ในเวที
ระหวา่งประเทศของเมียนมาทั้งสองช่วงเวลา มีเหตุผลส าคญัมาจากความกลวัต่างชาติและความรู้สึก
ชาตินิยมท่ีสะสมในส านึกของชาติพนัธ์ุเมียนมา ซ่ึงอิทธิพลจากปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อนโยบายทาง
การเมืองและนโยบายต่างประเทศของเมียนมาอย่างมีนยัยะส าคญัทั้งในสมยัรัฐบาลพลเรือนและ
รัฐบาลทหารและต่างมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการระหวา่งประเทศแตกต่างกนัFrank N. Trager 
ตั้งขอ้สังเกตว่า รัฐบาลพลเรือนเมียนมายงัคงมีปฏิสัมพนัธ์กบันานาประเทศ อย่างเป็นปกติ แต่ก็
สงวนท่าทีไม่ให้ใกลชิ้ดเกินไปและปฏิเสธท่ีจะรับความช่วยเหลือท่ีมีเง่ือนไข ในสภาวะการเมือง
ระหวา่งประเทศแบบ 2 ขั้วอ านาจ ทั้งน้ี ก็เพื่อป้องกนัมิให้ประเทศมหาอ านาจแผข่ยายอิทธิพลเขา้
มายงัเมียนมาผ่านเคร่ืองมือหรือกลไกทางการเมืองต่าง ๆ  และบานปลายเป็นการเผชิญหน้าทาง
ทหารได้ ส่งผลให้การด าเนินนโยบายผูกมิตรกบัประเทศต่าง ๆ ของเมียนมาในช่วงน้ีเป็นความ
พยายามในการคานอ านาจของรัฐขนาดเล็กกบัรัฐทรงอิทธิพลทั้งในและนอกภูมิภาค ซ่ึงสะทอ้น
ความความหวาดระแวงต่างชาติและไม่ไวว้างใจต่อสถานการณ์การเมืองระหวา่งประเทศอยา่งเห็น
ไดช้ดั (Trager, 1956, 89-102) ในขณะท่ี การปฏิวติัของทหารในปี 1962 ไดก้ลายเป็นจุดเปล่ียน
ส าคญัของการระหวา่งประเทศเมียนมา สังเกตไดจ้ากการน านโยบายสังคมนิยมวิถีพม่ามาใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจผสมกบัความกลวัต่างชาติและความรู้สึกชาตินิยม ซ่ึงผลท่ีตามมากลบัฉุดร้ังการ
พฒันาของเมียนมาใหต้กต ่าลง จนท าใหรั้ฐบาลตอ้งยอมกลบัไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัต่างประเทศอีกคร้ัง
และล้มเลิกนโยบายโดดเด่ียวตวัเองในท่ีสุดการต่างประเทศเมียนมาในยุคเปล่ียนผ่านในท่ีสุด 
รัฐบาลเมียนมาก็ตระหนกัวา่ นโยบายโดดเด่ียวตนเองและสังคมนิยมวิถีพม่าไม่มีประสิทธิภาพเพียง
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พอท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพทางเศรษฐกิจท่ีก าลงัพงัทลายได ้สภาสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (State 
Law and Order Restoration Council: SLORC) ซ่ึงเป็นรัฐบาลจดัตั้งโดยกองทพัเพื่อรักษาความสงบ
ในขณะนั้น จึงยกเลิกระบบสังคมนิยมวิถีพม่าและหันมาเปิดเสรีทางเศรษฐกิจมากข้ึน ยกเลิก
นโยบายเป็นกลาง หรือ นโยบายโดดเด่ียวตนเอง โดยหันมาพึ่ งพาการแสวงหาความร่วมมือ/
ช่วยเหลือจากประเทศในภูมิภาคมากข้ึน เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น และไทยเป็นตน้ โดยในช่วงเวลาไม่
นานนกั จีนไดส่้งคณะผูแ้ทนรัฐบาลมาเจรจาการคา้ตามแนวชายแดนกบัSLORC และเจรจาคา้ขาย
สินคา้อ่ืน ๆ ดว้ย เช่นเดียวกบัไทยท่ีส่งคณะผูแ้ทนไปเจรจาเร่ืองสัมปทานการคา้ไมส้ักและประมง 
นอกจากน้ี ยงัมีรัสเซียท่ีไดบ้ริจาคอุปกรณ์กีฬาและเกาหลีใตบ้ริจาคเคร่ืองมือทางการแพทยม์ูลค่า 
150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แมแ้ต่ออสเตรเลียทีเคยมีส่วนร่วมประณามรัฐบาล SLORC ก็เร่ิมมีท่าที
อ่อนลง โดยเอกอคัรราชทูตออสเตรเลียไดเ้ขา้พบรัฐบาล SLORC อย่างเป็นทางการในกลางเดือน
ตุลาคม ตามดว้ยนกัธุรกิจชาวออสเตรเลียท่ีเห็นช่องทางการท าธุรกิจดา้นพลงังานจาการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ ในขณะท่ีสหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่น ก็มีท่าทีอ่อนลงเม่ือรัฐบาล SLORC ประกาศ
แผนการเลือกตั้งทัว่ไปในปี 1990 (Selth, 2008, P. 9)แมจ้ะพยายามปรับตวั แต่รัฐบาลเมียนมาก็ยงั
หวาดระแวงการแทรกแซงจากภายนอก ยิ่งไปกว่านั้นท่าทีของมหาอ านาจทั้งในและนอกภูมิภาค
ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 80 ก็สร้างความหวาดระแวงดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ ทั้งสหรัฐฯ และ จีนต่างมี
การเคล่ือนไหวทางทหารอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน อาทิ ข่าวลือการเคล่ือนขบวนเรือรบของสหรัฐฯ 
จ านวน 5 ล า โดยหน่ึงในนั้นมีเรือบรรทุกเคร่ืองบิน USS Coral Sea เขา้มายงัน่านน ้ าเมียนมา เม่ือ
วนัท่ี 12 กนัยายน 1988 และความเป็นไปไดท่ี้จีนมีแผนใช้ก าลงัทหารเขา้ยึดครองรัฐฉานหากการ
แทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ เกิดข้ึนจริง (Selth, 2008, P.9,12) จากเหตุผลขา้งตน้ก็เป็นอีกปัจจยั
ท่ีท าให้ความเกลียดกลวัต่างชาติของรัฐบาลเมียนมา ไม่ได้ลดน้อยลง ทว่าก็ไม่ได้ท  าให้กลบัไป
ด าเนินนโยบายเป็นกลางหรือโดดเด่ียวตนเองอีก ในทางกลบักนัรัฐบาลใชก้ารเปิดประเทศและเสรี
ทางเศรษฐกิจในการหาพนัธมิตร รวมทั้งจดัหายุทโธปกรณ์ เพื่อรับมือกบัภยัคุกคามจากต่างชาติ
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กิสพดัถล่มพื้นท่ีดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าอิรวดีทาง
ตอนใตข้องประเทศเมียนมา เม่ือเดือนพฤษภาคม 2008 คร่าชีวิตประชาชนเมียนมาไปกวา่140,000 
คน กลายเป็นบทพิสูจน์การด ารงอยู่ของความเกลียดกลัวต่างชาติในการด าเนินนโยบายกับ
ต่างประเทศ เม่ือความช่วยเหลือจากหลายประเทศ รวมถึงองคก์ารระหวา่งประเทศหลายหน่วยงาน
ไม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีประสบภยัได ้เพราะรัฐบาลไม่ออกวีซ่าและไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดิน
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ทางเขา้มาเป็นหมู่คณะ ดว้ยเกรงจะเป็นการแทรกแซง ส่งผลต่อความมัน่คง และประจานการท างาน
ของรัฐบาลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่าช้า เหตุผลหน่ึงท่ีอธิบายปรากฎการณ์น้ี คือ การท่ีรัฐบาล
ทหารเมียนมาสั่งสมประสบการณ์การปกครองผ่านสงครามกลางเมืองและการแทรกแซงจาก
ต่างชาติมาโดยตลอด เม่ือตอ้งเผชิญกบัการตอ้งเปิดพรมแดนให้คณะท่ีเป็นคนต่างชาติจ านวนมาก
เขา้มาในเมียนมา จึงเกิดความกลวั และไม่ไวว้างใจ เพราะกลวัวา่ หากอนุญาตให้เขา้มาเป็นจ านวน
มาก อาจมีบางส่วนแอบแฝงมาบ่อนท าลายรัฐบาลได้ (Myint-U, 2008)ภายหลงัเหตุการณ์พายุ
ไซโคลนนาร์กิส เมียนมาก็เร่ิมเข้าสู่การปฏิรูปทางการเมือง เหล่านายพลท่ีเคยควบคุมทิศทาง
การเมืองเร่ิมเปล่ียนบทบาทของตนเองไปสู่การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะพลเรือน และดูเหมือนวา่ การ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัต่างชาติจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เม่ืออดีตนายกรัฐมนตรีเต็ง เส่ง (Thein Sein) ประกาศ
แนวทางการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจภายหลงัข้ึนด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี เม่ือปี 2010 
พร้อมชักชวนนาง ออง ซาน ซู จี (Aung San Suu Kyi) หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) เขา้ร่วมการเลือกตั้งซ่อมเม่ือ ปี 2012 และ
กวาดท่ีนัง่ไป 43 จาก 46 ท่ีนัง่ พร้อมกนัน้ี ยงัสนบัสนุนให้หัวหน้าพรรค NLD มีบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมียมาข้ึนมาอีกคร้ังและยงัเป็นการสร้างสมดุล
อ านาจเพื่อไม่ใหเ้มียนมาตอ้งพึ่งพาชาติใดมากจนเกินไป ซ่ึงผลตอบรับจากต่างชาติก็เป็นท่ีน่าพอใจ 
สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปเร่ิมลดมาตรการคว  ่าบาตร ความสนใจท่ีจะลงทุนในเมียน
มาเพิ่มสูงข้ึน และภาพลกัษณ์ของเมียนมาในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เบ่งบานก็เป็นท่ีประจกัษ์
ชดั เม่ือพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนเป็นรัฐบาลบริหารประเทศโดยประธานาธิบดี เต็ง เส่ง 
และกองทพัไม่ไดค้ดัคา้นผลการเลือกตั้ง ดงัท่ีเคยเกิดข้ึนเม่ือปี 1990 ทว่าประเด็นความเกลียดกลวั
ต่างชาติก็กลบัมาสั่นคลอนความเช่ือมัน่ของต่างชาติท่ีมีต่อรัฐบาลเมียนมาอีกคร้ังในวกิฤตโรฮิงญา 

‚โรฮิงญา‛ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุรองท่ีเป็นมุสลิมและน่าจะมีจ านวนกวา่ 1 ลา้นคน อาศยัอยูใ่น
รัฐยะไข่โดยคาดวา่น่าจะอพยพเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 ต่อมา ในศตวรรษ
ท่ี 19และตน้ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงขยายตวัเพิ่มข้ึนภายหลงัการเขา้มาขององักฤษเน่ืองจากความตอ้งการ
แรงงานเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมาภายหลงัรับเอกราชกลบัปฏิเสธท่ีจะให้การ
รับรองสถานะทางชาติพนัธ์ุ ส่งผลให้โรฮิงญากลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติและไม่สามารถรับการ
อ านวยความสะดวกจากรัฐในทุก ๆ ด้านทั้ งการศึกษา กฎหมาย และโครงสร้างพื้นฐานซ่ึง
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ประภสัสร์ เทพชาตรีตั้งขอสังเกตุวา่ เป็นความตั้งใจของรัฐท่ีจะทอดทิ้งชาวโรฮิงญา ซ่ึงไดน้ าไปสู้
เหตุความขดัแยง้ระหวา่งชาวพุทธและมุสลิมโรฮิงญาหลายคร้ัง และล่าสุดเม่ือปี 2012 (ประภสัสร์, 
2560)วิกฤตโรฮิงญามีสาเหตุจากขอ้กล่าวหาว่า ชาวโรฮิงญาสังหารสตรีชาวเมียนมา น าไปสู่การ
ตอบโตด้ว้ยการเผาบา้นเรือนของชาวโรฮิงญาโดยกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงเมียนมา และไดส้ังหาร
ชาวโรฮิงญาไปเกือบ 300 คน ซ่ึงสถานการณ์ไม่เคยถูกคล่ีคลายจากรัฐและบางคร้ังยงัเป็นรัฐเสียเอง
ท่ีเขา้ไปมีส่วนในการใช้ความรุนแรง กระทัง่บานปลายเป็นการสู้รบ เม่ือช่วงเดือนสิงหาคม 2017 
เม่ือกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธชาวโรฮิงญา ท่ีเรียกตวัเองว่า Arakan Rohingya Salvation Army 
(ARSA) ไดอ้า้งความรับผิดชอบ ในการโจมตีค่ายทหารและต ารวจของพม่า ท าให้มีผูเ้สียชีวิตกว่า 
100 คน หลงัจากนั้น ไดเ้กิดความวุน่วายคร้ังใหญ่ มีการเผาบา้นเรือน และสังหารชาวโรฮิงญาเป็น
จ านวนมาก น าไปสู่การอพยพคร้ังใหญ่สุดของชาวโรฮิงญาเข้าไปในบงักลาเทศ จ านวนเกือบ 
400,000 คน ซ่ึงประมาณ 1 ใน 3 ของชาวโรฮิงญาท่ีอาศยัอยูใ่นพม่าทั้งหมด (ประภสัสร์, 2560) 

ในฐานะสัญลกัษณ์ของประชาธิปไตย ซู จี ถูกคาดหวงัให้ท าหนา้ท่ีปกป้องสิทธิมนุษยชน
จากการใชก้ าลงัของกองทพัในการกวาดลา้งกลุ่ม ASAR ในรัฐยะไข่ น าไปสู่การกวาดลา้งทางชาติ
พนัธ์ุโรฮิงญาดว้ย และแมภ้าวะความเกลียดชงัต่างชาติจะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงต่อการก าหนด
นโยบายระหว่างประเทศเพื่อรับมือกบัแรงกดดันของต่างชาติในกรณีน้ี แต่มีผลโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจของ ซู จี ท่ีเลือกการเมืองในประเทศ มากกว่าตอบสนองประชาคมโลกต่อการแกปั้ญหา
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือเป็นมาตรวดัส าคญัของประชาธิปไตยในโลกเสรี น ามาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากนานาชาติ ร้ายแรงถึงขั้นมีการเสนอใหริ้บคืนรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพท่ีเคยมอบให้ ซู จี เม่ือ
คร้ังถูกคุมตวัในบา้นพกั ผศ. ดร. นฤมล ทบัจุมพล ให้ความเห็นว่า ซู จี จะไม่เดินตามขอ้เรียกร้อง
ของนานาชาติ เพราะจะกระทบการเมืองภายในอย่างร้ายแรง 2 ประการ คือ 1) การขดัแยง้กับ
กองทพัในการยอมรับโรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพราะกองทพัยงัเป็นตวัแสดงทางการเมืองท่ีส าคญั
ของเมียนมา และมีบทบาทในการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพนัธ์ุอีก 7 กลุ่มท่ีมีสิทธิปกครอง
ตนเอง ถา้หากมีการยอมรับสถานะของโรฮิงญา จะเท่ากบัการยอมรับสิทธิในการปกครองตนเอง ซ่ึง
กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีไม่อยู่ในกระบวนการ เช่น วา้ พะโอ โกกั้ ง ไม่มีทางยอมรับแน่นอน และอาจ
สั่นคลอนสถานะของพรรคได ้2) กระทบฐานเสียงของพรรค NLD ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มชาตินิยม
หวัรุนแรงและอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง ซ่ึง ซู จี จ  าเป็นตอ้งใช้ฐานเสียงจากคนเหล่าน้ีเพื่อพิทกัษ์พรรค 
NLD และต่อรองกบักองทพัท่ียงัมีบทบาทสูงทางการเมือง (ธันยพร, 2017) ผลก็คือเมียนมาถูก
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ประนามจากนานาชาติอีกคร้ัง แต่ท่ีน่าสังเกตคือ ไม่มีชาติตะวนัตกชาติใดข่มขู่เมียนมาดว้ยมาตรการ
คว  ่าบาตรอีก ซ่ึงกรณีน้ี ดร. ลลิตา หาญวงษ์ ตั้งขอ้สังเกตว่า ความขดัแยง้ในคร้ังน้ีมีผลประโยชน์
เร่ืองทรัพยากรน ้ ามนัทบัซ้อนอยู ่โดยในพื้นท่ีซ่ึงชาวโรฮิงญาถูกขบัไล่ออกไป คือเมืองมองดอว ์ซ่ึง
เป็นแหล่งน ้ามนัส ารองขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของโลกตามขอ้มูลของ Arakan Oil Watch และหลงัจาก
นั้นรัฐบาลเมืองมองดอว์ก็ลงนาม MOU กับบริษทัต่างชาติเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทนัที 
(Karoonporn, 2018) 
 

อภิปรายผล 
ผลกระทบจากความเกลียดกลวัต่างชาติในเหล่าชนชั้นน าเมียนมา สร้างผลกระทบเป็นวง

กวา้งต่อการก าหนดนโยบายภายในประเทศ ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตอยูเ่พียงการสร้างสถานะท่ีมัน่คง
เหนือกลุ่มผูเ้ป็นอ่ืน แต่ยงัส่งผลในเชิงนโยบายด้านการต่างประเทศของเมียนมาด้วยโดยหาก
พิจารณาจากมุมมองของชนชั้ นน าเมียนมาภายหลังได้รับเอกราช และย ังต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของขั้วอ านาจโลกในยุคสงครามเยน็แลว้ จะเห็นได้ว่า นโยบายต่างประเทศเมียนมา
ด าเนินไปในเชิงรับมากกวา่เชิงรุก เพื่อป้องกนัการแทรกแซงจากภายนอกท่ีอาจท าให้สถานการณ์
ภายในประเทศย  ่าแยล่งได ้อาทิ การก าหนดนโยบายเป็นกลางอยา่งสร้างสรรค ์และเป็นกลางอยา่ง
โดดเด่ียว ซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยความรู้สึกเกลียดกลวัต่างชาติจากประวติัศาสตร์บาดแผลและความรู้สึก
ชาตินิยม สุดทา้ย แมน้โยบายการต่างประเทศในยุคใหม่จะเปิดรับต่างชาติมากข้ึนเพื่อชดเชยความ
เสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการต่างประเทศท่ีลา้หลงัแต่ก็จะพบวา่ ความไม่ไวว้างใจ 
ความกลวั ความเกลียดชงั ยงัคงเป็นหลกัการส าคญัในการเป็นฐานส าหรับก าหนดนโยบายสร้าง
ความเป็นปึกแผน่ของรัฐบาลเมียนมาต่อไป ซ่ึงหากพิจารณาพฒันาการนโยบายดา้นการต่างประเทศ
เมียนมาในยคุต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีผา่นมาก็จะพบวา่ นโยบายดา้นการต่างประเทศเมียนมา
ไดรั้บอิทธิพลจากความรู้สึกเกลียดชงัต่างชาติมาโดยตลอด ซ่ึงบทความน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่า นโยบาย
ต่างประเทศเมียนมาในช่วงหลงัการปฏิรูปยงัคงได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกดงักล่าว ทว่าไม่ได้
ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายโดยตรงอีกต่อไป หากแต่เป็นความจ าเป็นในการรักษาสถานะทาง
อ านาจของฝ่ายประชาธิปไตยมิให้สั่นคลอนจากการขดัขวางกระแสธารแห่งความเกลียดชงัท่ีมีต่อ
กลุ่มคนชายขอบท่ีถูกผลกัใหเ้ป็นอ่ืนและแมจ้ะมีการเรียกร้องจากนานาชาติเพื่อใหเ้มียนมาแกไ้ขการ
กระท าท่ีขดัหลกัสิทธิมนุษยชนน้ี แต่การปฏิรูปประเทศและการเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศ
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ของเมียนมากลบัส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคลดระดบัความรุนแรงในการ
กดดนัเมียนมาต่อกรณีดงักล่าว ซ่ึงเหตุผลส าคญัก็คือ การขยายขอบเขตความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ
และการลงทุน 
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