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เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก
2. เป็นสื่อกลางในการนาเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มคี วามก้าวหน้า
และนาไปสู่การเพิ่มพูนตาแหน่งทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
บทความวิชาการและผลงานวิจัย ที่ มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น
เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย
ศาตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์
จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่นๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่ง โดยตรงไปที่ก องบรรณาธิการ
วารสารผ่านระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะ
ถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่
จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้นต่อไป
4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะ
เป็นบทความที่มุ่ งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุม ต่างๆ
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ณัฐนันท์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทองทรัพย์
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ดร.กฤษฎา
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ดร.กฤช
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ดร.รวงทอง
ดร.กิตติกร

เกตุวงศ์
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จันตะนี
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มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเซนจอนห์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน
ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจา ปีที่ 3
ฉบับที่ 1 ประจาปี 2560 เนื้อหาบทความให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านธุรกิจ ด้านสังคมและชุมชน
ประกอบด้วยบทความวิจัยจานวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อ หาสาระเกี่ยวกับ กลยุท ธ์ด้านนวัตกรรมเพื่ อ
ความส าเร็จ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มประเภทเฟอร์นิเ จอร์และสินค้าตกแต่ง บ้านใน
กรุงเทพมหานคร การพัฒนารูปแบบการองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี บทบาทของชุมชนใน
การใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้ โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล รูปแบบภาวะผู้นา
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อิทธิพลของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อทัศนคติในการทางานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร สาหรับบทความวิชาการจานวน 6 เรื่อง ได้แก่ โอกาสของผู้ประกอบการ
SME ในตลาดผู้สูงอายุยุคใหม่ ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ปัญหาการไม่รู้หนังสือของ
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านกกจาน ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ศาสตร์ของพระราชา : การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลงานวิ ช าการจากนั ก วิ ช าการภายนอก เนื้ อ หาของบทความมี ค วาม
หลากหลายและน่า สนใจส าหรั บ นั ก วิ ชาการและผู้ส นใจทั่ วไปที่ จ ะสามารถนาหลั ก คิ ดต่ างๆไป
ประยุกต์ใช้ตามบริบท
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุ ณวุฒิทุกท่าน
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กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพือ่ ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร
INNOVATION STRATEGY FOR THE SUCCESS OF ENTREPRENEURES IN
SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES SECTOR FURNITURE AND HOME
DÉCOR PRODUCTS IN BANGKOK PROVINCE.
1

ธนกร แก้วมณี

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ องกลยุ ท ธ์ ด้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ ความส าเร็ จของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร 2). เพื่อศึกษา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่ง
บ้านในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษานวัตกรรมการออกแบบที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่ อมประเภทเฟอร์ นิเ จอร์ แ ละสิ นค้ าตกแต่ ง บ้ านในกรุ ง เทพมหานครระเบี ย บวิ ธีวิจัย เป็ นการใช้ วิธีการวิ จัย เชิ ง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือการใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่ อผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทสินค้าตกแต่งบ้านสามารถกาหนดกลยุทธ์ความสาเร็จของธุรกิจ ในการสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขั นของธุ รกิ จได้ อย่ างมี ประสิท ธิภ าพ ประชากร คือ ประชาชนที่มีความต้ องการซื้อสิ นค้ า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยในครั้งนี้เ ป็นแบบสัมภาษณ์เ ชิงลึก และ แบบสอบถามโดยมีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดในการวิ จัยเชิ ง
คุ ณ ภาพและมี ลั ก ษณะค าถามปลายปิ ด ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis:
MRA)
คาสาคัญ : กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม, เฟอร์นิเจอร์, สินค้าตกแต่งบ้าน, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract
The study of innovative strategies for the success of small and medium-sized enterprises,
Category furniture and home decor products in Bangkok. Research purposes1).For studies the
properties of the operators of small and medium-sized enterprises, Category furniture and home
decor products in Bangkok.2).For studies the innovative products that affect the success of small
and medium-sized enterprises, Category furniture and home decor products in Bangkok.3).For
studies the innovative designs that affect the success of small and medium-sized enterprises,
Category furniture and home decor products in Bangkok. Research Methodology Using Mixed
Methods Research is to use the techniques of quantitative and qualitative for business owners
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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small and medium-sized enterprises furniture sector to define strategies for business success in
creating competitiveness of the business effectively. The population is people who want to buy
goods, furniture and home decor products in Bangkok. And a sample is consumers who
purchased the furniture and home decor products in Bangkok from 400 respondents. The
instruments used to collect data for this study is depth interviews and questionnaires with openended questions in a qualitative research and close-ended questions in the quantitative research
data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics for using multiple regression
analysis.
Keywords: strategy innovation, furniture, home decor products, small and medium-sized
enterprises.

บทนา
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง
บ้ า นมี ค วามส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
เป็นสาคัญ เน้นการจ้างงานช่างฝีมือภายในประเทศ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ สัญชาติไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ
90 วัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการผลิต คือ ไม้ยางพารา ไม้
สัก ไม้มะม่วง ไม้จามจุรี โดยเน้นการผลิตเพื่อส่งออก
และซึ่ ง ตลาดส่ ง ออกที่ ส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น แต่ปัจจุบัน
มูลค่าการส่งออกกลับมีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่ อ เที ยบกั บประเทศคู่ค้าหลักซึ่ง สาเหตุ
ส าคั ญ มาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาวะแวดล้ อ ม
ภายนอกที่ เ ป็นแรงกดดั นกระทบโดยตรงซึ่ง ก็ คื อ
คู่แข่งจากประเทศเวียดนามจีนและมาเลเซียที่หันมา
สนใจการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
อย่ างจริ งจั ง โดยรั ฐบาลของประเทศนั้นๆให้ ก าร
สนับสนุนผู้ประกอบการและมีการทาการตลาดเชิงรุก
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555)
สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่ งบ้ านของไทย นั บได้ว่ าเป็นหนึ่ งใน
สินค้าที่ มี ศัก ยภาพในการผลิตและการส่ง ออก
สามารถท ารายได้ ปี ล ะหลายหมื่ น ล้ า นบาท
แม้ว่าสินค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนในการส่งออกเพียง

ร้อยละ 1 ของมูลค่ารวมส่งออกรวมทั้งประเทศแต่ก็
ยังมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากฝีมือที่ประณีตและเป็นที่
ยอมรับของชาวต่างชาติจึงทาให้สินค้าในกลุ่มนี้มี
ศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออกที่ได้มาตรฐานเป็น
อย่างมาก โดยสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้านที่ มี การผลิตในระดับครัวเรือนที่ อยู่
ตามหมู่บ้านไปจนถึงโรงงานขนาดเล็กและขนาด
กลางและขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ผลิตที่ได้รับการ
ส่งเสริม การลงทุนหรือร่วมทุนกับต่างประเทศซึ่ง
ผู้ผลิตที่กล่าวมานี้มีเป็นจานวนมากกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งแหล่งผลิตที่ใกล้
วัตถุดิบและแรงงานฝีมือ เช่นภาคเหนือทั้งนี้ผู้ผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง ผู้ผลิตรายย่อย
จะกระจายอยู่ ต ามหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนต่ า งๆ
ส่ วนผู้ ผลิ ตรายใหญ่ มั กจะอยู่ ในกรุ งเทพฯ
และปริมณฑล (ขวัญทิชา ไสยโสภณ และ ศักดิ์ดา
ศิริภัทรโสภณ,2556)
อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า
ตกแต่ ง บ้า นของไทย มี ลั ก ษณะการผลิ ต เพื่ อ
ส่งออกและใช้เองภายในประเทศโดยเป็นอุตสาหกรรม
ภายใต้ การสนั บสนุ นของภาครั ฐ เนื่ องจากเป็ น
อุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการแปรรูปสร้างรายได้เข้าประเทศก่อให้เกิ ด
การจ้ างงานสร้ างอาชี พกระจายรายได้ สู่ ชุ มชน
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ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โดยจานวนผู้ผลิตภายในประเทศมีทั้งสิ้น 2,596 ราย
ขนาดของผู้ผ ลิตภายในประเทศส่วนใหญ่เ ป็น
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มหรื อ SMEs
(คนงานไม่เกิน 200 คน) จานวน 2,514 ราย และ
ขนาดใหญ่ (คนงานมากกว่า200 คน) จานวน พ.ศ. 2550
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มขึ้น 86 ราย (กระทรวง
พาณิชย์, 2555) ตั้งแต่ปี ประมาณร้อยละ 4.91และ
ปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านเกี่ยวพันโดยตรงกับอุตสาหกรรม

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากข้ อ มู ล การจดทะเบี ย น
ที่ อ ยู่ อาศั ย ที่ ส ร้ า งแล้ วเสร็ จของศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริมทรัพย์ พบว่าอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัย
ในกรุงเทพมหานครมีที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและ
จดทะเบียนแล้วจานวน 75,530 หน่วยปี 2551 จานวน
85,579 หน่วยปี 2552 จานวน 94,977 หน่วย
และปี 2553 จานวน106,893หน่วย (ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์, 2556)

มูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกต่างบ้าน
ปี
2557
2558
2559

มูลค่า (บาท)
80,000 ล้านบาท
80,000 ล้านบาท
80,800 - 81,600 ล้านบาท
เติบโตขึน้ 1-2%

ตารางที่ 1 มูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559)
สภาพตลาดเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง
บ้านจากตัวเลชดังกล่าวเห็นได้ว่าใน ปี 2558 ไม่มีอัตรา
การเติ บ โตเนื่อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ นิ่ ง
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้ตลาด
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านไม่มีการเติบโต
ในปีที่ ผ่านมา ส่วนในปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมี
อัตราการเติบโตที่ 1-2% จากสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ริ่มดี
ขึ้นอย่างเรื่องๆปัจจัยที่ทาให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งปี 2559 เติบโต 1) การ ลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐ 2) นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ 3) ความมั่นใจของภาคเอกชนต่อ
นโยบายของภาครัฐ 4) โครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่ชะลอตัวในปี 2558 เริ่มเดินหน้า ต่อในปี 2559
มากขึ้น 5) โครงการคอนโดมิเนียม และทาวน์โฮมที่เริ่ม
เปิดโครงการใหม่ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559)
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ภาพที่ 1 มูลค่าการลงทุนของบริษัทเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555)
มู ล ค่าการลงทุ น ของบริ ษัท เฟอร์นิเ จอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านและชิ้นส่วนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีบริษั ท
เฟอร์ นิ เ จอร์ และสิ นค้ าตกแต่ ง บ้ านชั้ นน าของ
ประเทศไทย จานวน 5 บริษัทที่ได้จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีมูลค่า
การลงทุนในตลาดสูงถึง 9,000 ล้านบาท (ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย,2555) นอกจากนี้ประเทศ
ไทยส่ง ออกเฟอร์นิเ จอร์และสินค้าตกแต่ง บ้าน
และผลิ ตภัณฑ์ ไม้ จ าหน่ายทั่ วโลก ซึ่ งมี มู ลค่าการ
ส่งออกต่อเนื่องเกือบทุกปีเมือ่ พิจารณาตามผลิตภัณฑ์
พบว่ามูลค่าการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้มี อัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะที่มูลค่า
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และสินค้า ตกแต่ง บ้าน
และชิ้น ส่ ว นมี อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย ร้อ ยละ
7 ต่อปี ซึ่งสามารถทารายได้เข้าประเทศต่อปีไม่ต่ากว่า
62,000 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) หากทา

การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพ
ผู้ป ระกอบการ เฟอร์นิเ จอร์และสินค้าตกแต่ ง
บ้านไทยขนาดกลางและขนาดย่อมจะพบว่าการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ป ระกอบการที่ผ่านมามั ก
ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งต้นทุนที่ต่าส่งผลให้
มีก ารนาเทคโนโลยีใหม่ มาใช้น้อยอีก ทั้ งยังขาด
การวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้การบริหารและจัดการ
ยังเป็นแบบดั้งเดิม กล่าวคือมีการจัดตั้งกิจการที่ มี
รูป แบบไม่ เ ป็นทางการและขาดการสื่อสารกั บ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งปัญหา เหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบ
ของเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ไม่ ทันสมั ย
รูปแบบหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่าง
จากเฟอร์นิ เ จอร์และสินค้าตกแต่ง บ้านในอดีต
และไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้
อี ก ทั้ ง ก าลัง การผลิตยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์และ
มาตรฐานที่เพียงพอส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพ
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ของเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผลิตได้
ต่ ากว่ า เกณฑ์ ส่ ง ผลให้ ข าดศั ก ยภาพทางการ
แข่งขันในต่างประเทศหรือตลาดระดับบนซึ่งเน้น
คุ ณ ภา พแ ล ะ ดี ไ ซ น์ เป็ น ส าคั ญ ต่ ทว่ า ห า ก
ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปมุ่งเน้นตลาดระดับล่างก็
จะประสบกับสภาวะการแข่งขันที่ ค่อ นข้างรุนแรง
โดยมี เ ฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้า นจาก
ประเทศจีนเป็นตัวแปรสาคัญที่ เน้นการแข่งขัน
ด้านราคาเพียงอย่างเดียว (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555)
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมี ทั้งรายใหญ่และรายย่อยมีบ ทบาทสาคัญ
ต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากซึ่งมี จานวนธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศถึง 2.65 ล้าน
รายคิดเป็นร้อยละ 99.8 ของธุร กิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้ งหมด มี การจ้างงานจ านวน 11 ล้านราย
หรือร้อยละ 83.9 ของการจ้างงาน รวมของประเทศซึ่ง
มีมูลค่าการส่งออก 2.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
29.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศและก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 3.86 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ สถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีบทบาทต่อภาค
ธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554 - 2555) โดย (สสว.)
แต่จากการสารวจติดตามกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2554
โดยบริษัท SMEs development and consultant
จากัด พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ใน 100 รายจะมีเพียงไม่ถึง 5% ที่ประสบความสาเร็จ
และส่วนที่เ หลือ ล้มเลิกกิจการในที่สุด โดยมี อายุ
ในการดาเนินงาน ไม่เกิน 1 - 2 ปีสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทา
การประเมิ นสถานการณ์ เศรษฐกิ จ ของธุร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อ มไทยปี พ.ศ. 2554

เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2553 พบว่ามีจานวนธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ ย กเลิ ก กิ จ การ
จานวน 6,663 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.23 หรือ
เฉลี่ย 666 รายต่อเดือน
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาวิ จั ย ในประเด็ น
ดั ง กล่ าวเพื่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า นนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่ ช่วยเพิ่ มศักยภาพ
ให้ธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านซึ่งเป็นแกน
หลัก ให้กั บ ระบบธุร กิ จ และเศรษฐกิ จ ไทยให้
สามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้ ใ นสภาวะปั จ จุ บั น ที่
เศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวลง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามาถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
รวมถึงนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความสาเร็จ
ในธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการ
ของธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมประเภท
เฟอร์ นิ เจอร์ และสิ นค้ าตกแต่ งบ้ าน ใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมของธุรกิจที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ ของธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาด
ย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษานวัตกรรมการออกแบบที่มี
ผลต่อ ความส าเร็จ ของธุร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มประเภทเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า
ตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร
ทบทวนวรรณกรรม
นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มี รากศัพ ท์
มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาสิ่งใหม่
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ขึ้ นมาความหมายของนวั ตกรรมในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์คือ การนาแนวความคิดใหม่หรือ
การใช้ ป ระโยชน์จ ากสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ วมาใช้ ใ น
รูปแบบใหม่เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรื อ ก็ คื อ การท าในสิ่ ง ที่ แตกต่ างจากคนอื่ น
โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change)
ที่ เ กิ ด ขึ้ น รอบตั ว เราให้ ก ลายมาเป็ น โอกาส
(Opportunity) และถ่ ายทอดไปสู่ แนวความคิ ด
ใหม่ที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
แนวความคิ ด นี้ ไ ด้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาในช่ ว ง
ต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิด
ของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ
Joseph Schumpeter ใน The Theory of
Economic Development,1934 โดยจะเน้น
ไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนาไปสู่ การ
ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Innovation
Technology)
ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
(2550) ได้ให้ความหมายของคาว่า นวัตกรรม
(innovation) คือ สิ่งใหม่ที่ เกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงสิง่ ที่
เกิ ด ขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ทักษะ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีห รือการจัดการมาพัฒ นาให้เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจน
การปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยี
การออกแบบ ผลิ ตภั ณฑ์ และการฝึ กอบรมที่
น ามาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของ
การเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือ
ตลาดใหม่ห รือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการ
จ้างงานใหม่ นวัตกรรมจึง เป็นกระบวนการ

ที่เกิดจากการนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์
มาผนวกกั บ ความสามารถในการบริ ห าร
จัดการเพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุร กิจนวัตกรรม
หรือ ธุร กิ จ ใหม่ อั นจะนาไปสู่ ก ารลงทุ นใหม่
ที่ส่ง ผลต่อการเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
เศรษฐชัย ชัยสนิท (2553) ได้ให้
ความหมายของคาว่า นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง การทาสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีก ารใหม่ ๆ
และยั ง อาจหมายถึง การเปลี่ ยนแปลงทาง
ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร
ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ต่ อยอดการเปลี่ ยนแปลงการประยุ ก ต์ หรื อ
กระบวนการและในหลายสาขาเชื่อกันตรงกัน
ว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น
จะต้องมีความใหม่อย่างเห็นได้ชัดและความ
ใหม่นั้นจะต้องเพิ่มมูลค่าสิ่งต่างๆ ได้อีกด้วย
โดยเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกเพื่อทาให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นนวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
และเป็ น ที่ ม าสาคั ญ ของความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
อัจฉรา ส้มเขียวหวาน (2549) ให้
ความหมายของนวั ตกรรมว่ านวั ตกรรม
คือ ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ๆที่ผิดแปลก
ไปจากสิ่ง ที่ เ คยปฏิ บั ติ ม าทั้ ง หมดหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติม า
ก่อนที่เ กิดจากกระบวนการวิจัยที่ ยัง ไม่ เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันเพื่อจะนามาใช้
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ลักษณะของนวัตกรรม
1. นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง (Radical
Innovation) หมายถึ ง ขบวนการเสนอสิ่ งใหม่
ที่ใหม่อย่างแท้จริงสูส่ งั คมโดยการเปลีย่ นแปลง
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ค่านิยม (value), ความเชื่อ (belief ) เดิมตลอดจน
ระบบคุณค่า (value system) ของสังคมอย่าง
สิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นอินเตอร์-เน็ท (Internet) จัดว่า
เป็นนวัตกรรมหนึ่ง ในยุค โลกข้อ มู ล ข่า วสาร
การนาเสนอระบบอิ นเตอร์เ น็ท ทาให้ค่านิยม
เดิม ที่เ ชื่อว่าโลกข้อมู ลข่าวสารจากัดอยู่ในวง
เฉพาะทั้งในด้านเวลา และ สถานที่นั้น เปลี่ยนไป
อินเตอร์เน็ทเปิดโอกาสให้ความสามารถในการ
เข้าถึง ข้ อ มู ล ไร้ขีดจ ากัด ทั้ ง ในด้านของเวลา
และระยะทางการเปลี่ยนแปลงใน ครั้งนี้ทาให้
ระบบคุณค่าของข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป
2. นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
เป็นขบวนการการค้นพบ (discover) หรือคิดค้น
สิ่งใหม่ (invent) โดยการประยุกต์ ใช้แนวคิดใหม่
(new idea) หรือ ความรู้ใหม่ (new knowledge)
ที่มีลักษณะต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ ของมนุษย์ และการ
ค้นค้น เทคนิค (technique) หรือ เทคโนโลยี
(technology) ใหม่นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อย
เป็นค่อยไป จึงมี ลัก ษณะของการสะสมการ
เรียนรู้ (cumulative learning) อยู่ในบริบท
ของสังคมหนึ่งในปัจจุบัน สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เพราะผลของขบวนการโลกาภิวัตน์
ทาให้สังคมมีลักษณะไร้ขอบเขต (borderless)
เป็นสัง คมของชาวโลกที่ มี ความหลากหลาย
ทางด้ านสังคมวั ฒนธรรมและการเมื องส่งผลให้
นวัตกรรมมีแนวโน้มที่จะเป็นขบวนการค้นพบ
ใหม่อย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติมากกว่า
ที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่โดยสิน้ เชิงสาหรับสังคม
หนึ่ง ๆ
ประเภทของนวั ต กรรม (Thomas
Hughes, 2003)
1. นวัตกรรมผลิต ภัณฑ์ (Product
Innovation) คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ให้ดีขึ้นหรือ เป็นสิ่งใหม่

ในตลาดนวัตกรรมนี้อาจจะเป็นของใหม่ ต่อโลก,
ต่ อประเทศ หรื อ แม้ แต่ ต่ อองค์ กร นวั ตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ยั ง สามารถถู ก แบ่ ง ออกเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ที่จับ ต้อ งได้ (tangible product)
หรือ สินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รุ่นใหม่ , ทีวีที่ใช้
เทคโนโลยีสูงหรือ‘High Definition TV(HDTV)’,
ดีวีดีห รือ ‘Digital Video Disc(DVD)’และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible product)
อาทิ เช่น การบริการ (services) เช่น เเพ็ กเก็ จ
ทัวร์อนุรักษ์ธรรมชาติ, ธุรกรรมการเงิน-ธนาคาร
โดยผ่านทาง โทรศัพท์ (telephone finance
banking) เป็นต้น
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการ
ผลิตสินค้า หรือบริการให้การให้บริการในรูปแบบ
ที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น การผลิตแบบ
ทันเวลาพอดีหรือ Just In Time (JIT) การบริหารงาน
คุณภาพองค์กรรวมหรือ Total Quality Management
(TQM) และ การผลิตแบบกระทั ดรัดหรือ Lean
Production เป็นต้น
3. นวั ตกรรมการออกแบบ (Design
Innovation) เป็นกระบวนการที่สนองความต้องการ
ในสิ่งใหม่ ๆ ของมนุษย์ โดยการวางแผนจัดตั้ง
ขั้น ตอนและการเลือ กใช้วั ส ดุวิ ธีก ารเพื่ อ ท า
ตามที่ ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกั บลัก ษณะ
รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ขึ้นมา
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมจะเกิ ด ขึ้ น ได้
ต้องอาศัยความคิดที่สร้างสรรค์ และกระบวนการ
ทางความคิดการวางแผนและการดาเนินงานที่
รอบคอบเนื่ อ งจากการท านวั ต กรรมเป็ น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่
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ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงระดับ
ของการทาตลาดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
จึงสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
1. ความคิดหรือการค้นพบ (Idea or
Discovery) ความคิดสร้างสรรค์หรือการค้นพบ
ใหม่ๆ จากการค้นคว้าหรือวิจัยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้ า งนวั ต กรรมปั จ จุ บั น มี ห ลายๆ
องค์กรที่หันมาลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา
ในระดับบริษัท (Corporate R&D) อั นเป็ น
พื้นฐานสาคัญ ของการพั ฒนานวัตกรรมและ
จะนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นแนวทางเพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจ
2. ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
เน้นไปที่ การพั ฒนาจากความคิดหรือการค้นพบ
ไปสู่ ก ารสร้ า งเป็ น ต้ นแบบของสิ น ค้ าซึ่ ง มี
คุณสมบัติและประสิทธิภาพเหมาะสมในการใช้
งานจริงโดยต้นแบบของสินค้ายังไม่อยู่ในรูปแบบ
ที่ จะสามารถออกสู่ ตลาดได้ จึ งต้ องเข้ าสู่
กระบวนการพั ฒนาคือจ าเป็นต้องมี การทดสอบ
และปรับ ปรุง สินค้า เพื่ อ ให้สินค้ามี ศัก ยภาพ
มากพอที่ จะใช้งานได้จริง ในขั้นตอนนี้จ ะรวม
กิจกรรมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการตัดสินใจในการผลิตสินค้าเอง
หรื อ ให้ บุ ค คลบริ ษั ท อื่ น ท าการผลิ ต สิ น ค้ า
ดังกล่าว
3. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) มุ่งเน้น
ด้านการออกแบบรายละเอียดในด้านรูป ร่าง
ของสินค้า วัสดุที่ใช้ความทนทานของสินค้าหรือ
การพัฒนาจากต้นแบบไปสู่สินค้าที่จะนาออก
ขายจริง
4.ขั้ นตอนการวางแผนการผลิ ต
(Production Engineering) เป็นการออกแบบและ
วางแผนการผลิตสินค้าในระดับ เชิง พาณิช ย์
(Commercial Scale) ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องคานึง

คื อ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ แรงงาน
อุปกรณ์เครื่องมือและการเลือกกระบวนการ
ผลิตที่ เ หมาะสม โดยพยายามลดต้นทุ นการ
ผลิตให้มากที่สุดในขณะที่คงมาตรฐานคุณภาพ
ของสินค้าไว้ตามที่กาหนด
5. ขั้นตอนการทดสอบสินค้านาร่อง
(Pilot Testing) เป็นการทดสอบตัวสินค้าโดย
นาสินค้า ออกสู่ตลาดจริง เพื่ อให้ผู้บ ริโ ภคได้
ทดลองใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความ
ปลอดภั ย ของตั ว สิ น ค้ า ตามการบั ง คั บ ทาง
กฎหมายว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
6. การผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ (Fullscale Manufacture) ก่ อนเริ่มท าการผลิตจริง
จาเป็นต้องมีการทดสอบระบบการผลิตรวมทั้ง
การพัฒนาและอบรมบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุม
เครื่องจัก รในระบบการผลิตโดยการทดสอบ
ระบบจะไม่มีการดาเนินการเต็มกาลังการผลิต
เพื่อ ป้องกันข้อผิดพลาดที่อ าจเกิ ดขึ้นได้ห าก
ดาเนินการเต็มกาลังการผลิต
7. การนาสินค้าออกวางตลาด (Market
Launch) ธุรกิจจาเป็นต้องวางแผนการตลาด
แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การส่ง เสริม
การขายและก าหนดช่อ งทางการขายสินค้ า
ก่อนนาสินค้าออกวาง ตลาดจริง
สรุ ปเ ป้ าห มาย ของ นวั ต กรร ม
คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้สิ่งต่างๆ
เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนวัตกรรมก่อให้
ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและเป็นทีม่ าสาคัญของความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจนวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักใน
การศึ กษาด้ านเศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม และ คาว่า นวัตกรรม
มั ก จะหมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องกระบวนการ
และในฐานะที่ น วั ต กรรมมั ก จะได้ รั บ การ
ยกย่ อ งว่ า เป็ น กลไกส าคั ญ ในการผลั ก ดั น
เศรษฐกิจ ปัจจัยที่นาไปสู่นวัตกรรมมักได้รับ
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ความส าคั ญ จากผู้อ อกนโยบายว่า เป็ นเรื่อ ง
วิก ฤติผู้มีห น้าที่ รับผิดชอบโดยตรงในการนา
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
มักจะเรียกว่าเป็นผูบ้ ุกเบิกในสาขานั้น ไม่ว่าจะ
เป็นในนามบุคคล หรือองค์กร
บทสรุป
กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อความสาเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภท
เฟอร์ นิ เจอร์ และสิ นค้ าตกแต่ งบ้ านใน
กรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่เหมาะสมใน
การใช้กลยุทธ์ด้าน นวัตกรรมของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการ
ออกแบบ องค์ประกอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ได้แก่ การนาเสนอสินค้าใหม่ การปรับปรุงรูปแบบ
ของสินค้า หรือบริการใหม่ และ การสร้างความ
หลากหลายให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารส่ ว น
องค์ ป ระกอบของนวั ต กรรม กระบวนการ
ได้แก่ การปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อ สนับ สนุนสินค้า
และบริการ และการปรับปรุง กระบวนการและ
ขั้นตอนการท างานนวัตกรรมการออกแบบ
ควรการประยุกต์ใช้วัสดุ และกรรม วิธีการผลิ ต
ของท้องถิ่น ที่มีรูปแบบโดดเด่น สวยงาม
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ นการใช้ วิธี ก ารวิ จั ย
เชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)
คือ การใช้เ ทคนิค วิธีการเชิง ปริม าณและเชิง
คุณภาพเพื่อ ทาให้ผู้ป ระกอบการธุร กิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทสินค้าตกแต่งบ้าน
สามารถกาหนดกลยุทธ์ความสาเร็จของธุรกิจ
ในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่ในการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากร คือ ประชาชนที่มี
ความต้องการซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่
ซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า
ตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร
วิธีก ารคานวณกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ แน่ นอน โดยใช้สู ตรการคานวณ
ของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และ ระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 คน
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
พื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคั ญ แบ่ งเป็ น
2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้าน ในกรุงเทพมหานคร
เกณฑ์ ในการคั ดเลื อก คื อ
ผู้ ป ระกอบการที่ มี ร ะยะเวลาในการด าเนิ น
กิจการไม่ต่ากว่า 5 ปี
2. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การตลาด
เก ณฑ์ ใน กา รคั ดเ ลื อ ก คื อ
นักวิชาการและผู้เชียวชาญด้านการตลาดที่ มี
ประสบการณ์ทางด้านการตลาด การพัฒ นา
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจั ยตลาด
เป็นระยะเวลา 3-5 ปี
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลการวิจัยครั้งนี้ ส าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ คือ
แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้างปลายเปิดและ
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม
3) วิธีการรวบรวมข้อมู ลในการศึก ษา
ครั้ง นี้ผู้วิจัยได้แบ่ง การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ไว้
2 ส่วน คื อ การเก็ บรวมรวมข้อมู ลด้ านเอกสาร
(Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม (Field Data) คือ
1.การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ด้ า น
เอกสาร (Review Data) โดยการศึกษาคู่มื อ
ตาราเรียนวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ งานวิจัยต่าง
ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เรื่อ งกลยุท ธ์ด้านนวัตกรรม
และความส าเร็จ ของธุร กิ จ ในแหล่ ง ค้นคว้ า
ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศและศึกษา
จากสื่ออิเลคทรอนิคส์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
(Field Data)
2.1.ใช้แบบสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็น

คาถามแบบกึ่ ง โครงสร้างการก าหนดคาถาม
ออกเป็ น ประเด็ น ให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หากั บ
เรื่องที่ทาวิจัยก่อนเริ่มสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แสดง
ถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และทาการ
ขออนุญ าตในการจดบันทึ ก และบันทึ ก เสีย ง
ระหว่างการสัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ครั้งละประมาณ 1–2 ชั่ วโมงทั้ งนี้ขึ้ นอยู่ในความ
ร่วมมื อของผู้ให้สัมภาษณ์และในขณะสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็น
ที่สาคัญ และเมื่อจบการสัม ภาษณ์ ผู้วิจัยจะเก็ บ
รวบรวมข้อมู ลของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล หลักที่ได้จาก
แบบสัมภาษณ์นามารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยการถอดเทปคาต่อคาประโยคต่อประโยค
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
2.2 ท าการเก็บแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
จ านวน 400 ชุ ด ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ สิ นค้ า
ประเภทเฟอร์ นิ เจอร์ และสิ นค้ าตกแต่ งบ้ านใน
กรุงเทพมหานคร
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การพัฒนารูปแบบการองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Development of High Performance Organization to Accommodate the
Entering the Asian Economic Community (AEC): A Case Study of
Suphanburi Provincial Administration Organization
1

ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์

2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การ
ที่ มี ส มรรถนะการท างานสู ง เพื่ อรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี (2) ศึกษาระดับความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสู งเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (3) เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสามารถ กับ
พัฒนารูป แบบองค์การที่ มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนขององค์ การ
บริหารส่ วนจังหวั ดสุพรรณบุรี กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติง านในองค์การบริ หาร ส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 121 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่า t-test
(Independent t-test) ค่า F-test (Independent sample F-test) และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 2. บุคลากร
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การฯ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการวัดการวิเคราะห์การ
จัดการความรู้ (2) ด้านมุ่งเน้ นทรัพ ยากรมนุษย์ และ (3) ด้านการวางแผนเชิงยุท ธศาสตร์ ตามลาดั บ นอกจากนี้
พบว่า มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การฯ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการให้ความสาคัญกับผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย (2) ด้ านกระบวนการจั ด การ และ (3) ด้านการนาองค์ การ ตามล าดับ 3. บุ ค ลากรที่มีเ พศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน
4.ปัจจัยแห่งความสามารถ โดยรวม และรายด้านได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ ด้านการวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ และด้านมุ่ งเน้ นทรัพยากรมนุ ษย์ มีความสัมพั นธ์ กับการพั ฒนารูป แบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยมีค วามสัมพั นธ์ใ นระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ส่วนด้านกระบวนการจัดการ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกั น ส่วนด้านการให้
ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์
1
2
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Abstract
The purpose of this research was aimed (1) to examine the relative importance of the
factors that have influenced the development of the high performance organization models to
accommodate the entering the AEC, a case study of Suphanburi Provincial Administration
Organization, (2) to investigate the efficacy level in the development of the high performance
organization models to accommodate the entering the AEC by the Suphanburi Provincial
Administration Organization, (3) to compare the efficacy in the development of the high
performance organization models to accommodate the entering the AEC by the Suphanburi
Provincial Administration Organization by personal factors, and lastly (4) to explore the
relationship between efficacy factors and the development of the high performance organization
models to accommodate the entering the AEC by the Provincial Administration Organization.
In present study, the population included 121 participants who have worked for Suphanburi
Provincial Administration Organization. The questionnaires were used as instrument to gather
data. The statistics implemented included frequency, percentage, mean, and standard deviation,
as well as t-test (Independent t-test), F-test (Independent sample F-test, and the Pearson Product
Moment Correlation Coefficient. The results showed as follows.1. Most respondents were female,
aged 30 years and under, B.A, monthly income ranged between 15,001-20,000 baht 2. The respondents
were of the opinion that efficacy factors could affect the development of the high performance
organization models to accommodate the arrival of the AEC of the Suphanburi Provincial
Administration Organization highly. In each respect of areas, efficacy factors that affected the
development of the high performance organization models to accommodate the arrival of the
AEC highly in three areas: (1) the measurement, analysis and knowledge management (2) focus
on human resources, and (3) strategic planning, respectively. It also found that efficacy factors
could affect the development of the high performance organization models to accommodate
the arrival of the AEC moderately in three areas: (1) the importance to stakeholders,
(2) management process; and (3) the organization leadership, respectively. 3. The respondents
with different gender, age, educational level, monthly income reported different opinion toward
the efficacy in the development of the high performance organization models supporting the
entering the AEC of the Suphanburi Provincial Administration Organization. 4. Efficacy factors
overall and in each respect of areas; organization leadership, measurement, analysis and
knowledge management, strategic planning, and the focus on human resources, were correlated
with development of the high performance organization models supporting the entering the AEC
of the Suphanburi Provincial Administration Organization as 0.01 statistically significant level; the
moderate and in the same direction relationship was found. The high and in the same direction
relationship was found on management process whereas no relationship was found on the
importance to stakeholders.
Keywords: Development of Organization, Performance, Asian Economic Community
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บทนา
องค์การมีความหมายถึงการที่คนมากกว่า
หนึ่งคนได้เข้ามาอยู่รวมกันในอาณาเขตที่แน่นอน
ตั้ง แต่ส องคนขึ้นไปเพื่ อ ร่วมกั นท ากิ จ กรรมให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ใ น
ระยะเวลาหนึ่ ง มี ร ะบบมี ร ะเบี ย บแบบแผน
อาจจะไม่สลับซับซ้อนหรือสลับซับซ้อนในระดับ
ง่ า ยถึ ง ยาก มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละคนในองค์ ก ร
ยอมรับซึ่งอยู่ในรูปแบบของความเป็นทางการ
(formal organization) (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2553,
หน้า 51) หรืออาจจะไม่จาเป็นต้องระเบียบแบบ
แผนในรู ป แบบลาย ลั ก ษณ์ อั ก ษรแต่ เ ป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดาเนินสืบ
ต่อกันมาในองค์กากรจนเป็นที่ยอมรับของคนใน
องค์การ ซึ่งเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal
Organization)
นอกจากนี้ ภ ายในองค์ ก ารยั ง มี ก ารจั ด
โครงสร้างองค์การเพื่อให้เหมาะสมในการจัดทา
กิ จ กรรมขงองค์ ก ารให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายโดยที่
โครงสร้างจะมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
แสดงกิจกรรมการสื่อสารประสานงานในกิจกรรม
ก าหนดระดับ การตั ดสิ นใจให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก
ระดั บ ในองค์ ก ารก าหนดความสมดุ ล อย่ า ง
เหมาะสมให้ แ ก่ กิ จ กรรมภายในองค์ ก าร
ซึ่ง องค์ก ารการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต้อ งอาศั ย
ภาวะผู้นาและเทคนิคการบริหาร ซึ่งอาจนะเป็น
ลั ก ษณะพิ เ ศษส าหรั บ องค์ ก ารบางประเภท
หรือขับเคลื่อนจากระเบียบแบบแผนในลักษณะ
องค์การที่เป็นทางการก็เป็นได้ แต่ประสิทธิผ ล
ของการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ าจแตกต่ า งกั น
การใช้เทคนิคทางการบริหารเพื่อช่วยขับเคลื่อน
กิ จ กรรมขององค์ ก ารจึ ง มี ความส าคั ญ ต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสาคัญ
ต่อการปกครองประเทศและการพัฒนาประเทศ

ในภาพรวมเนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วย
การปกครองที่ ป ระชาชนมี ส่ว นร่วมด้วยอย่า ง
สมบูรณ์ แม้นว่าประเทศไทยจะมี การปกครอง
ท้ องถิ่น มาเป็ นระยะเวลายาวนานพอสมควร
แต่ปัญหาที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล ดังเช่น การขาดจิตสานึกในการปกครอง
ตนเอง การที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อการ
เลือกตั้งท้ องถิ่น ปัญ หาทางด้านคลัง สาธารณะ
ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลที่ เ หลื่อ มล้ าระหว่ า ง
ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการ
ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในท้ อ งถิ่ น
มี น้ อย เนื่ องจากประเทศไทยก าลั ง ก้ าวเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปกครองและ
เศรษฐกิจสังคมให้สามารถดารงความสามารถ
การแข่ง ขันเพื่ อที่ ส ามารถก้ าวเข้าสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะเพียงพอที่จะ
สามารถแข่งขันกับองค์การของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาศักยภาพ
ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคล
ที่ ต้ อ งมี ขี ด ความสามารถในการเลี้ ย งตั ว เอง
ทางด้านการคลังได้ สามารถจัดสรรงบประมาณ
ที่ จ ะใช้ ส อยทั้ ง ในงานประจ าและงานพั ฒ นา
(วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2551, หน้า 117)
โดยสรุ ป องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีปัญหาการปฏิบัติงานเนื่องจากสาเหตุที่กล่าว
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
เพิ่มพูนสมรรถนะให้แข่งขันกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนภายในหรือภายนอกประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิผล จึงมีความจาเป็นที่ต้องทาการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ส ามารถรองรับ
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การแข่ ง ขั น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ เมื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ จึง มี แนวความคิด
ในการพั ฒ นาองค์ก ารปกครองท้ องถิ่นให้เ ป็ น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง เพื่อ เพิ่มพูนศักยภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การให้สามารถทาการแข่งขัน
ในยุคที่เป็นการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)
เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge based
economy) ที่ ต้อ งองค์ความรู้ท างเทคโนโลยี
ความสามารถของบุคลากร และการบริหารจัดการ
องค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ แต่ปัจจัยที่ สาคัญที่สุดคือบุคลากร
องค์ก ารที่ มีโ ครงสร้างของบุคลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถย่อมเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ
ไอเวนเซอวิส และแมททีสัน (Ivancevich and
Matteson, 2002, p. 672) ได้แสดงความเห็นว่า
กระบวนการที่ ส าคั ญ ของพฤติ ก รรมองค์ ก าร
ประกอบด้วยภาวะผู้นา(Leaderships management)
ซึ่งโดยหลักการดั งกล่าวไม่ มี วิธีก ารบริห ารใดๆ
ที่เ หมาะสมต่อ เหตุการณ์ในลัก ษณะสูตรส าเร็จ
การบริ ห ารในยุ คปั จ จุ บั นต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
สอดคล้อ งกั บ สถานการณ์โ ดยมุ่ ง เน้นไปที่ ก าร
บรรลุวัตถุประสงค์ และการบริหารงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง (do thing right)และความมีประสิทธิภาพ
(efficiency) ในการใช้ ทรั พยากรให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การขณะที่ผู้นาหรือผู้บ ริหารจะต้องใช้
ความสามารถทุ กอย่างทรัพ ยากรทุก อย่างเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างดีขณะที่ผู้นา
มุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวตกรรมใน
ทิศทางที่ถูกต้อง (do right things) และความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลสามารถจูง ใจให้ ผู้ป ฏิบั ติเ กิ ด แรง
บั นดาลใจให้ ใช้ ความสามารถอย่ างเต็ มที่
ส่วน Zaleszing Quated in Martin R. Bartol
Mathew and Mathew G. (1998, p. 547)
การแข่ ง ขั นดั ง กล่ า วในยุ ค ปั จ จุ บั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับ

ต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ในการเพิ่มพูน
คุณภาพลดต้นทุนระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ๆ สร้างนวตกรรมต้องสนองนวตกรรม
เพื่ อ ความต้อ งการความคาดหวัง ของลูก ค้าได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว (สถาบันเพิ่มพู นผลผลิต
แห่งชาติ, 2548, หน้า 7)
การพั ฒ นาองค์ ก ารให้ มี ส มรรถนะการ
ทางานสูงสุด (High Performance Organization HPO)
เป็นสิ่ง ที่ ท้ าทาย ซึ่ง จะต้อ งใช้ ภาวะผู้ นาอย่า ง
มากเนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ
มากมาย ความสาเร็จของการพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูง ผู้นาจะมีบทบาท
ในการเชื่อมโยงด้านสภาพแวดล้อมการประสม
ประสานภายใน บทบาทของผู้บริหารระดับกลางภาวะ
ผู้นาระดับสูงในการพัฒนาองค์การดั้งเดิมให้เป็น
องค์การที่ มี สมรรถนะการท างานสู งสุด ลอวเลอร์
(Lawler) กล่าวว่าองค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการดาเนินการพัฒนา
องค์ ก ารที่ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ได้ แ ก่ ทุ น มนุ ษ ย์
การพัฒนาศักยภาพขององค์การ และความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์การโดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญ
กับบุคลากรขององค์การทั้งในเรื่องการส่งมอบ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อานาจในการบริหารงาน
และรางวัลแก่บุคลากร ดังนั้นภาครัฐ และภาคเอกชน
ต่างมี ความประสงค์จ ะพัฒ นาองค์ก ารในส่ว น
ของตนเองเพื่ อ ให้ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะ
สูง ทั้ง สิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม
พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น
อีกประการหนึ่ง การได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การ
ที่ มี ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ง านสู ง จะเพิ่ ม พู น
ศัก ยภาพทางด้านความสามารถในการแข่ง ขัน
เพื่อสอดรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อก่ อให้เกิ ด
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ประสิทธ์ผลสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่ง
ความสามารถ กับพัฒนารูปแบบองค์การที่มสี มรรถนะ
การท างานสูง เพื่ อ รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ในการวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการองค์การที่มีสมรรถนะการทางาน
สูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
จะศึก ษาเฉพาะปัจ จัยที่มี ผ ลต่อ ความสามารถ
ในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ในด้านการนาองค์การ ด้านการให้ความสาคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการวัดการวิเคราะห์การ
จัดการความรู้ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ด้านมุ่ งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และด้านกระบวน
การจัดการ เท่านั้น
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย:
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ บุ คลากร
ที่ ปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี จานวน 121 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกันยายน-ตุลาคม
2558
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
4.1 ตัวแปรอิส ระ (Independent
Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่
มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
คือ การพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึ งปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความสามารถ
ในการพั ฒนารู ปแบบองค์ การที่ มี สมรรถนะการ
ทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. ทราบถึงความสามารถในการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับ
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3. สามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒนารูป แบบองค์ก ารเพื่ อให้บุคลากร
มีสมรรถนะในการทางานสูงขึ้น เพื่ อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะ
คาถามแบบปลายปิด (Close - ended question)
และคาถามปลายเปิด (Open - ended question)
เพื่ อสอบถามบุคลากรที่ ป ฏิบัติง านในองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จานวน 4 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา และ
รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มี
สมรรถนะการท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้ วย ด้านการน า
องค์การ ด้านการให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ ด้านการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์
และด้านกระบวนการจัดการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสุพรรณบุรี
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ค่ าความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ค่า t-test (Independent t-test)
ค่า F-test (Independent sample F-test)
และใช้ส ถิติ ส หสัม พั นธ์ อ ย่างง่ายของเพี ยร์สั น
(Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท
2. บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่อ รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่ า บุ คลากรเห็ นว่ าปั จจั ยแห่ ง
ความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การ
ที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุ ทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน
ดัง นี้ (1) ด้านการวัดการวิเ คราะห์ก ารจัดการ
ความรู้ (2) ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และ (3) ด้าน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตามลาดับ นอกจากนี้
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่ อ รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดัง นี้
(1) ด้านการให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (2) ด้าน
กระบวนการจัดการ และ (3) ด้านการนาองค์ก าร
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล
ดังนี้
2.1 ด้านการนาองค์การ พบว่า บุคลากร
เห็ น ว่ า ปั จ จั ย แห่ ง ความสามารถมี ผ ลต่ อ การ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางาน
สู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ด้านการนาองค์การ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
เห็ น ว่ า ปั จ จั ย แห่ ง ความสามารถมี ผ ลต่ อ การ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางาน
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สู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความชัดเจนในการ
นาการสื่อสารไปปฏิบัติ (2) สร้างบรรยากาศการ
ท างานเยี่ยงกั ลยาณมิ ตร และ (3) สามารถปฏิบั ติ
หน้าที่บรรลุความคาดหวังในระยะเวลา ตามลาดับ
นอกจากนี้ พ บว่ า บุ คลากรเห็ นว่ าปั จ จั ยแห่ ง
ความสามารถมี ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การ
ที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง
2 ข้อ ดังนี้ (1) ความสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงาน
และ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามลาดับ
2.2 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสีย พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่ อ รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียนขององค์การบริ หารส่ วนจัง หวั ด
สมุทรสงคราม ด้านการให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วน
ได้เสีย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผ ล
ต่อ การพั ฒ นารู ป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะ
การท างานสู ง เพื่ อรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้
(1) การใช้ เทคโนโลยี และวิ ธี ที่ เหมาะสมในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพผลผลิ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการ และ (2) ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนงานสร้างคุณค่าและ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก าร
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัย
แห่ง ความสามารถมี ผ ลต่อ การพั ฒ นารูป แบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง

3 ข้ อ ดั งนี้ (1) การจั ดการภาพลั กษณ์ ขององค์ กร
ต่ อ สั ง คมและการให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ข้ อ มู ล
(2) ปรับปรุงกระบวนการหลักอย่างสม่าเสมอด้วยการ
ใช้ข้อมู ลย้อนกลับ และ (3) กระบวนการสนับ สนุน
ในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ตามลาดับ
2.3 ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสู ง เพื่ อรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวัดการวิเคราะห์
การจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่ า บุ คลากรเห็ นว่ าปั จจั ยแห่ ง
ความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การ
ที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้
(1) การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(2) ความต่อเนื่องของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา (3) ประสิทธิ์ผลการรวบรวมข้อมูลการ
ถ่ายทอดความรู้ของบุคคลากร และ (4) ความชัดเจน
ของการเชื่อมโยงเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ์กิจ
ขององค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากร
เห็ น ว่ า ปั จ จั ย แห่ ง ความสามารถมี ผ ลต่ อ การ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางาน
สู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้
ความพร้อมในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
2.4 ด้านการวางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่อ รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ทรสงคราม ด้านการวางแผนเชิ งยุ ท ธศาสตร์
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อ
การพั ฒ นารูป แบบองค์ก ารที่ มี ส มรรถนะการ
ทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความชัดเจนของการ
เชื่อมโยงเป้าหมายค่าชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพั น ธ์ กิ จ ขององค์ การ (2) ความชั ดเจนการ
ถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบั ติ และ (3) การก าหนด
เป้ าหมายและวั ตถุ ประสงค์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัย
แห่ง ความสามารถมี ผ ลต่อ การพั ฒ นารูป แบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับ
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ดังนี้ (1) ความเหมาะสม
ของการวางแผนที่ มี ต่อขนาดและพั นธ์กิ จ ของ
องค์การ และ (2) ความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าทัน สถานการณ์ ตามลาดับ
2.5 ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ พบว่า
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อ
การพั ฒ นารูป แบบองค์ก ารที่ มี ส มรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จัง หวั ดสมุ ท รสงคราม ด้า นมุ่ ง เน้น ทรั พ ยากร
มนุษย์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่ อ รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้
(1) ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคคลากรและมี ร ะบบการให้ร างวัลเพื่ อสร้าง
แรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรมีขวัญและ
กาลังใจ และ (2) ให้โอกาสบุคคลากรมีส่วนร่วมการ

แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และนาความคิด
ไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์การ ตามลาดับ นอกจากนี้
พบว่ า บุคลากรเห็ นว่ าปั จจัยแห่ งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่ อรองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ
ดังนี้ (1) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
บุคคลากรพร้ อมมี ระบบการพั ฒนา และ (2) การ
จัดการการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้หรือ
ทั ก ษะระหว่ า งบุ ค คลากรภายในองค์ ก าร
ตามลาดับ
2.6 ด้านกระบวนการจัดการ พบว่า
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อ
การพั ฒ นารูป แบบองค์ก ารที่ มี ส มรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านกระบวนการจัดการ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูง เพื่ อรองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้
(1) การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และ (2) การวัดและตรวจสอบกระบวนการทางาน
ที่มีประสิทธิผลสามารถลดขั้นตอนและประกั น
ความเสี่ยง ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็น
ว่าปัจ จัยแห่งความสามารถมีผ ลต่อ การพัฒ นา
รูป แบบองค์ ก ารที่ มี ส มรรถนะการท างานสู ง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดสมุ ทรสงคราม
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าและตัว ชี้วัดที่
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มีผลต่อความสาเร็จ (2) ปรับปรุงกระบวนการหลักและ
สนับ สนุนอย่ างสม่ าเสมอด้วยข้อ มู ล ย้อ นกลั บ
และ (3) สนั บสนุ นให้ บุ คคลากรท างานให้ บรรลุ
เป้าหมาย ตามลาดับ
3. บุคลากรเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุ ท รสงครามมี ค วามสามารถในการพั ฒ นา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อ
รองรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรเห็นว่าองค์การบริหารส่ วนจัง หวั ด
สมุ ท รสงครามมี ค วามสามารถในการพั ฒ นา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อ
รองรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น
อยู่ในระดั บมาก 4 ข้อ ดังนี้ (1) ความมุ่ งมั่ นในการ
พัฒนาองค์การ (2) ให้ความสาคัญการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (3) เปิดโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ก้าวหน้าใน
อาชีพ และ (4) ความสามารถปรับตัวสอดคล้องถาวะ
เศรษฐกิจการเมืองสังคม ตามลาดับ นอกจากนี้
พบว่า บุคลากรเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจัง หวัด
สมุ ท รสงครามมี ค วามสามารถในการพั ฒ นา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อ
รองรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้ การท างานอย่า ง
บูรณาการเข้าทุกหน่วยงาน
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่
มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม แตกต่ างกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การ
ที่ มี สมรรถนะการท างานสูงเพื่ อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร

ส่ วนจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม แตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความสามารถในการพัฒ นารูป แบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อรองรับ
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
แตกต่างกั น อย่างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ
0.05
4.4 บุคลากรที่ มี รายได้ ต่อเดื อนต่ างกั น
มี ความคิ ดเห็น ต่อ ความสามารถในการพั ฒ นา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการทางานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
แตกต่างกั น อย่างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ
0.05
4.5 ปัจจั ยแห่งความสามารถ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนารูปแบบองค์การที่มี
สมรรถนะการท างานสูง เพื่ อรองรับ การเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะการปฏิบัติที่งานมากกว่าการนาไป
ฝึกอบรมกึ่ งท่องเที่ยว โดยสนับสนุนทุ นการศึก ษา
ทุนวิจัย และพัฒนาองค์การให้กับพนักงาน
2. การเสริมสร้าง ภาวะผู้นาให้กั บผู้บ ริห าร
องค์ ก ารปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อให้ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดการองค์การที่สอดคล้อง
กับการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
3. ควรพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีจติ สาธารณะใน
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การให้บริการประชาชนและพัฒนาให้ข้าราชการ
พนัก งานคานึง และตระหนัก ถึง เกี ยรติยศและ
ศักดิ์ศรีของข้าราชการ
4. ควรมีนโยบายให้นาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้นาไปใช้ใน
การทางานอย่างจริงจัง และผู้นาองค์การต้องผลักดัน
และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
5. กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาบุคลากร
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นองค์การ
ที่ มี ส มรรถนะสู ง ” ทั้ งทางด้ านการบริ หารงาน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการ
ต่าง ๆ จึงน่าที่จะมีการสื่อสารที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้
ข้าราชการทุกระดับร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะมากขึ้น อาจจะเป็นในรูปแบบของ
การสื่ อสารทางเดี ยว เช่ น กล่ องรั บความคิ ดเห็ น
การสื่อสารทางสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เอกสารเผยแพร่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือรูปแบบการสื่อสารสองทาง
เช่ น การจั ดเวที ผู้ บริ หารพบผู้ ปฏิ บั ติ งานเพื่ อให้
บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับคา
ชี้แจงอย่างชัดเจน ส่งเสริมจุดแข็งขององค์การ
เช่ น ด้ านวิ สั ยทั ศน์ การสนั บ สนุ นขั้ นตอนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่จาเป็น และการทางานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรมี การ
รับ รู้ที่ ดีให้มีก ารพัฒ นาให้มี ความโดดเด่นยิ่ง ๆ
ขึ้นไป เพื่อให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง
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บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยูอ่ าศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล
The Role of the Community in the Implementation of the Residential
Management Network under the Baan Mankong Collective
Housing Program
เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ1์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่
อยู่อาศั ยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรั ฐบาล และศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิ กชุมชนศิรินทร์และเพื่อนในการใช้
เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิก
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน จานวน 257 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ
ด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่ าง โดยการทดสอบค่ าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า (1) สมาชิกชุ มชนศิ ริ นทร์แ ละเพื่อนมี บ ทบาทในการใช้
เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก โดยมีบทบาทด้าน
การติดตาม/ประเมินผลมากที่สุด รองลงมาคือด้านการสารวจปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการ
ด้านการจัดทาเวทีประชาคม และด้านการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ ตามลาดับ และ (2) สมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีส่วนร่วมด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมาคือการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ด้านการติดตามประเมินผลงาน และด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม ตามลาดับ
คาสาคัญ: บทบาทของชุมชน, การใช้เครือข่าย, การจัดการด้านที่อยู่อาศัย, โครงการบ้านมั่นคง

Abstract
The objective of this study was aimed to examine the role of the Sirin & Friends Community
members in the implementation of the residential management network under the Baan Mankong
Collective Housing Program and to investigate the participation of members of the Sirin & Friends
Community in the implementation of the residential management network under the Baan Mankong
Collective Housing Program. In this study, the sample included 257 members residing in the Sirin &
Friends Community, using the questionnaire as instrument to gather data. The statistics used included
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA, and F-test. The
indicated as follows: (1) overall, the Sirin & Friends Community members played a role in engaging of
the residential management network under the Baan Mankong Collective Housing Program highly;
the monitoring / evaluation role were engaged mostly, followed by survey of the problems and
needs, establishing plans and projects, participation in community stage, and the priority of the
1

นักวิชาการอิสระและผู้ช่วยบรรณาธิการศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์
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project respectively, and (2) the Sirin & Friends Community members were highly engaged of the
residential management network under the Baan Mankong Collective Housing Program overall, the
investment and operational participation were engaged mostly, followed by identifying problems and
the cause of the problems, follow-up of evaluation, and activities planning activities, respectively
Keywords: The Role of the Community, Implementation of Network, Residential Management, Baan
Mankong Collective Housing Program

บทนา
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลด าเนิ น
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
ด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการบ้านเพื่อประชาชน
โครงการบ้าน สปส. เป็นต้น (การเคหะแห่งชาติ,
2534) ทั้งนี้รัฐบาลมี แนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 8 มุ่ งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒ นา
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาส
ให้มหาชนได้ใช้ศักยภาพของตนสร้างกระบวนการพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนสาคัญ
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ โดยยึดความ
ต้องการและปัญหาของคนในชุมชนเป็นหลัก (ปฐมา
หรุ่นรักวิทย์, 2544) การตระหนักถึงปัญหาร่วมกั น
ท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มที่ ต้ อ งการแก้ ปั ญ หา
ให้ประสบความส าเร็จ และปั จจัยในการแก้ ปัญ หา
ให้ ป ระสบความส าเร็ จ นั้ น มี ไ ด้ ห ลายปั จ จั ย
เช่ น ปั จจั ยภายในชุ มชนเอง หรื อ ปั จจั ยผลั กดั น
จากภายนอกชุมชน ปัจจุบันปัญหาด้านที่ อยู่ อาศั ย
ของชุม ชนบุ ก รุ ก ในเมื อ งมี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น
เกิ ดเป็นชุม ชนแออัด สภาพแวดล้อ มเสื่อ มโทรม
ไม่ มี ก ารเข้าถึง สาธารณูป โภคสาธารณูป การที่ ดี
นาไปสู่คุณภาพชีวิตไม่ดีของผู้อยู่อาศัย
แนวทางการพั ฒ นาของประเท ศไทย
ที่ ผ่านมามุ่ งเน้นความเจริญก้ าวหน้าทางเศรษฐกิ จ
เป็นหลักส่งผลให้กระบวนการพัฒนาเมืองเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มี

ลักษณะเป็น “เอกนคร” เป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของประเทศในด้ านต่ าง ๆ เศรษฐกิ จมี การขยายตั ว
ท าให้ เ กิ ด การจ้ า งงานมากขึ้ น เป็น ปั จ จัย ดึ ง ดู ด
ให้ผู้คนจากชนบทอพยพย้า ยถิ่นเข้ ามาในเมื อ ง
มากขึ้ น เพื่ อ เป็ น แรงงานในภาคอุ ต สาหกรรม
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2541) เพราะในชนบทมีปัจจัย
ผลักดันจากความไม่แน่นอนทางรายได้ในการประกอบ
อาชี พ ภาคเกษตรกรรม จึ ง มี การอพยพเข้ า สู่
กรุงเทพมหานคร แต่ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ไม่สามารถ
เข้าถึงที่ดินที่มีราคาสูง เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองได้
ทาให้เกิดชุมชนบุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ดินที่ถูกทิ้งไว้
รกร้างว่างเปล่าไม่ ว่าจะเป็นที่ ดินของรัฐที่ยังไม่ มีแผน
หรื อ นโยบายที่ แ น่ น อนในการพั ฒ นาพื้ น ที่
และที่ดินของเอกชนที่ทิ้ง ว่างไว้ เมื่อชุมชนบุกรุก
อยู่กั นหนาแน่นมากขึ้นก็ ก ลายเป็นชุม ชนแออั ด
และแหล่งเสื่อมโทรมในที่สุด ไม่มีการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ถูกปิดกั้นโอกาส
และสิทธิการรับบริการด้านต่าง ๆ จากรัฐ นอกจากนี้
อาจจะก่ อ เกิ ด เป็ น ปั ญ หาสั ง คมภายในชุ ม ชน
เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการศึกษา
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
ที่มีผลกระทบระดับเมือง แต่ชุมชนบุกรุกก็มี บทบาท
สาคัญกับเมือง คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่ม
แรงงานที่ อพยพเข้ ามาในเมื อง บางส่วนเป็นแรงงาน
ส าคั ญ ที่ ค อยขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของเมือง และเป็นแรงงานราคาถูก สามารถลดต้นทุน
การผลิ ตของเจ้ าของธุ ร กิ จ ได้ แต่ก ลุ่ ม แรงงาน
เหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยที่มีราคา
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สูงในเมือง จึงต้องแสวงหาพื้นที่ว่างเปล่าที่รกร้าง
ในการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งชุมชนบุกรุกเป็นรูปธรรมหนึ่ง
ที่เกิดจากการเจริญเติบ โตของเมืองโดยขาดการ
วางแผนผลจากการพั ฒ นาที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ นี้
ถูก กล่าวหาว่าเป็นอุ ปสรรคของการพั ฒนาเมือง
และเป็นโรคร้ายของเมืองคอยเกาะกินการเจริญเติบโต
ของเมื อ งการแก้ ไขปัญหาชุม ชนบุกรุก ที่ ผ่านมา
ที่ไม่ ต้อ งการให้เมื องมีแหล่งเสื่อ มโทรมส่งผลให้
เกิดการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน
บุกรุกในรูปแบบการรื้อล้างชุมชน (Slum Clearance
and Demolition) ต่อมาหน่วยงานรัฐเริ่มเล็งเห็น
ว่าการแก้ ปัญหาโดยการรื้อล้างชุมชนมากเท่าใด
ยิ่ง ท าให้ ชุม ชนบุ ก รุก กระจัดกระจายอยู่ภายใน
เมื องมากขึ้ นเท่ านั้น ที่ ผ่านมาภาครั ฐได้ มี การแก้ ไข
ปัญหา เช่น การสร้างแฟลต หรือการจัดหาที่อยู่อาศัย
โดยเบ็ดเสร็จ แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุม ชนได้ ซึ่งในความเป็นจริงชุมชน
เป็นเจ้าของปัญหา ชุมชนสามารถที่จะจัดการแก้ปัญหา
ด้วยชุมชนเองได้ดีที่สุด นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน
จากกรณีศึ ก ษาชุม ชนศิรินทร์ และเพื่ อ น
ประกอบด้ วย 6 ชุ ม ชน ได้ แก่ ชุ มชนศิ ริ นทร์
ชุ ม ชนรั ก ษ์ บ้ า นชุ ม ชนจรั ญ สนิ ท วงศ์ 3 ชุ ม ชน
เอกชัย 30 ชุมชนสุดเขต และชุมชนบางจาก ทั้ง 6 ชุมชน
ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
เมื อ ง ชาวบ้ า นอพยพจากต่ า งจั ง หวั ด เข้ า มาสู่
ในเมืองเพื่อหารายได้ในการดารงชีวิต แต่ต้องประสบ
กับปัญหาด้านที่ อยู่อาศัย เนื่องจากที่ ดินมี ราคาแพง
เจ้ า ของที่ ดิ น ต้ อ งการน าที่ ดิ น ไปใช้ ป ระโยชน์
ค่าเช่าในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ทาให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ด้า นที่ อ ยู่ อ าศัย จึง เกิ ดการรวมตัว กั น มี ส มาชิ ก
ทั้งสิ้น 153 ครัวเรือน ได้จัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน
ศิรินทร์และเพื่อน จากัด และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการนัดประชุม
ชาวบ้านเพื่ อหาแนวทางในการออกแบบและจัด

ระเบียบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชน ร่วมกันหาพื้นที่ที่จะย้ายชุมชนไปสร้างใหม่
ให้ใกล้ ที่ อ ยู่อาศัยเดิ ม ซึ่ง ตกลงชาวบ้านก็ เ ลือ ก
ที่หมู่ 12 ซอยเพชรเกษม แยก 4-7 ซอยร่วมพัฒนา
เขตภาษีเจริญ โดยมีการตั้งทีมทางานเจรจาเรื่อง
ที่ดิน ทีมออกแบบวางผัง ทีมประสานงานหน่วยงาน
ราชการและการบริหารงานก่อสร้างใช้ระบบผู้รับเหมา
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านจากที่ต่าง ๆ
ได้ร่วมรวมกันเป็นชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
ทั้ ง นี้ ชุ ม ชนศิ ริ น ทร์ แ ละเพื่ อ นต้ อ งมี ก าร
บริหารจัดการที่ ดีภายในชุมชน เพื่อให้ กระบวนการ
ทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
ทุก ขั้นตอน เพื่ อความส าเร็จ ในการแก้ ไขปัญ หา
ซึ่ง จะแตกต่ า งจากการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของ
ภาครัฐในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมือนที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
ศิรินทร์และเพื่อ นในการใช้เ ครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้า นที่ อ ยู่ อ าศัย ภายใต้ โ ครงการบ้า นมั่ นคงของ
รัฐบาล
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อ หา: ในการวิจัย นี้มุ่ ง
ศึกษาบทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์ และเพื่อน
ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล และการมีส่วน
ร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล เท่านั้น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
24

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

2. ขอบเขตด้ านกลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการ
วิจัย: กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาคือ สมาชิก
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน จานวน 257 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่: โครงการบ้านมั่นคง
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบและเข้า ใจบทบาทของสมาชิ ก
ชุม ชนศิรินทร์และเพื่ อ นในการใช้เ ครือข่ายเพื่อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ของรัฐบาล
2. ผลที่ ได้จ ากการศึกษาจะเป็นแนวทาง
ในการด าเนิ น งานบทบาทของชุ ม ชนในการ
ใช้เครือข่าย เพื่ อจัดการด้านที่ อยู่อาศัยในชุมชนอื่ น
ที่มีลักษณะของชุมชนใกล้เคียงกัน
3. ผลที่ ได้จ ากการศึกษาจะเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิง สารวจ (Survey Research)
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีลัก ษณะ
คาถามแบบปลายปิด (Close - ended question)
เพื่ อ สอบถามสมาชิ ก ชุ ม ชนศิ ริ น ทร์ แ ละเพื่ อ น
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล (2) บทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศั ย ภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ น คงของรั ฐ บาล
และ (3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency)
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่า t-test
(Independent t-test) ค่ า F-test (Independent
sample F-test) และใช้สถิติส หสัม พันธ์อย่างง่าย
ของเพี ย ร์สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิง มีอายุ 31-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
รั บ จ้ างทั่ วไปมี รายได้ ของครอบครั วต่ อ เดื อน
โดยประมาณ 5,001-10,000 บาท และส่วนใหญ่
พักอาศัยอยู่ในชุมชนไม่เกิน 5 ปี
2. สม า ชิ ก ชุ มชน ศิ ริ น ท ร์ แ ล ะเ พื่ อ น
มีบทบาทในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศั ย ภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ น คงของรั ฐ บาล
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมี บ ทบาทด้าน
การติดตาม/ประเมิ นผลมากที่ สุด รองลงมาคือ
ด้านการสารวจปัญหาและความต้องการ ด้านการ
จั ด ท าแผนงาน/โครงการ ด้ า นการจั ด ท าเวที
ประชาคม และด้ า นการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของโครงการ ตามล าดับ เมื่ อพิจารณารายละเอี ยด
แต่ละด้านปรากฏดังนี้
2.1 ด้ านการจั ดท าเวที ประชาคม พบว่ า
สมาชิก ชุมชนศิรินทร์และเพื่อ นมี บทบาทในการ
ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายใต้
โครงการบ้ านมั่ นคงของรั ฐบาล ด้านการจั ดท าเวที
ประชาคม อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทในเรื่องการ
ประชุมเสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
ที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการแสวงหา
ความร่ว มมื อจากชุม ชนอื่ น ในการประชุม เสนอ
ความคิ ดเห็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ านที่ อยู่ อาศั ย
และการจัด ท าเวที ป ระชาคมอย่างเต็ ม รูป แบบ
ในหลายเวที เพื่ อ สะท้ อนปัญหาและรับ ฟั งความ
คิดเห็นของคนในชุมชน ตามลาดับ
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2.2 ด้านการสารวจปัญหาและความต้องการ
พบว่า สมาชิก ชุมชนศิรินทร์และเพื่อ นมีบ ทบาท
ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้โครงการบ้านมั่ นคงของรั ฐบาลด้านการส ารวจ
ปัญหาและความต้องการ อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาท
ในเรื่อ งการให้ความร่วมมือ ในการสารวจปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยมากที่ สุด รองลงมาคือเรื่องการสารวจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
และการส ารวจปั ญ หาและความต้ อ งการจาก
ประชาชนอย่างทั่วถึงทาให้ทราบปัญหาที่แท้จริง
ตามลาดับ
2.3 ด้ านการจั ดล าดั บความส าคั ญของ
โครงการ พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมี
บทบาทในการใช้เครือ ข่ายเพื่อ จัดการด้านที่ อยู่
อาศั ยภายใต้ โครงการบ้ านมั่ นคงของรั ฐบาล
ด้ านการจั ดล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการ
อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทในเรื่องคณะกรรมการ
ชุ ม ชนให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
ในแต่ละโครงการมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการที่ต้องดาเนินการ
ก่อนหลัง ตามลาดับ
2.4 ด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการ
พบว่า สมาชิก ชุมชนศิรินทร์และเพื่อ นมีบ ทบาท
ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาท
ในเรื่ อ งการประชุ ม วางแผนจั ด ท าแผนงาน/
โครงการและชี้แจงผลการดาเนิ นงานให้ชุม ชน
ทราบอย่างต่อ เนื่องมากที่สุด รองลงมาคือเรื่อง
การจัดทาแผนงานล่วงหน้าทุกระยะเพื่อให้ชุมชน
ได้รับรู้และร่วมกันพัฒนา และการดาเนินการติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานที่ดินไฟฟ้า หรือประปามากน้อยเพียงใด
ตามลาดับ

2.5 ด้านการติดตาม/ประเมินผล พบว่า
สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีบทบาทในการใช้
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการติดตาม/
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทในเรื่อง
การติ ด ตาม/ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
โครงการทุ ก โครงการและแจ้ ง ผลให้ ส มาชิ ก
ในชุ มชนทราบมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ เรื่ องการ
ดาเนินงานมี ความโปร่ง ใสสามารถตรวจสอบได้
และเป็นรูปธรรมชัดเจน ตามลาดับ
3. สมาชิกชุม ชนศิรินทร์และเพื่ อนมี ส่วน
ร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวม
อยู่ ในระดั บมาก โดยมี ส่ วนร่ วมด้ านการลงทุ นและ
ปฏิบัติงาน มากที่ สุด รองลงมาคือการค้นหาปัญ หา
และสาเหตุของปัญหา ด้านการติดตามประเมิ นผลงาน
และด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
3.1 ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
มีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศั ย ภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ น คงของรั ฐ บาล
ด้ า นการค้ น หาปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หา
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ
ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ปั ญ หาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
มากที่สุด รองลงมาคือการส่วนร่วมในการให้คาแนะนา
เกี่ ยวกับสาเหตุของปัญหาการจัดการด้านที่ อยู่ อาศัย
ตามลาดับ
3.2 ด้านการวางแผนดาเนินกิจ กรรม
พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วนร่วม
ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการวางแผน
ดาเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการให้
ความร่ ว มมื อ ในการวางแผนด าเนิ น กิ จ กรรม
มากที่ สุ ด รองลงมาคือการมี ส่ วนร่ วมในการประชุ ม
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เพื่อ วางแผนและกาหนดเป้าหมายของโครงการ
และการส ารวจปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนในชุมชน ตามลาดับ
3.3 ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน พบว่า
สมาชิกชุมชนศิรินทร์ และเพื่อนมีส่วนร่วมในการ
ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายใต้
โครงการบ้ านมั่ นคงของรั ฐบาล ด้ านการลงทุ น
และปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามคาแนะนาและมติของคณะกรรมการ
ชุม ชนในการดาเนินโครงการในชุม ชนมากที่ สุด
รองลงมาคือการปฏิบั ติงานตามโครงการต่าง ๆ
ตามลาดับ
3.4 ด้านการติดตามประเมิ นผลงาน พบว่า
สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วนร่วมในการ
ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายใต้
โครงการบ้ านมั่ นคงของรั ฐบาล ด้ านการติ ดตาม
ประเมินผลงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุมในการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการอย่ างสม่ าเสมอ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
คอยตรวจสอบผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ
ของชุมชน ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บ บทบาทของ
ชุม ชนในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่
อาศั ย ภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ น คงของรั ฐ บาล
ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าเวที
ประชาคม ด้านการสารวจปัญหาและความต้องการ
ด้ า นการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการ
ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ และด้านการ
ติ ด ตาม/ประเมิ น ผล แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
อายุต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกั บบทบาทของ
ชุม ชนในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่

อาศั ย ภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ น คงของรั ฐ บาล
ด้านการสารวจปัญหาและความต้องการ แตกต่าง
กันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส่วน
ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท า
เวทีประชาคม ด้านการจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการ ด้ า นการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
และด้า นการติด ตาม/ประเมิ น ผล แตกต่ างกั น
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้า นที่ อยู่ อาศัย ภายใต้ โ ครงการบ้า นมั่ นคงของ
รัฐบาล ด้านการจัดทาเวทีประชาคม และด้านการ
สารวจปัญหาและความต้องการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ ด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการ
และด้า นการติด ตาม/ประเมิ น ผล แตกต่ างกั น
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
ระดั บ การศึ กษาต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้า นที่ อ ยู่ อาศัย ภายใต้ โ ครงการบ้า นมั่ นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดท าเวที ป ระชาคมด้านการส ารวจปัญ หาและ
ความต้องการ และด้านการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ แตกต่างกั นอย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้า นการจัดท าแผนงาน/
โครงการ และด้านการติดตาม/ประเมิ นผล แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.5 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
ระดับ การศึกษาต่างกั น มี ความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้า นที่ อ ยู่ อ าศัย ภายใต้ โ ครงการบ้า นมั่ นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
27

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

จั ด ท าเวที ป ระชาคมด้ า นการส ารวจปั ญ หา
และความต้องการ ด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการ
และด้านการติดตาม/ประเมิ นผล แตกต่างกั นอย่า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการจัดลาดับ
ความส าคัญ ของโครงการแตกต่างกั นอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.6 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
รายได้โดยประมาณของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของชุม ชนในการ
ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายใต้
โครงการบ้ า นมั่ น คงของรั ฐ บาล ในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาเวทีประชาคม
ด้านการสารวจปัญหาและความต้องการ ด้านการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ ด้านการจัดทา
แผนงาน/โครงการ และด้านการติดตาม/ประเมินผล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.7 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
จ านวนปี ที่ อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกั น มี ความคิดเห็ น
เกี่ ย วกั บ บทบาทของชุ ม ชนในการใช้เ ครือ ข่ า ย
เพื่อ จัดการด้านที่ อ ยู่อ าศัยภายใต้โ ครงการบ้าน
มั่นคงของรัฐบาล ด้านการจัดท าเวที ป ระชาคม
ด้ า นการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการ
และด้านการจัดล าดับความสาคัญของโครงการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ และด้านการติดตาม/ประเมิ นผล
แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
4.8 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
เพศต่ างกั น มี ส่ ว นร่ว มในการใช้เ ครื อ ข่า ยเพื่ อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ของรัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน
ดาเนิน กิ จ กรรม ด้า นการลงทุ นและปฏิ บัติง าน

และด้านการติดตามประเมินผลงาน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.9 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
อายุ ต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ของรั ฐ บาล ด้ า นการวางแผนด าเนิ น กิ จ กรรม
ด้านการลงทุ นและปฏิบั ติงาน และด้านการติด ตาม
ประเมิ น ผลงาน แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในภาพรวม และรายด้าน
ได้แก่ การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.10 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มี ส ถานภาพสมรสต่ างกั น มี ส่ วนร่ วมในการใช้
เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ
บ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านมีส่วน
ร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการวางแผน
ดาเนินกิ จกรรม และด้านการติดตามประเมิ นผลงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
4.11 สมาชิก ชุม ชนศิรินทร์และเพื่ อน
ที่มีระดับ การศึก ษาต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชน
ศิรินทร์และเพื่อ นในการใช้เ ครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้า นที่ อ ยู่ อาศัย ภายใต้ โ ครงการบ้า นมั่ น คงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญ หาและสาเหตุของปัญ หา ด้านการวางแผน
ดาเนินกิจกรรม ด้านการลงทุ นและปฏิบัติงาน และ
ด้านการติดตามประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.12 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการใช้เครือข่าย
เพื่ อจัดการด้านที่ อยู่อ าศัยภายใต้โ ครงการบ้าน
มั่นคงของรัฐบาล ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนในภาพรวม และรายด้าน ได้ แก่ ด้านการค้น หา
ปัญ หาและสาเหตุของปัญ หา ด้านการวางแผน
ดาเนินกิ จกรรม และด้ านการติดตามประเมิ นผลงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
4.13 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มี ร ายได้ โ ดยประมาณของครอบครั ว ต่ อ เดื อ น
ต่างกัน มี ส่วนร่วมในการใช้เ ครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้า นที่ อยู่ อ าศัย ภายใต้ โ ครงการบ้า นมั่ นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญ หาและสาเหตุของปัญ หา ด้านการวางแผน
ดาเนิน กิ จ กรรม ด้า นการลงทุ นและปฏิ บัติง าน
และด้านการติดตามประเมินผลงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.14 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มีจ านวนปีที่อ าศัยอยู่ในชุม ชนต่ างกันมี ส่วนร่วม
ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนดาเนินกิจ กรรม
ด้านการลงทุ นและปฏิบั ติ งาน และด้านการติด ตาม
ประเมินผลงาน แตกต่างกั นอย่างไม่ มี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
สมาชิก ชุม ชนศิรินทร์ และเพื่ อ นมี ส่วนร่ว ม
ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด การด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมด้านการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน มากที่ สุด รองลงมาคือการค้นหาปัญ หา
และสาเหตุของปัญหา ด้านการติดตามประเมินผลงาน
และด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม ตามลาดับ
เป็นไปตามแนวคิดของ Nakamura and Smallwood

(1980, p. 55) ให้เหตุผลว่า ถ้าหน่วยงานมีทรัพยากร
ที่เพียงพอจะเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการนานโยบายไปปฏิบัติ เช่น เงิน เป็นปัจจัย
กระตุ้นผู้ปฏิบัติ เวลาที่ก าหนดขึ้นนั้นต้องเหมาะสม
กับลักษณะงานและทีมงานจะต้องมีจานวนที่เพียงพอ
ต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและความสามารถ
ดังนั้นในการดาเนินงานตามนโยบายใดๆ จะต้องมี
การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ในด้ า นบุ ค ลากร
งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสถานที่ ใ ห้
เพี ยงพอต่อ การนาไปใช้นโยบายที่ ได้กาหนดขึ้น
เพื่ อ ให้ ง านบรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ได้ ก าหนดไว้
เช่นเดียวกับ Sabatier and Mazmanian (1980,
pp. 550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผล
ของการนานโยบายไปปฏิบัติในด้านของกฎหมาย
และสอดคล้ อ งกั บ Laquian, Tewari, and
Hanley (2007) ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนเมือง
ให้เ ป็นไปอย่างยั่ง ยืนด้วยโครงการพัฒ นาต่างๆ
ของรัฐ เช่น การพั ฒ นาด้านที่ อ ยู่อาศัยและการ
ให้บริการชุมชนชั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของคนจนในเมือง โดยเปิดโอกาส
ให้ ค นจนได้ แ สดงความต้ อ งการของตนเอง
และเปิดโอกาสให้คนจนมีทางเลือกในการเข้าถึง
บริ ก ารสาธารณะต่า งๆ ในชุ ม ชนเมื อ งมากขึ้ น
ดังนั้น ควรจะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจในการแก้ไขปัญ หาด้วย
ตัวเอง
ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
จะได้รู้ค วามต้อ งการส่ ง เสริม ผู้ นาในชุ ม ชนให้ มี
ความเข้มแข็งและให้ประชาชนร่วมเป็น เจ้าของใน
นโยบายการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อาศั ยนโยบายนั้ น จะมี
โอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงขึ้น
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2. สมาชิกชุมชนและเครือข่ายชุมชนจะต้อง
เป็นกลไกหลักในการท างานและการจัดการ ทั้ ง นี้
เพราะชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของปั ญ หาและรู้ ค วาม
ต้องการ ของตนเอง และมีพลังอย่างหลากหลาย
3. คณะกรรมการชุมชนต้องเป็นกลไกสาคัญ
ที่จะมองภาพรวมในการพั ฒนาชุมชนการดาเนินการ
ออกแบบระบบการท างาน และสนั บ สนุน การ
ทางานของชุม ชน รวมทั้ งเป็นกลไกกลางในการ
ประสานแก้ไขปัญหา และประสานหน่วยงานอื่นๆ
มาสนับสนุน โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการ
ทางานร่วมกับหลายฝ่าย
4. คณะกรรมการจะต้องวางระบบการท างาน
เช่น ระบบการประชุม การส ารวจข้อ มู ล ชุม ชน
การวางแผนการแก้ไขปัญ หาที่ อยู่อ าศัยโดยตรง
การบ้านมั่ นคง การพั ฒนาโครงการเพื่ อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนการออกแบบ
วางผังชุมชน เป็นต้น
5. ทาการสารวจข้อมูลชุมชน เพื่อนาไปวางแผน
พัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังทาให้สมาชิกในชุมชน

ได้มี โ อกาสรู้จัก กั นมากขึ้น และเป็น การเอื้ อ ให้
ประชาชนในเครื อข่ า ยมี โ อกาสจั ด กลุ่ ม ท างาน
ด้วยกันได้ รู้จักกันและวางแผนด้วยกัน
6. การวางแผนพัฒนาชุมชน ควรด าเนิ นการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในแต่ละท้องถิ่น สถาปนิกชุมชน และกองช่างของท้องถิ่น
ในการวางผังร่วมกับชุมชน โดยเป็นกระบวนการ
ที่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนร่ ว มคิ ด ร่ ว มท ารวมไปถึ ง
การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างองค์กรชุมชน
ที่ทาโครงการด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือกัน หรือเครือข่าย
ชุมชในเมืองเดียวกัน สร้างคณะทางานที่ประกอบ
ไปด้วยคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือ
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การวางแผนพัฒนาชุมชนนี้
นอกจากการวางแผนพัฒ นาด้ านกายภาพและ
การก่ อสร้า งแล้ วยั ง รวมไปถึ ง การวางแผนการ
พั ฒนาที่ จะเชื่ อมโยงทางด้ านสังคม การจัดการอาชี พ
และสวัสดิการด้วย
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รูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Leadership Style of Tambon Administrative Organization Chief
Executive in Khun Yuam District Mae hong son Province
ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1.เพื่ อศึกษาถึงรูปแบบผู้นาของนายกองค์ การบริ หารส่วนต าบลในพื้นที่
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทาให้มีความแตกต่างในรูปแบบภาวะการเป็นผู้นาของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่ง ในเขตอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.เพื่อศึกษาลักษณะผู้นาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่คาดหวังและที่เป็นจริงในเขตอาเภอขุนยวม 4.เพื่อศึกษาที่มาของฐานอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน การดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี กลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติงาน
ในองค์ การบริ หารส่ วนต าบล จานวน 96 คน กลุ่ มที่ 2 คื อ ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ในเขตอาเภอขุ นยวม จานวน 393 คน
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็น 489 คน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า 1. นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขุนยวม มีรูปแบบการเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ไม่ได้มีรูปแบบภาวะผู้นาแบบเผด็จการ
หรือเผด็จการแบบมีศิลป์ 2. ปัจจัยส่วนบุคคลดานอายุ ด้านการศึกษา และด้านความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และปัจจัย
ด้านพื้นที่ พบว่าไม่ มีผลต่อความคิดเห็นต่อรูป แบบภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลในอาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. คุณลักษณะความเป็นผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่เป็นจริงในความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างต่างคุณลักษณะความเป็นผู้นาที่คาดหวังและต้องการ 4. การได้มา
ซึ่ งฐานอ านาจของนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลนั้ นพบว่ านายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลในเขตอ าเภอขุ นยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อานาจมาตามตาแหน่งอย่างถูกกฎหมายชาวบ้านและผู้ร่วมงานจึงยอมรับและปฏิบัติตามคาสั่ง
5.ในส่วนของคุณสมบัติอื่นๆที่ทั้งกลุ่มของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความคาดหวังและต้องการ
คือ ให้ผู้ นาหรือผู้บริ หารเป็นแบบอย่ างที่ ดีใช้ เหตุผลในการท างานและเพิ่มการกระจายอานาจแก่ป ระชาชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและมีความเสนอต้นเสมอปลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีการทางาน
เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยการทางานต้องคานึงถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และประเพณีของคนในท้องถิ่น
6. ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ รู ป แบบภาวะผู้ นาของนายกองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลในเขตอาเภอขุ นยวม จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน (6.1) นายกองค์ การบริหารส่วนตาบลต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ กรอบกฎหมาย และ
ระเบี ย บ (6.2) นายกองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลต้ องเป็ นคนมี วิสั ย ทั ศ น์ มี รู ป แบบภาวะผู้ นาที่ เ หมาะสม เช่ น
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (6.3) ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องมรการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเสริมให้มีการออกไปศึกษาดูงาน การสัมมนา การฝึกอบรม เพื่อให้
เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไหล และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้
คาสาคัญ : รูปแบบภาวะผู้นา, นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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ABSTRACT
This research was conducted to study 1. the style of leadership in chief executive of
Tambon Administative Organization in Khun Yuam district area, Mae Hong Son province 2. the
factors affecting the different styles of the leadership in each different Tambon Administative
Organization in Khun Yuam district area, Mae Hong Son province 3. the characteristics of the
expected and perceived leadership of Tambon Administative Organization in the opinion of
people in Khun yuam area. 4. The source of power of chief executive of Tambon Administative
Organization in Khun Yuam district area, Mae Hong Son province. This study was qualitative
research and the samples were divided into two groups. The first consist of 96government
officials, officers, and the members of Tambon Administative Organization. The second was 393
people who lived in Khun Yuam district area. The total number of the samples was 489. The
researcher used questionnaires as a tool for collecting data. The results of the study found that
1. the chief executive of Tambon Administative Organization in Khun Yuam area were the
participative leaderships. They did not be neither the benevolent authoritative nor the exploitive
authoritive leadership. 2. The personnel. Factors, such as age, aducation and diversity in ethnicity
and geographical did not offecting the chief executive leadership style of Tambon Administative
Organization in Khun Yuam district area, Mae Hong Son province. 3. The characteristics of the
perceived and expected leadership of Tambon Administative Organization’ chief executive in
Khun Yuam district area, Mae Hong Son were different in the espected of people. 4. As to the
source of power of chief executive of Tambon Administative Organization in Khun Yuam district
area, Mae Hong Son province, they got their power and positions legally which resulted in the
acceptance and obey from people. And the staffs. 5. In other characteristics which the
government officials, officers and people expected and desired were the leaders or the
administrators were acted as the good model in having rationality in work and decentralizing the
power to people and officers as well as looking after people thoroughly, consistently and
honesty. They should perform their duties by considering the differences of the cultures.
Traditions of the local people. 6.The suggestions about the style of leadership of Tambon
Administative Organization’s chief executive in Khun Yuam district, Mae Hong Son province are as
follows : (6.1) the chief executive of of Tambon Administative Organization must have knowledge
and understanding in academic, laws, regulations. (6.2) the chief executive of of Tambon
Administative Organization must have visions, possess proper leadership qualifications such as
moality and ethics being able to work with the emphasis on people’s participation. (6.3) the chief
executive of of Tambon Administative Organization should develop Organization continuously by
looking for a chance to study outside, got the job training, saminar in order to develop the wide
vision and have a capacity to apply the knowledge for developing their area.
Keywords : Leadership Style, Tambon Administrative organization Chief Executive
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บทนา
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเป็นรู ป แบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการ
กล่าวมากที่สุด นับตั้งแต่รัฐบาล นายชวน หลีกภัย
ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลปี พ.ศ. 2537 และมี ผลบั งคั บ
ใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ทาให้มีการปรับ
ฐานะกรบริหารราชการในระดับตาบลจากสภาตาบล
เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลและมีการ
เลื อกตั้ งสมาชิกสภาท้ องถิ่ น เพื่ อการให้ บริ หาร
จัดการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทาให้
การกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิ่นเป็นรูปธรรมมากขึน้
โดยที่ รัฐไม่ได้ร วมกลุ่มอ านาจแทบทุ ก อย่างไว้
ที่ รั ฐบาลกลางอี กต่ อไป แต่ จะกระจายอ านาจ
การบริหารลงมาให้ท้องถิ่นได้พัฒนาตัวเองและ
ดูแลกิจการของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นเหตุ
ทาให้เกิดการปฏิรูปสังคมไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่กาหนดให้
รัฐบาลต้องดาเนินการจัดสรรงบประมาณ และ
แบ่งงานด้านสาธารณูปโภคหรือการดาเนินนโยบาย
และการปฏิ บั ติ ร าชการต่ า งๆให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่น เพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่น สามารถ
ด าเนิ น การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะต่ า งๆให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ของตน โดยจัดสรรผ่านโครงสร้างอ านาจทาง
การเมืองในระดับ ท้องถิ่นอันได้แก่กลไกของรัฐ
โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติราชการ
ต่างๆแทนส่วนกลางเพื่อลดภาระให้กับรัฐบาล
ในการจัดทาบริการสาธารณะต่างๆโดยมอบหมาย
ให้ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การเองทั้ ง งบประมาณ
และบุ คลากร โดยรั ฐ บาลจะมี ห น้ าที่ ก าหนด
แนวนโยบายให้กับท้องถิ่นโดยภาพรวม และกากับ
ดูแลการด าเนินการต่า งๆให้ เ ป็น ไปตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเป็นรู ป แบบ
หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถูกจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อรับมอบอานาจจากรัฐบาลให้ทาหน้าที่
ในการจัดทาบริการสาธารณะ ปกครองบริหารกิจการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้ จริง ตลอดจนยัง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกบุคคล
มาทาหน้าที่เป็นผู้นาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริม
แนวคิดและกระแสประชาธิปไตยในสังคมที่เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาบล
โดยผ่านผู้แทนของตนในองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญ ญั ติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่สาคัญคือการจัดระบบการ
บริหารสาธารณะในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยว การจัดการศึกษา การบารุงรักษาศิลปะ
จารี ตประเพณี ภู มิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อั น ดี ของ ท้ อ ง ถิ่ น ต ล อ ดจ น ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ต้ น
(มาตรา 16) นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยัง
ได้วางแนวทางการกระจายอานาจการบริหาร
จั ดการไม่ ว่ าจะเป็ นการถ่ ายโอนงาน ถ่ ายโอน
งบประมาณ ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการ
ต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
วางแนวทางตามยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาตาบล
โดยมุ่ ง เน้นวัตถุป ระสงค์ห ลัก คือ การกระจาย
ภารกิจต่างๆที่รัฐบาลดาเนินการให้กั บท้องถิ่น
ทั้งหมด 245 ภารกิจ ใน 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุ น
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัด การและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
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สิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลรัก ษาวัฒ นธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่จะต้อ ง
ถ่ายโอนให้ไปเป็นการดาเนินการของท้องถิ่นเอง
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและ
คอยเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินกิจกรรมที่ถ่ายโอน
ให้กับท้องถิ่นซึ่งมีการกาหนดระยะเวลาการถ่าย
โอนภารกิจต่างๆทั้งหมดภายใน 10 ปี แต่ให้มีการ
ทบทวนทุกๆ 5 ปี เพื่อให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ต่างๆให้กับท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น
ปัจ จุบั นภารกิ จ ดัง กล่ าวมี ก ารถ่ายโอนไปแล้ ว
157 ภารกิจ กาลังทยอยถ่ายโอน 23 ภารกิจและ
ยังไม่ได้ถ่ายโอน 64 ภารกิจ โดยมีกระทรวงที่ดูแล
กรม กองต่ างๆที่ จ ะต้ องถ่ ายโอนภารกิ จ กว่ า
16 กระทรวง(มาตรา 16)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ก็ยังคงมีเ จตนารมณ์ในการปฏิรูปการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นบนพื้นฐานของหลักการกระจายอานาจ
ให้ ท้ องถิ่ นสามารถพึ่ งตนเอง และตั ดสิ นใจเพื่ อ
ประโยชน์ของท้ องถิ่นเช่นกั น และยังก าหนดให้
บทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญ
มากขึ้น มีการมอบหมายภารกิจและการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทั่วประเทศมากขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นาองค์กรที่เป็นตัวขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามนโยบาย มิได้มีบทบาทในการทางาน
ในวงแคบๆอี กต่อไป แต่ จะต้ องท าหน้ าที่ จั ดการ
บริการสาธารณะที่เกี่ ยวข้องกับประชาชนมากขึ้น
บนพื้นฐานของหลักการกระจายอานาจให้ ท้ องถิ่น
สามารถพึ่ ง ตนเองและตัดสิน ใจเพื่ อ ประโยชน์
ของท้องถิ่นที่เน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหัวใจสาคัญ
ฉะนั้ น องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจึ งมี
ความส าคั ญมากขึ้ น ทั้ งด้ านอ านาจหน้ าที่ และ
งบประมาณเช่นเดียวกับ คณะผู้บริห ารท้อ งถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ยิ่งทวีความสาคัญมาก

ยิ่งขึ้นและกระบวนการที่สาคัญยิ่งอันเป็นเครื่องมือ
ในการสรรหา คัดสรรกลั่นกรองบุคคลที่จะมีความ
เหมาะสมซึ่งได้แก่ การเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นมรรค
วิ ธี ที่ จ ะให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู้ แ ทนในระดั บ ท้ องถิ่ นที่ ดี
มี ศั ก ยภาพและเป็ น มรรควิ ธี ที่ จ ะน ามาสู่ ก าร
พัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเป็นการบ่งบอก
ถึงการปกครองแบบกระจายอานาจให้ประชาชน
ในท้ องถิ่ นได้ ป กครองตนเอง โดยเลื อ กบุ คคล
ในท้องถิ่นที่รู้จักและเข้าใจท้องถิ่นของตนเองเข้า
มาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
ดั ง นั้ น การได้ ม าซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
จึง มี การก าหนดให้ ผู้ บริหารท้ องถิ่ นมาจากการ
เลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ ง สมาชิก สภาท้ อ งถิ่นและผู้บ ริห าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการเมือง
เชิงนโยบาย เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นได้รับมอบ
ความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นและนโยบาย
ซึ่ง ถือเป็นสัญ ญาประชาคมที่ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น
ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนในช่วงระยะเวลาการ
หาเสี ย งจะเป็ น ข้ อ ผู้ มั ด หรื อ ปฏิ ญ ญาร่ ว มกั น
ระหว่ า งประชาชนในท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ก าหนดว่ า
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ง่ า ยๆสั้ น ๆ
ว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกเทศบาล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยก่อนที่จะเข้าทา
หน้ า ที่ จ ะต้ อ งแถลงนโยบายต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
และจะต้องจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่นายกฯได้แถลงต่อสภา และนายกฯ
เองจะต้ อ งให้ ป ระชาชนได้ ท ราบถึ ง ค าแถลง
นโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
เทศบั ญญั ติ ประกาศต่ างๆและข้ อมู ลข่ าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเปิดเผย
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และทั่วถึง หัวใจที่สาคัญที่สุดในการทางานทีเ่ ป็น
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ
นอกจากนี้แล้วการคานอานาจทางการเมือง
ของสภาท้องถิ่นจะลดลงด้วยทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
จั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นปั จจุ บั นสภา
ท้องถิ่นไม่สามารถลงมติให้นายกฯพ้นจากตาแหน่ง
และแม้ว่าการประชุมสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น
จะมีสิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามนายกฯและมีสิท ธ์
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายได้ แต่กฎหมายได้กาหนด
ว่าไม่สามารถลงมติถอดถอนได้ด้วยรายละเอียด
และเหตุผลย่อยๆดังกล่าวทาให้การทางานของ
นายกฯ สามารถเป็นไปได้อย่างมี เ อกภาพมี ความ
ต่อ เนื่ อ งและด้ ว ยรายละเอี ย ดเหล่ า นี้ จ ะเป็ น
เครื่องรับ ประกันได้ว่านายกฯจะมี เวลาในการ
ทางาน 4 ปี และสามารถที่จะดารงตาแหน่งติดกัน
2 วาระได้ แต่ไม่สามารถดารงตาแหน่งเป็นนายกฯ
ได้ ในวาระที่ 3 เว้ นแต่ ก ารด ารงต าแหน่ ง อี ก
เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
จะเห็นได้ว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบัน
ความส าคั ญของผู้ น าไม่ ได้ ลดลงแต่ ป ระการใด
แต่ในทางตรงกันข้าม กลับมี บทบาทในการวางแผน
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี อ านาจในการบริ ห ารจั ดการ
งบประมาณที่มีจานวนเพิม่ ขึ้นเรือ่ ยๆตามสัดส่วน
ของงบอุดหนุนจากรัฐบาลและภาษีอากรที่เก็บ
ได้ที่ จ ะโอนให้แก่ อ งค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
และบทบาทของนายกฯยังไม่ ได้มีบทบาทแค่พัฒนา
ท้ องถิ่ นให้ เจริญก้ าวหน้ าเท่ านั้ น ยั งมี บทบาทใน
การบริหารงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่
การออกคาสั่งการแต่งตั้งและให้พ้นจากตาแหน่ง
ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสม
ของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย (จรรยา ศิวานนท์, 2548,
หน้า 5-7)

ดัง นั้น นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้นาในการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นในยุ ค แห่ ง การ
กระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
เป็นผู้ที่ถูกกาหนดให้ทาหน้าที่ในการพัฒนาชุชน
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สาหรับ
ชุมชน การที่ผู้นาท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาไปได้
หรื อ ไม่ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ภาวะผู้ น านายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลทีจ่ ะเป็นผู้ที่คอยขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเป็นผู้กาหนด
ทิศทางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น
ให้ มี ค วามเจริ ญ ทั ด เที ย มท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆได้
ซึ่งบทบาทและอานาจหน้าที่ของนายกฯดังกล่าว
มาข้างต้น จะเป็นองค์ประกอบทีจ่ ะทาให้นายกฯ
หรือ ผู้บ ริห ารท้ อ งถิ่ นสามารถท างานได้อ ย่า ง
เต็มที่
แต่ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อยู่ในเขตชนบท ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และมีปัญหาด้านการ
ทาหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงอย่างมาก เนื่องจาก
การขาดศักยภาพของการทาหน้าที่เป็นผู้นาที่ดีได้
ดังเช่น อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอาเภอ
ที่มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตาบล 42 หมู่บ้าน
โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่เป็นชนเผ่า
จึงทาให้ผู้นาที่เข้ามาดารงตาแหน่งต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลล้วนแล้วมา
จากชนเผ่าต่างๆในพื้นที่ จากการทาหน้าที่ของ
ผู้นาในชุ ม ชนที่ ผ่า นมา ผู้ศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น
สมาชิ ก ของชุ ม ชนและอยู่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ม า
ยาวนาน ได้พบเห็นปัญ หาในการทาหน้าที่ผู้นา
ของผู้ดารงตาแหน่ง ต่า งๆโดยเฉพาะผู้บ ริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งพอสรุปได้ว่า ผู้นาที่มา
จากชนเผ่านั้นยังมีข้อบกพร่อง และเกิดปัญหาอยู่มาก
จนท าให้ ก ารพั ฒ นาที่ ผ่ า นมาในพื้ น ที่ ยั ง ขาด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจมาจากหลายสาเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านความ
หลากหลายทางด้ า นชาติ พั น ธุ์ ป ระเพณี แ ละ
วัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เ พราะชุมชนที่มี คนมา
อยู่ร่วมกันจากหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลาย
ชนเผ่าก็จะเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันรูปแบบ
ผู้นาที่ใช้อานาจแตกต่างกัน และปัญหาการบริหารงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ่งที่ เกิ ดขึ้น
ณ ปัจจุบันคือ การไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของนายกฯ
ตลอดจนไม่รู้ระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ จนทาให้
เกิดภาวะ “ระบบราชการเหนือการเมือง” คือปลัด
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลและบุคลากรที่ เ ป็น
ข้าราชการในตาแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่ ได้รับ
การศึกษามีความรู้มากกว่าเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
มักจะไม่ยอมรับในศักยภาพความรู้ความสามารถ
ของนายกฯ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เพราะเห็นว่ามีการศึกษาน้อยกว่า จึงทาให้การ
ดาเนินงานของฝ่ายการเมืองต้องพึ่งพาความคิด
การตัดสินใจของข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ปลัดฯ ที่ ในทางพฤตินัยแล้วมี อานาจเหนือกว่า
บุคคลอื่นๆในองค์การบริหารส่วนตาบล จนทาให้
เกิ ดปัญ หาหนึ่งตามมาคือ การพัฒ นาด้านการ
บาบัด ทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนไม่สอดคล้องกั บ
ความต้องการของชุมชนเท่ าที่ ควร และเกิ ดความ
ขั ดแย้ งกั นในองค์ กร ระหว่ างนั กการเมื อง (นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกาภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล) กับข้าราชการประจามาโดยตลอด
สาเหตุ ข องปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง เกิ ด จาก
ปัญหาด้านการขาดภาวะผู้นาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อาจสรุปจากทัศนคติของคนในพื้นที่
และจากการสังเกตการณ์ดาเนินงานที่ผ่านมาได้
ดังนี้)
1. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และข้อบังคับของตนเอง ซึ่งปัญหา

นี้ทาให้เกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เป็นข้าราชการประจา กับผู้บริหารหรือข้อขัดแย้ง
ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ สมาชิ ก หรื อ ผู้ บ ริห ารกั บ
ประชาชน
2. ปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งผู้บริหารส่วนมาก มักมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือบริหารงานโดยการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่บางกลุ่ม
หรือเครือญาติเชิงนโยบาย หรือกาหนดนโยบาย
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุน ทาให้เกิดข้อครหา
จากบุคคลภายนอก
3. ปัญ หาการขาดเสถียรภาพในการ
บริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ในส่วนของการที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ
ข้อกฎหมายเฉพาะท้องถิ่น ข้อบังคับโดยเฉพาะ
ปั ญ หาด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นบทบาท
และอ านาจหน้ าที่ ใ นการบริ หารงานบุ ค คล
ซึ่งผู้บริหารบางคน ใช้อานาจในการออกคาสั่ง
โดยมิชอบของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ทาให้เกิด
ความเป็นห่วงในระยะยาวขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น ทุ ก แห่ ง เนื่ องจากนายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ของอาเภอขุ นยวม
และผู้นาแต่ล ะท่านก็เ ป็นผู้มีประสบการณ์การ
ทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทั้งสิ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจและคัดเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมี
ประสบการณ์ ก ารพั ฒนาค่ อนข้ างสู ง แต่ ก็ ยั ง มี
จุดอ่ อนในการบริหารบุคคลในองค์กร คือ ยังไม่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองเท่าที่ควร ตลอดจนยังมีจุดอ่อนด้านการ
บริหารงานบุคคลในองค์กร ซึ่งปัญหาที่มักพบใน
การบริ หารจั ดการงานบุ คลากรในองค์ กร
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อย่าง ไม่เป็นธรรม (อ้างใน จรรยา ศิวานนท์, 2548,)
ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน
ค่าจ้าง ประโยชน์ ค่าตอบแทนอื่นๆตลอดจนความดี
ความชอบ ยังมีมาตรฐานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็น
ธรรมของการประเมินผลพนักงานในองค์กร
2. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาโอนย้าย
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ อ านาจแก่ ท้ อ งถิ่ น
อย่ า งเต็ ม ที่ โ ดยไม่ มี อ งค์ ก รใดท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการโอนย้าย ทาให้การโอนย้ายพนักงาน
เป็ นไปด้ วยความยากล าบากหากไม่ ได้ รั บความ
เห็นชอบจากผู้บ ริหารและยิ่ง พนัก งานมี ความ
ขัดแย้งกับผู้บริหารแล้ว การขอโดนย้ายยิ่งไม่สามารถ
ทาได้
ผู้ศึกษาเลือกศึกษาผู้นาในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวั ด
แม่ฮ่องสอน ด้วยเหตุผลสาคัญก็คือ อาเภอขุนยวม
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชุมชน ทั้งชุมชน
ที่ เ ป็ นคนพื้ น ราบและชุ ม ชนที่ เ ป็ น ชนชาวเขา
อั นได้แก่ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ม้ ง คนพื้นเมื อง
เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะความแตกต่างของโครงสร้าง
ทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่และบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร การบริหาร การพัฒนาในชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบล คือ นายกฯ รองนายกฯ นั้น ถือว่าเป็นผู้นา
ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ทั้งที่เป็น
ชุม ชนพื้ นราบกั บชุมชนที่เ ป็นชาวเขาได้เ ข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังนั้นบริบทในแง่ของความแตกต่าง
ดัง กล่ าวนี้ ทั้ ง ของประชาชนและผู้นาท้ อ งถิ่ น
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง
ดังกล่าว ปัจ จุบันองค์การบริห ารส่วนตาบลใน
อาเภอขุนยวมได้มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
และพบว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวผู้นา

องค์กรที่มีความหลากหลายในเขตอาเภอขุนยวม
จึงเป็นเหตุผลที่สาคัญของการมุ่งศึกษาในเรื่อง
รูป แบบปั จ จัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ รูป แบบผู้น าของ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตพื้ น ที่
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ศึกษาเห็นว่ารูปแบบการปกครองใดๆ
ถึงแม้ ว่ากฎหมายจะกาหนดโครงสร้างรูปแบบ
การจัดองค์ก ร ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่
และความรับ ผิ ด ชอบไว้อ ย่ างดี เ พีย งใดก็ ต าม
หากปราศจากซึ่งความพร้อ มในด้านความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ
ของผู้นาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บ ริหาร
ท้ อ งถิ่นและบุคลากรผู้ป ฏิบัติง านเกี่ ยวข้อ งใน
องค์ ก รนั้ น แล้ ว อาจจะประสบปั ญ หาความ
ล้ ม เหลวเกิ ด ขึ้ น ได้ จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ผู้ ที่ มี
บทบาทสาคัญที่สุดในความสาเร็จหรือล้มเหลว
ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบของการบริ ห ารงานของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ ผู้นาท้ องถิ่น
แต่ละแห่งนั้นๆนั่นเอง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบผู้ น าของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลทาให้มี ความ
แตกต่างในรูปแบบภาวะการเป็นผู้นาของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลส่วนต่าง ๆ ในเขตอาเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อศึกษาลักษณะผู้นาของนายกองค์การ
บริห ารส่วนตาบลที่ พึง ประสงค์ของประชาชน
ในทัศนะประชาชนในเขตพื้นที่
4. เพื่อศึกษาที่มาของฐานอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จรรยา ศิวานนท์ (2548) ได้ศึกษาบทบาท
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่น
จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัม ภาษณ์ 16 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ นผู้ที่ มี ภาวะผู้ นาสู ง ในด้านการพั ฒ นาพื้ น ที่
การก าหนดนโยบายและการแก้ไขปัญหา แต่ยัง มี
ปัญหา อุปสรรคคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
อานาจหน้าที่ ของตนเอง ปัญหาด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน และปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล
ประกอบ มีมาก (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้นาของข้าราชการตารวจ
ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตารวจมีรูปแบบ
ภาวะผู้นาในแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ แต่มีระดับ
ของภาวะผู้นาที่แตกต่างกัน โดยตาแหน่งผู้กากับการ
และรองสารวัตร จะมี รูป แบบภาวะผู้นาแบบ
เผด็จ การแบบมีศิลป์ แต่มีแนวโน้ม ค่อนไปทาง
รูปแบบภาวะผู้นาแบบปรึกษาหารือ ส่วนตาแหน่ง
รองผู้กากับการ และสารวัตรจะมีรูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบเผด็ จ การแบบมี ศิ ล ป์ แต่ มี แ นวโน้ ม
ค่อ นไปทางรู ป แบบภาวะผู้ น าแบบเผด็ จ การ
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้นาของ
ข้าราชการตารวจนั้นพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา
ปัจจัยด้านชั้นยศ ปัจจัยด้านตาแหน่ง และปัจจัย
ด้านการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกมีผลต่อรูปแบบ
ภาวะผู้นาของข้าราชการตารวจ แต่ปัจ จัยด้าน
อายุ ของข้ าราชการตารวจไม่ มี ผ ลต่อ รูป แบบ
ภาวะผู้นาแต่อย่างใด
รังสรรค์ ตันเจริญ (2534) ได้ศึกษาเรื่อ ง
รูปแบบภาวะผู้นาและกาลังขวัญในการปฏิบัติงาน
กรณี ศึ กษาข้ าราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยใช้รูปแบบทฤษฎีภาวะ
ผู้นาการบริหารระบบ 4 ของ Likert ที่แบ่งรูป
ภาวะผู้นาทางการบริหารออกเป็น 4 รูป แบบ
คือ แบบเผด็จ การ แบบเผด็จ การอย่างมี ศิล ป์

แบบปรึกษาหารือ และแบบให้เข้ ามามีส่วนร่วม
เพื่ อ ดู ลั ก ษณะทางสั ง คมและก าลั ง ขวั ญ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามี ความสัมพั นธ์กันอย่างไรกั บ
รู ป แบบของภาวะผู้ น า ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ข้าราชการที่มี ผู้บังคับ บัญชาแบบปรึก ษาหารือ
และแบบให้เข้ามามีส่วนร่วม มี
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี้ซึ่งเป็นการมุ่ ง ศึก ษา
เกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบผู้นาของผู้บริหารงาน
องค์ก ารบริหารส่วนตาบล โดยจะศึกษาในเขต
พื้นที่อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ ส าหรับ การศึก ษาวิจัยครั้ง นี้คือ
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลที่ ตั้ง อยู่ในเขตพื้นที่
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 6 ตาบล
ประกอบด้ วย องค์ การบริ หารส่ วนตาบลขุ นยวม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ยวมน้อย องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ กิ๊ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลแม่ เงา องค์ การ
บริหารส่วนตาบลแม่อูคอ
ขอบเขตด้านประชากร
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
เพื่ อทราบถึ ง บทบาทของภาวะผู้น าซึ่ง เป็นตั ว
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีสภาพคงอยู่หรือลุ่มสลายไป
และปัจจัยต่างๆที่ส่งผลทาให้การมีภาวะผู้นาที่
แตกต่างกันออกไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ซึ่ง เป็นประชากรที่ เ ข้าท างานในเขตพื้ นที่ ของ
ตาบลในเขตอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกอบด้วยนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
ทั้ง 6 ตาบล ข้าราชการ พนักงานราชการในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ น าชุ ม ชน อาทิ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
หัวหน้ากลุ่ม ส่ง เสริม การปกครองส่วนท้ องถิ่น
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อาเภอขุนยวมและประชาชนที่มารับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ๆ
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก าหนดขอบเขต
เนื้อหาในการศึกษาประกอบด้วย
1.ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในฐานะผู้ น าท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านอายุ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ปัจจัยด้านความหลากหลายทางชาติ
พั น ธุ์ ( ชนเผ่ า )ของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล
2. ลักษณะผู้นาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ พึ ง ประสงค์ของประชาชนในเขต
พื้นที่อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึ กษาวิจัยเรื่องรูป แบบภาวะ
ผู้นาขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิง ปริม าณ โดยมี ก ระบวนการและ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ดังนี้
ประชากรและการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เรื่องรูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตพื้ น ที่ อ าเภอขุน ยวม จัง หวั ด
แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลักคือ
ประชากรกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
ทางานองค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่งประกอบด้วย
1. ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
จานวน 6 ตาบลๆละ 1 คน จานวน 6 คน
2. เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 6 ตาบล เลือกลุ่มตัวอย่าง
ตาบลละ 10 คน รวมเป็น 60 คน

3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอขุ นยวม จ านวน 6 ต าบล เลื อกลุ่ มตัว อย่ า ง
ตาบลละ 5 คน รวมเป็น 30 คน
ประชากรกลุ่มที่ 1 ผู้ศึกษาใช้ประชากร
ทั้งหมดจานวน 96 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล
ประชากรกลุ่มที่ 2 ประชากรที่อยู่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จานวน 21,628 คน
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาวิจัย โดยคานึงถึง ควมน่าจะเป็นด้วย
วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ างแบบอย่ างง่ า ย (Simple
Random Sampling) โดยใช้สูตรในการคานวณหา
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกรณี ที่ รู้ จ านวน
ประชากรที่ แ น่ น อน ดั ง นี้ (ใช้ สู ต รของ Taro
yamane)
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n
=

N

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e
= ความคาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่าง กาหนดไว้ที่ 0.05
จากสู ต รค านวณหากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
สามารถคานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยได้ จานวน 393 คน โดยทางผู้ศึกษาได้กาหนด
จะออกแบบสอบถามสาหรับประชาชนทั้งหมด
จานวน 393 ฉบับ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นา
ของนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลในอาเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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สารวจถึงรูปแบบผู้นาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้มีความ
แตกต่างในรูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลในอ าเภอขุ นยวม จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือหลัก
ในการศึกษา ซึ่งศึกษา 6 ตาบล ในอาเภอขุนยวม
คือ ตาบลขุนยวม ตาบลแม่ยวมน้อย ตาบลเมืองปอน
ต าบลแม่ อู ค อ ต าบลแม่ กิ๊ และต าบลแม่ เ งา
โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยรวมเป็น
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ซึ่ ง ความหลากหลายในด้ า น
ความคิดมี ความหลากหลายด้านวัฒ นธรรม โดย
การลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ปั ญ หาอุ ป สรรค
มากมาย ไม่ ว่า จะเป็น ด้านการสื่อสาร ความ
ยากล าบากในพื้นที่ ที่ มีส ภาพถนนยากล าบาก
ตลอดจนความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ จาก
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดไว้ 4 ข้อ
คือ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบผู้นาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทาให้มี
ความแตกต่ างในรูป แบบภาวะผู้น าของนายก
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลต่างๆในเขตอ าเภอ
ขุนยวม จัง หวัดแม่ ฮ่องสอน 3) เพื่ อศึกษาที่ม า
ของฐานอานาจของนายกองค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4) เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะผู้ นาของนายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลที่พึงประสงค์ของประชาชนใน
เขตพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม
สาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 96 ชุด ได้รับกลับคืน
มาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
สามารถนามาวิเคราะห์ได้ 71 ชุด คิดเป็นร้อยละ
73.95 และการส่งแบบสอบถามสามารถนามา
วิเ คราะห์ไ ด้ 282 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.75
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่า

ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) และ
one way anova สาหรับผลการศึกษาในครั้งนี้
ผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาเป็น 6 ตอน
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยทางผู้ ศึ ก ษาได้ แ บ่ ง กลุ่ ม ผู้ ต อบ
แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอขุนยวม และกลุ่มประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอขุนยวม
1. ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริ หารส่ วนต าบลในเขตอาเภอขุ นยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ในส่ วนของระดั บ อายุ ส่ว นใหญ่ มี อ ายุ ต่ากว่ า
25 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 ระดั บ
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
45.1 องค์การบริหารส่วนตาบลที่สังกัดส่วนใหญ่
มาจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อู ค อ
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 หน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบส่ ว นใหญ่ ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
รั บ ผิ ดชอบคื องานนโยบายและแผน และสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.2 ระยะเวลาการทางานในองค์การ
บริหารส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทางาน 1-5 ปี
จานวน 47 คิดเป็นร้อยละ 66.2 ตาแหน่ง ใน
ปัจ จุบั น ส่ วนใหญ่ มี ต าแหน่ ง สมาชิ ก องค์ก าร
บริหารส่วนตาบล จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
31.0 กลุ่มชาติพันธุ์โดยกาเนิด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีกลุ่มชาติพันธุ์โดยกาเนิดเป็นคนพื้นเมือง
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7
2. ผู้ต อบแบบสอบถามในการศึ ก ษา
กลุ่ม ตัวอย่างที่เ ป็นประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขต
อาเภอขุนยวม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 159 คน
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คิดเป็นร้อ ยละ 56.4 อายุผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มี อ ายุ 25-34 ปี จ านวน 90 คิดเป็ น
ร้อยละ 31.9 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษา จ านวน
137 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 48.6 อาชี พผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 รายได้ต่ อ
เดือนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนจานวน 1,000 – 2,000 บาท จานวน 103 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.5 ขนาดของหมู่บ้านที่อาศัย
อยู่ ใ นปัจ จุ บั น ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ มี ขนาด 40 หลัง คาเรือน
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 กลุ่มชาติ
พั นธุ์โ ดยก าเนิ ดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มี กลุ่ มชาติ พั นธุ์ โดยก าเนิ ดเป็ นกะเหรี่ ยง
จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6
2) รูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลในพื้ น ที่ อ าเภอขุ น ยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากการศึ ก ษาพบว่ ามี ลั ก ษณะผู้ น า
แบบปรึกษาหารือ ไม่ได้มีรูปแบบภาวะผู้นาแบบ
เผด็ จ การแบบมี ศิ ล ป์ ห รื อ แบบเผด็จ การตาม
ที่ตั้งสมมติฐานไว้
3) ปัจจัยที่ส่งผลทาให้มีความแตกต่า ง
ในรูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลในพื้ น ที่ อ าเภอขุ น ยวม จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่ ว่าจะเป็นอายุ การศึกษา ความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนปัจจัยด้านพื้นที่ไม่มีผ ล
ต่อการทาให้รูปแบบผู้นามีความแตกต่างกันตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้แต่ประการใด

4) คุณลักษณะความเป็นผู้นาของนายก
องค์ การบริ หารส่ว นต าบลในอาเภอขุ นยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นจริงกับคุณลักษณะที่
ประชาชนคาดหวัง
จากผ ลกา รศึ ก ษาพบ ว่ า มี ควา ม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ
ลักษณะความเป็นผู้นาในความเป็นจริงที่ประชาชน
รับรู้สูงกว่าความคาดหวังของประชาชน สาหรับ
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ คุณลักษณะความเป็นผู้นา
ความเป็ นผู้น าของนายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลตามความเป็นจริง ไม่ มี ความแตกต่างไป
จากที่คาดหวังและต้องการแต่ประการใด
5) การได้มาซึ่งอานาจของนายกองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลในอ าเภอขุ นยวม จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอน
ผลการจั ด ล าดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
เจ้าหน้า ที่ ผู้ป ฏิบัติ ง านในองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
เกี่ยวกับที่มาของฐานอานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าการได้
อานาจนั้นเรียงลาดับ ดังนี้
ลาดับ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ขุ นยวม จั ง หวั ดแม่ ฮ่ อ งสอนได้ อ านาจมาตาม
ตาแหน่งอย่างถูกกฎหมาย ชาวบ้านและลูกน้อง
จึงยอมรับและปฏิบัติตามคาสั่งและความต้องการ
ลาดับ 2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อานาจจากการ
ให้ผลประโยชน์หรือรางวัลตอบแทนต่างๆ ทาให้
ทุกคนต้องยอมรับและทาตาม
ลาดับ 3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อานาจมาเพราะ
สามารถลงโทษไม่ให้ได้รับผลประโยชน์ ทาให้ทุกคน
ต้องยอมรับและทาตาม
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ลาดับ 4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้มีบารมี เฉพาะตัว
มีความรู้ความสามารถเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ
ทาให้ทุกคนต้องยอมรับและทาตาม
ลาดับ 5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้มีลักษณะเด่น
ด้านบุคลิก ทาให้ลูกน้องนิยมชมชอบ อยากเลียนแบบ
จึงยอมที่จะปฏิบัติตามคาสั่งและความต้องการ
อภิปรายผลการศึกษา
จากการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
ทาการศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากที่ผ่านมาการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหาการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และข้อบังคับ
ของตนเอง ซึ่งปัญหานี้ทาให้เกิดข้อขัดแย้งกันขึน้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่ เ ป็นข้าราชการประจ ากั บ
ผู้บ ริ ห ารหรือ ข้ อ ขั ด แย้ง ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ
สมาชิกหรือผู้บ ริห ารกั บประชาชน ปัญหาการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งผู้บริหารส่วนมากมัก
มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบริหารงานโดยการ
เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ บ างกลุ่ ม หรื อ เครื อ ญาติ
เชิ ง นโยบายหรื อ ก าหนดนโยบายเพื่ อ เอื้ อ
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุน ทาให้เกิดข้อครหาจาก
บุคคลภายนอกและที่ ส าคัญคือพื้นที่ ในการศึก ษา
ครั้ ง นี้ โดยรวมแล้ ว เป็ น ประชาชนที่ ม าจาก
ชนเผ่า ต่างๆที่ มี ความหลากหลายทั้ ง ทางด้า น
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมตลอดจน
มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มชนเผ่า
กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ม้ง คนพื้นเมือง และปัจจุบัน
ทางรัฐบาลส่วนกลางได้มีกฎหมายการกระจาย
อานาจสู่ท้ องถิ่น ซึ่งองค์การบริห ารส่วนตาบล
นั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท
สาคัญ มากในการพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆด้าน

โดยในพื้นที่อาเภอขุนยวม ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนตาบลขุนยวม องค์การบริหารส่วนตาบล
เมื องปอน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ ยวมน้อ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อูคอ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่กิ๊ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เงา
ซึ่งผู้บริหารหรือนายกฯล้วนแล้วมาจากกลุ่มชาติ
พันธุ์
จากผลการศึกษารูปแบบผู้นาของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งก่ อนท าการศึ กษา
ผู้ ศึ ก ษาได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ าจากการด าเนิ นงาน
ที่ ผ่ า นมาของนายกฯไม่ ไ ด้ ท างานเป็ น ที ม
มี ก ารแบ่ง พรรคพวกและการดาเนินงานหรื อ
การออกค าสั่ ง ค่ อ นข้ า งเด็ ด ขาดและไม่ ไ ด้
ปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนชาวบ้าน
มีส่วนร่วมน้อยในการบริหารงานพัฒ นาในเขต
พื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จึ ง ได้ ตั้ ง ข้ อ
สมมติฐานไว้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอ าเภอขุ น ยวม จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
มี รูป แบบภาวะผู้นาแบบเผด็จ การแบบมี ศิล ป์
หรือรูปแบบเผด็จการไม่ ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วม
หรือรูปแบบปรึกษาหารือ แต่ผลการศึกษาพบว่า
ไม่ได้เป็นดังที่ตั้งสมมติฐานไว้ จึงสามารถตั้งข้อสังเกต
ได้ ว่ าจากการสั งเกตภายนอกโดยผิ ว เผิ น หรื อ
สอบถามจากบุคคลเพี ยงกลุ่ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง นั้ น
ไม่สามารถเหมารวมความเป็นผู้นาได้ จนกว่าจะ
มีก ารศึก ษาและถามข้อ คิดเห็นจากประชาชน
ทั้ ง ห ม ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งใ น พื้ น ที่ แต่ ล ะ ต า บ ล
เมื่ อ ผ ล ก า ร ศึ ก ษา อ อ ก ม า ใน รู ป แ บ บ ที่ ดี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วน
ใหญ่ คือ รูป แบบภาวะผู้นาแบบปรึก ษาหารือ
และแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจากทฤษฎี ลักษณะของ
ผู้นา 4 ระบบของ Rensis Likert ได้กล่าวว่า
ผู้ น าแบบปรึ ก ษาหารื อ และแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
คือ เป็นผู้น้าที่ให้ความไว้วางใจเชื่อถือ แต่ไม่ทุก
กรณี ค่อนข้างมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
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เกี่ ย วกั บ งานเป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระจายและมอบ
อานาจลงสู่ร ะดับ ถัดไปพอสมควรแต่ร ะดับ สูง
ยัง ควบคุม อยู่ก ารก าหนดเป้ า หมายหรื อ ออก
ค า สั่ ง จ ะท าภา ยห ลั ง จ าก ที่ ป รึ กษาห รื อ
ผู้ใ ต้ บั ง คั บ บัญ ชาแล้ ว และเป็ น ผู้ ที่ เ ปิ ด โอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม โดยเฉพาะขอให้
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ
แต่ ถึ ง กระนั้ น เขาก็ ยั ง รั ก ษาและสงวนหน้ า ที่
ในการวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจไว้ที่ตัวเขา
จากรูปแบบภาวะผู้นาที่ได้ผลการศึกษา
ด้ง กล่าวข้างต้นก็ ส ามารถอธิบ ายได้ว่ารูป แบบ
ภาวะผู้นาที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอขุนยวมนั้น ได้สอดคล้องกั บการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยพอสมควร และจากข้อสังเกต
ว่านายกฯที่ ม าจากกลุ่ม หลากหลายชาติ พัน ธุ์
โดยมี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ ก ระบวนการคิ ด
กระบวนการตั ด สิ น ใจนั้ น มี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น
พบว่าลัก ษณะด้านการสั่ง งานและมอบหมาย
งานในภาพรวมเห็นว่ามีก ารปรึก ษาหารือ ก่อน
ออกคาสั่งให้ทา มีการลงโทษและการให้รางวัล
โดยมีการใช้อานาจลงโทษตามระเบียบและอาจ
มีก ารให้รางวัล ในบางครั้ง ซึ่ง ความรับผิดชอบ
ของนายกฯพบว่านายกฯมี ความรับผิดชอบในการ
ทางานเพื่อความสาเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก
มีการสั่งการบังคับบัญชาและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ทั้ ง การออกค าสั่ ง จาก
บนลงล่างและรับ ฟังคาถามข้อสงสัยความเห็น
จากลูกน้องด้วย และมีการรับรู้หรือเข้าใจปัญหา
ข้อขัดข้องข้อจากัดของลูกน้องบ้าง มีความสนใจ
ในการรับ ฟังปัญ หาและข้อ สงสัยในการท างาน
ค่อนข้างมาก โดยนายกฯให้ความใกล้ชิดสนิทสนม
กันพอสมควรระหว่างนายกฯกั บผู้ใต้บังคับบัญชา
และในองค์ ก รมี ก ารร่ วมมื อ กั นท างานเป็นที ม
ในหน่วยงานพบว่ามีการทางานร่วมกั นเป็นที ม
พอสมควร มี วิ ธ รการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง

นายกฯและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการติดตอสั่งการ
ข้ามขั้นตอนได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ต้องทาอย่างเป็น
ทางการและตามขั้นตอน มีการไว้เนื้อเชื่อใจกัน
มากพอสมควรในระหว่างการทางาน และนายกฯ
มีการตัดสินใจในเรื่องนโยบายและการกาหนด
ขอบเขตให้ลูกน้องตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง มีการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
มี ก ารยอมรั บ ในเป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ขององค์การ โดยพบว่าภายนอกให้การยอมรับ
โดยเปิดเผยแต่ในทางลับมีการต่อต้านบ้างในบาง
เรื่อ ง ลักษณะการยอมรับในคาสั่ง จากนายกฯ
พบว่ามีก ารประนีประนอมถ้ามีการโต้แย้ง เพื่ อ
หาข้อยุติ การกาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของการทางาน มีการผสมระหว่างความต้องการ
ของผู้นาและแนวคิดของผู้ปฏิบัติตามในองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามเหตุการณ์ ส่วนการแสดง
กา ร ควบคุ ม ก า กั บ ดู แ ล กา ร ท า งา น ขอ ง
ผู้ใต้บัง คับ บัญชาพบว่ามีก ารกระจายและมอบ
อานาจไปให้ ผู้ใต้บั ง คับ บัญ ชาระดับ รองลงมา
พอสมควร และมี ก ารส ารวจตรวจสอบหาร
ข้ อ บกพร่ อ งและน าไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พิจารณาลงโทษให้ความดีความชอบสาหรับการ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องและนาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพิ จ ารณาลงโทษให้ ค วามดี ค วามชอบ
สาหรับการตรวจสอบและประเมินผลการทางาน
จากนายกฯ พบว่านายกฯมีการดาเนินการประเมินผล
อยู่ ต่ อเนื่ อ งตลอดเวลา และนายกฯก็ มี ค วาม
ไว้วางใจแลเชื่อถือลูกน้องการดาเนินงานในองค์กร
นั้ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาค่ อ นข้ า งมี อิ ส ระในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
โดยสามารถสรุปผลการอภิปรายผลได้ว่า
รูปแบบภาวะผู้นาทีเ่ กิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ไม่ได้มีรูปแบบ
ภาวะผู้ น าแบบเผด็ จ การหรื อ เผด็ จ การแบบ
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มี ศิ ลป์ แต่มี รูปแบบการมี ส่ วนร่วมหรือรูปแบบ
ปรึกษาหารือ โดยผู้นาที่เข้ามาบริหารงานในองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอขุ นยวมนั้นส่วนมาก
จะมาจากหลายกลุม่ ชาติพันธุ์ คือ กะเหรี่ยง ไทย
ใหญ่ ม้ ง คนพื้นเมื อง แต่ที่น่าสังเกตคือ จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่ากะเหรี่ยงคือ จากการศึกษาวิจัย
พบว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้เข้ามาเป็น
ผู้บริหาร (นายกอบต.) มากที่สุด ส่วนหนึ่งเพราะ
กะเหรี่ยงเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ในอาเภอแห่งนี้
และโดยนิ สั ย แล้ ว เป็ น ชนกลุ่ ม ที่ ฝั ก ใฝ่ ใ นด้ า น
การเมื อ งและต่ อ สู้ เ พื่ อ มนุ ษ ยชนและในเขต
อ าเภอขุ น ยวม ในด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกทุ ก ต าบล
จะติ ด กั บ ประเทศพม่ า ซึ่ ง เป็ น รั ฐ กะเหรี่ ย ง
ในประเทศพม่า โดยกะเหรี่ยงได้ถูกทหารพม่ า
รุ ก ราน จนท าให้ ทุ ก วั น นี้ ไ ด้ มี ช าวกะเหรี่ ย ง
ในประเทศพม่ าอพยพเข้ามาลี้ภัย เป็นจ านวน
มาก และจากการศึก ษาข้อ มู ล แล้วพบว่าผู้น า
ของกะเหรี่ย งหลายคนได้มี โ อกาสเข้า ไปเป็ น
ตัวแทนในระดับชาติคือ การเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ส่วนหนึ่งเคยทางานบริหารงาน
ในท้องถิ่นมาก่อน ท้องถิ่นจึงมีบทบาทอย่างมาก
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ หาประสบการณ์ ตลอดจน
การฝึกบริหารงานในระดับท้องถิ่น เพื่อที่จะก้าว
ไปสู่การบริหารงานในระดับประเทศต่อไปอย่าง
มี ป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล โดยคากล่า ว
ข้างต้นที่ว่ารูปแบบภาวะผู้นาของอาเภอขุนยวม
นั้ น ไม่ ใ ช่ เ ผด็ จ การหรื อ เผด็ จ การแบบมี ศิ ล ป์
แต่มี รูป แบบปรึก ษาหารือ และการมี ส่วนร่ว ม
จึงทาให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้ น เป็ น องค์ ก รที่ มี ผู้ บ ริ ห ารที่ ต รงกั บ
หลั กการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยของไทย
เพราะรู ป แบบภาวะผู้ น าแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
และปรึ กษาหารื อ เป็ นรู ปแบบที่ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ใต้บัง คับบัญชามี โอกาสได้เ สนอความคิดเห็น
ตลอดจนชาวบ้ านก็ ไ ด้มี ส่ วนร่ว มในการแก้ ไ ข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เพราะจาก
การศึก ษาว่า นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
เป็นผู้นาที่ให้ความไว้วางใจเชื่อถือ แต่ไม่ทุกกรณี
ค่ อ นข้ า งมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับงาน เป็นผู้ที่มีการกระจายและมอบหมาย
อานาจลงสู่ระดับล่างพอสมควรแต่ในระดับสูง
ยัง ควบคุม อยู่ การก าหนดเป้ าหมายหรือ ออก
คาสั่งจะทาภายหลังจากปรึกษาหารือผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ก็มีบางองค์การบริหารส่วนตาบล นายกฯให้ความ
อิสระมากจนเกินไปจนทาให้ผู้บริหารไม่มีความ
เข้มแข็ง ปล่อยให้กลุ่มข้าราชการประจาครอบงา
หรือสั่งการแทน จึง ทาให้ป ระชาชนในท้ องถิ่น
บางกลุ่มเกิดความไม่พอใจในบางเรื่อง
ในส่วนของปัจจัยด้านอายุ ด้านการศึกษา
ด้านพื้นที่ และด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ก็พบว่าปัจจัย
ดังกล่าวไม่มีผลต่อรูปแบบภาวะผู้นาของนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในอ าเภอขุ น ยวม
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน เพราะว่าประชาชนในท้องถิ่น
อาเภอขุนยวมถึงแม้ จะมีความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพั นธุ์ แต่สามารถหลอมรวมด้านความคิด
ด้านวัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี จึงทาให้
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลใดๆ ต่อรูปแบบภาวะผู้นา
ซึ่ง ผู้นาจะยึดเอาหลักการบริห ารที่ เ น้นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นแนวหลัก ในการบริห ารงาน
แต่ก็มีบ้างที่มีผู้นาบางคนไม่ได้ยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม คือ ยึดเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ถือ พรรคพวกเป็น ใหญ่ก่อน
ที่จะมีการตั้งข้อสมมติฐานด้านปัจจัย ผู้ศึกษาได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้นาทั้ งจาก
เอกสารและตารา หรืองานวิจัย ตลอดจนก็สังเกต
ในฐานะที่เป็นคนพื้นที่ว่าเพราะสาเหตุใด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลในท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ก ารพั ฒ นา
ที่ ล่ า ช้ า กว่ า พื้ น ที่ อื่ นๆและการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในท้อ งถิ่นก็ไม่เป็นไปดัง ที่ป ระชาชน
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ต้องการเท่าที่ควร จากตาราได้พูดถึงปัจจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบผู้นา เช่น การศึกษา อายุ
ฯลฯ แต่พอมาใช้ศึก ษากับ องค์การบริห ารส่วน
ตาบลในอาเภอขุนยวมกลับพบว่าปัจจัยดังกล่าว
ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
จึง สามารถตั้ง ข้อ สัง เกตได้ ว่าถ้า ไม่ เ ป็น เพราะ
ปัจ จัยดัง กล่าวแล้ว อาจเป็นเพราะเอกลัก ษณ์
ในพื้นที่ คือ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้นาที่มาจากชน
กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันอาจมีการยอมรับของคน
ในกลุ่มชาติพั นธุ์เดียวกั นมาก และอาจมี ความ
เข้าใจกั น มี พื้ นฐานชีวิตพื้ นฐานเหมื อนกั นพู ดคุ ย
ภาษาเดียวกั น หรือ มี ภูมิ ปัญ ญาในการพัฒ นา
ท้องถิ่น ซึ่งข้อสังเกตนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้นภาวการณ์เป็นผู้นา ผู้นากลุ่มนี้จึงได้รับ
การยอมรับจากคนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากผลการศึกษาลักษณะผู้นาของนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
ประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งผู้ศึกษาได้กาหนดลักษณะ
ผู้นาที่ปรากฏจริงกับลักษณะที่ประชาชนคาดหวัง
นั้นพบว่ามีความแตกต่างกัน คือมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ ลักษณะ
ความเป็นผู้นาในความเป็นจริงที่ประชาชนรับรู้
สูงกว่าความคาดหวังของประชาชน สามารถตั้ง
ข้อสังเกตได้ว่าจากการดาเนินงานที่ผ่านมาของ
นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลในแต่ล ะพื้นที่
นั้ น ค่ อ นข้ า งตรงกั บ ความคาดหวั ง และความ
ต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ โดยความ
คาดหวังที่ประชาชนต้องการ คือ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีการทางาน
เพื่ อส่วนรวมอย่างแท้ จ ริง โดยการท างานต้อ ง
คานึงถึงความแตกต่างด้านวัฒ นธรรมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นมีประชากร
หลากหลายกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั น
และให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ แ ละสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์

ที่กว้างไกล ต้องมีการศึกษาข้อมูลของชุมชนเชิงลึก
เพื่ อ ท าให้เ ข้า ใจความต้ องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ตลอดจนให้ผู้บริหารเข้าถึงชาวบ้าน
ทุกระดับชั้น โดยไม่แบ่งแยกคนจนคนรวย และไม่ควร
ใช้อานาจและอิทธิพลในการบริหารงานตลอดจน
ต้องรักษาคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชน
และจากผลการศึกษาที่มาของฐานอานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอขุนยวม
ได้กาหนดข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งฐานอานาจไว้
5 ลาดับ ปรากฏว่าลาดับที่ได้รับคะแนนมากเป็น
อันดับที่ 1 คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ อ านาจมาตามต าแหน่ ง อย่ า งถู ก กฎหมาย
ชาวบ้านและลูก น้องจึงยอมรับและปฏิบัติตาม
ค าสั่ งและความต้ องการ เมื่ อ น าอั นดั บที่ 1
มาเปรียบเทียบกับอันดับที่ 2 จะเห็นได้ว่าได้ค่า
คะแนนไม่ ห่ างกั น มากนัก คื อ นายกองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลได้อานาจจาการให้ประโยชน์
หรื อ รางวั ล ตอบแทนต่ า งๆ การได้ ม าซึ่ ง ฐาน
อ านาจนี้ เ องท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์
ต่อประชาชนในการตัดสินใจที่จ ะเลือกนายกฯ
ที่ เ ข้ า มาบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เพราะถ้าเราเลือกนายกที่ม าจากส่วนที่ ถูกต้อง
ตามกฎหมายก็ แสดงว่านายกฯอาจเข้ามาด้วย
ความถูกต้องและอาจสามารถทางานด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ส่วนนายกฯ
ที่ ไ ด้ ม าจากการให้ ร างวั ล หรื อ สิ่ ง ตอบแทน
ก็ส ามารถคาดเดาได้ว่า อนาคตเมื่ อ เขาเข้ามา
บริห ารงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลแล้ ว
เขาอาจถอนทุ น คื น โดยการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรืออาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวก
พ้อง สิ่งเหล่านี้ก็จะทาให้ประชาชนในพื้นที่เดือก
ร้อน ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่และ
ไม่ทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะ
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้ องมี
ความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ กรอบกฎหมาย
ระเบียบในการดารงตาแหน่งเป็นนายกองค์การ
บริห ารส่วนตาบล เพื่ อ ช่วยให้ก ารดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการประจา เพราะใน
การดาเนิน งานเมื่ อ ผู้บ ริห ารขาดความรู้ความ
เข้ า ใจในหน้ า ที่ ห รื อ ไม่ เ ข้ า ใจในการก าหนด
นโยบายก็จะทาให้ทุกเรื่องต้องสอบถามเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ จนทาให้บทบาทของตนเองลดลงทาให้
บางองค์การบริหารส่วนตาบลข้าราชการมีบทบาท
ในการตัดสิบใจมากกว่าผู้บริหาร
2. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในพื้ น ที่
อาเภอขุนยวม ค่อนข้างโดดเด่นในด้านเอกลักษณ์
และวัฒ นธรรม ตลอดจนภูมิ ป ระเทศที่ เ ต็ม ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลควรมีการสนับสนุนนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่น
มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ ดีงามของตนไว้ ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้
3. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควรมี
รูป แบบภาวะผู้ น าที่ เ หมาะสมกั บ คนในพื้ น ที่
เพื่อ เป็นบรรทั ดฐานในการดาเนินงานระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนประชาชน
ในพื้ นที่ ซึ่ง จากผลการศึก ษาโดยภาพรวมแล้ ว
ถือว่ารูปแบบภาวะผู้นาของนายกองค์การบริห าร
ส่วนตาบลในเขตพื้ นที่ อ าเภอขุนยวม คือ รูป แบบ
ปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นรูปแบบภาวะผู้นาที่ สอดคล้อง
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ก็ควรมีการรักษารูปแบบภาวะผู้นาในรูปแบบนี้
ไว้ตามความเหมาะสมต่อไป
4. จากการศึก ษาความแตกต่างระหว่าง
ปัจ จั ยส่ ว นบุ ค คลกั บ รู ป แบบภาวะผู้ น าพบว่ า

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านความ
แตกต่างของพื้นที่และด้านความหลากหลายของ
กลุ่มชาติ พันธุ์ ไม่ มี ผลต่อรูปแบบภาวะผู้นาของ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ดั ง นั้ น แล้ ว
จึงไม่สาคัญว่าผู้ที่จะมาเป็นนายกฯจะมาจากกลุม่
ใดในปัจจัยข้างต้น ไม่ มี ผลมากในการบริหารงาน
ในองค์การบริหารส่วนตาบล แต่นายกฯต้องเป็น
คนมี วิสัยทั ศน์ มี รูป แบบภาวะผู้นาที่ เหมาะสม
คือเน้นให้ดาเนินงานโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีการดาเนินงานโดยเน้นระบอบประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังข้อคิดเห็น
การเข้ า ถึง ประชาชน ตลอดจนการยึ ด มั่ น ใน
นโยบายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย จึงจะทาให้
การดาเนิ นงานในองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
5. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขต
อาเภอขุนยวม เป็นองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
ที่ห่างไกลความเจริญ สังเกตได้จากสภาพแวดล้อม
สภาพพื้นที่ และมีองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กิ๊
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง
สานัก งานอยู่ในพื้นที่ ยังอาศัยที่ ทางานอ าเภอ
ขุนยวมเป็นสานักงาน จึงทาให้ในสานักงานเขต
เกิ ด ความขาดแคลนด้ า นความสะดวกสบาย
ในการใช่เครื่องมือ อุปกรณ์สานักงานที่ทันสมัย
ที่จะเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ ฯลฯ ผู้บริหาร
จึงควรส่งเสริมให้มีก ารออกไปศึกษาดูง านต่าง
พื้นที่ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถ
นาความรู้นั้น กลับ มาประยุก ต์ใ ช้กั บ พื้ นที่ ของ
ตนเอง จึง มี ข้อ เสนอแนะวิธีก ารในการพัฒ นา
ผู้บริหารในองค์กร ดังนี้
1) การใช้วิธี Managerial Grid กับผู้นา
ในการที่จ ะทาให้ภาวะผู้นาเกิดความเหมาะสม
และรู้จักบทบาทหน้าที่นั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลต้ อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะบริ ห าร
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องค์การบริหารส่วนตาบลในทุกๆหน้าที่ของตาแหน่ง
ที่อยู่ Managerial Grid ของ Blake&Mouton
เพื่ อ จั ดหาสิ่ ง ที่ ต้อ งการหรือ วัตถุป ระสงค์ของ
ทั้งพนักงานและองค์กรให้สามารถไปในทิศทาง
เดียวกันได้ทุกเวลาและสถานการณ์ ซึ่งแต่ละตาแหน่ง
ใน Managerial Grid ของ Blake&Mouton
จะใช้กับสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น
2) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้บริหาร
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ผู้ศึกษาจึง ขอเสนอ
รู ป แบบการฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ ผู้ น ามี ศั ก ยภาพ
ที่ ส มบูร ณ์ยิ่ง ขึ้ น โดยใช้วิธี ก ารเรี ยนรู้จ ากการ
ปฏิบัติ(Learning by doing) ซึ่งมีการกาหนด
หัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
1.1 การวางแผนและการประสานงาน
ในหัวข้อนี้จะมีการสอนการตั้งจุดมุ่งหมายกาหนด
งานที่ป ฏิบัติที่ จะนาเป้าหมายไปสู่ความสาเร็จ
ร่วมกั บผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา วางแผนก าลั งคน และ
กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
งานและการติ ดต่ อประสานงานระหว่ าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานดาเนินได้ด้วยดี
1.2 การพัฒนาและการฝึกอบรม
ผู้ใ ต้บั ง คั บ บัญ ชา ในหัว ข้อ นี้ จ ะประกอบด้ ว ย
วิธีการทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักบทบาทหน้าที่
และรายละเอี ย ดของงานที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
วิธีการสนับ สนุนท าให้ง านประสบความส าเร็จ

จัดรูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะการมีส่วนร่วม
ซึ่ง จะส่งผลท าให้เ กิ ดความเป็นมิ ตรและความ
เข้าใจกันระหว่างผู้ร่วมงาน
1.3 การตรวจสอบและการควบคุม
ในหั ว ข้อ นี้ จ ะประกอบไปด้ ว ยหลั ก การตรวจ
ประเมินงาน การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของ
งานในด้า นเอกสาร และเนื้ อ งาน ระบบการ
ไหลเวียนของการทางานในหน่วยงานและการ
กากับควบคุมการทางานให้ตรงกับวัตถุประสงค์
1.4 การลดความขัดแย้งในองค์กร
ในหัวข้อ นี้จะเป็นการแก้ไขปัญ หาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้อื่น ทาให้ทราบถึง
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการลดความขั ด แย้ ง
ทั้ ง ระหว่างตัวผู้ นาเองกั บ ผู้ร่ว มงานทั้ ง ภายใน
ภายนอกองค์กร ตลอดจนสานสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
หลังจากที่ผู้นาหรือผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าว ผู้ศึกษา
มีความหวังว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จะสามารถเป็นกาลังหลักในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับของคน
ทั้งระดับพนักงานข้าราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
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อิทธิพลของการรับรูค้ วามยุติธรรมในองค์กรที่มตี ่อทัศนคติในการทางาน
และความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร
The influence of the perceived justice in organizational for attitudes
toward work and satisfaction in the compensation employees of small
and medium-sized enterprises in Bangkok Province.
สุรัสวดี โปสินธุ์1 จิรศักดิ์ จิยะจันทน์2

บทคัดย่อ
ในการศึ กษาเรื่องอิ ทธิ พลของการรับรู้ ความยุติ ธรรมในองค์กร ที่มีต่อทัศนคติ ในการท างาน และความพึง พอใจ
ในค่าตอบแทน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรต่อความพึง พอใจในค่าตอบแทน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อทัศนคติในการทางานของพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรต่อ
ทัศนคติในการทางาน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีแบบสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ในการเก็บข้อมูลทาโดยการใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ได้แก่ พนักงานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม ในกรุง เทพมหานคร โดยทาการเลื อกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธีแบบโควต้ าด้วยการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประเภทกิจการละ 100 คน ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะประเภทกิจการของ SMEs ที่ได้แบ่งไว้ 4 ประเภทกิจการ
ได้แก่ กิจการผลิต กิจการบริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในทุกประเภท
กิจการ กลุ่มตัวอย่างพนักงานจาเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับเงินเดือนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือมีอายุงาน
มากกว่าหนึ่งปี เพื่อทาการแจกแบบสอบถาม กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิตติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 1. การทดสอบความเชื่อถือได้ (Test of reliability) ด้วยวิธีการวัด ความสอดคล้ องกันภายใน
(Internal-Consistency Reliability) เพื่อหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 2. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสั มพันธ์ของตั วแปรตาม (Dependent variable) กับ ตัวแปรอิสระ
(Independent variable) 3. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง: t-Test ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
คาสาคัญ : ความยุติธรรมในองค์กร, ทัศนคติ ความพึงพอใจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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1
2

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รศ.ดร.สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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Bangkok. Research purposes1. To study the influence of perceived justice in organizational for
satisfaction in compensation employees of small and medium-sized enterprises in Bangkok. 2. To
study the influence of satisfaction in compensation for attitudes toward work employees of small
and medium-sized enterprises in Bangkok.3. To study the influence of perceived justice in
organizational for attitudes toward work employees of small and medium-sized enterprises in
Bangkok. Research Methodology The quantitative research Use the poll survey research to collect
data by using a questionnaire as a tool for research. The samples used in the quantitative
research were employee’s small and medium-sized enterprises in Bangkok. The selected samples
using a quota sample with a median number of 100 business people, who are divided by type of
business SMEs are divided into 4 categories, including Manufacturing Business, Business of
services, Wholesaling Business, Retail Business. Then select a simple’s sample in all types of
enterprises. Employees were required to go through the process of salary adjustment at least
once or working of more than one year to complete questionnaires for adjustment the size of
the sample of 400 people. The statistics used for data analysis 1. Reliability Test method to
measure the internal consistency reliability to determine the reliability of the tools.2. Multiple
regression analysis to analyze the relationship of the dependent variable and Independent
variable.3. The hypothesis testing of the sample: t-Test the hypothesis testing of the sample.4.
Analysis of Variance (ANOVA) to test the hypothesis that a comparison of the average population
over the 2 groups
Keywords: Justice Organization, Attitudes, Satisfaction, Small and medium-sized enterprises

บทนา
ค่ าตอบแทนจากการท างานเป็ นสิ่ งตอบ
แทนที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ อ งค์ ก รมอบให้ พ นั ก งาน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการทางานของพนักงานที่พยายาม
ให้เกิดความสาเร็จต่อองค์กร (Bartol& Locke,
2000, p.104) และค่าตอบแทนจากการทางาน
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ อ งค์ ก ารใช้ จู ง ใจพนั ก งาน
ให้พยายามทางานมากขึ้น (Gardner, VanDyn,
& Pierce, 2004, p. 307) และดึงดูดพนักงานที่มี
คุณภาพให้อยู่ทางานกับองค์กร (Trevor, Gerhart,
& Boudreau, 1997, p 44) แต่ค่าตอบแทน
จากการท างานเป็นต้นทุนการดาเนินงานที่ ส าคัญ
ขององค์กรโดยเป็นส่วนประกอบของต้นทุนสินค้า
หรือบริการถึงร้อยละ 57 (Williams, McDaniel, &
Nguyen, 2006, p. 392) และคนส่วนมาก
เลือกใช้ชีวิตภายใต้ร ะบบค่าตอบแทนจากการ

ท างานและมี เ หตุ ผ ลส่ว นตั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
เช่นการทางานเป็นการเพิ่มคุณค่าของคนเป็นต้น
(Hulin, 2002, p. 16) แต่เ หตุผลส่วนใหญ่
คือความต้องการเงินค่าตอบแทนจากการทางาน
(Jurgensen, 1978, p.267; Kasser& Ryan,
1993, p. 420) กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่าไม่มี
สิ่งใดที่จูงใจให้พนักงานทางานกับองค์กรได้ดีไป
กว่าค่าตอบแทนในการทางาน (Locke, Feren,
McCaleb, Shaw, & Denny, 1980, p. 369)
ซึ่งการแสดงอิทธิพลจูงใจให้พนักงานทางานมาก
ขึ้นและดึง ดูดให้พ นัก งานท างานอยู่กั บองค์ก ร
เกิ ด จากค่ า ตอบแทนจากการท างานแสดง
อิ ท ธิ พ ลผ่ า นทางทั ศ นคติ ข องพนั ก งานที่ มี ต่ อ
ค่าตอบแทนในการท างานหรือความพึ ง พอใจ
ในค่าตอบแทนจากการท างานท าให้พ นัก งาน
แสดงทัศนคติและพฤติการณ์การทางานดังกล่าว
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ดังนั้น ความพึงพอใจในค่าตอบแทนจาก
การทางานจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายขององค์ก ร
โดยองค์ ก รจะสื่ อ ถึ ง ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ที่ อ งค์ ก รต้ อ งการและสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
เป้ า หมายขององค์ ก รผ่ า นทางการออกแบบ
ระบบค่ า ตอบแทนท าให้ เ พิ่ ม ความสามารถ
ในก าร แข่ งขั นแ ละ ประ สิ ท ธิ ภ าพ ใน กา ร
ดาเนินการขององค์กรโดยการรักษาพนักงานไว้
ทางานกับ องค์ก รและจูงใจให้พ นัก งานท างาน
ให้มากขึ้น (Dreher, Ash, &Bretz, 1988, p.238)
ในส่วนภาคธุร กิ จ "วิส าหกิ จ " ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อยู่มากกว่าร้อยละ 99 ซึ่งมีบทบาท
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกือบร้อยละ 40
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมทั้ ง ประเทศ SMEs
เป็นกลไกส าคัญ ในการเชื่อ มโยงกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างธุรกิจประเภทต่าง ๆ มีบทบาท
ส าคัญ ในเชิ ง สั ง คม โดยเฉพาะการเป็น แหล่ ง
จ้างงานและสร้างรายได้ ให้แก่ ป ระชาชนและ
ชุ ม ชนในทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง ยั ง เป็ น กลไกที่ ส ามารถ
เชื่อ มโยงมรดกทางธรรมชาติ ประวัติ ศาสตร์
และวัฒนธรรมของชาติ เข้ากับระบบเศรษฐกิจ
สมั ยใหม่ ซึ่งจะเอื้อ ต่อ การธารงรักษาและเพิ่ ม
คุณค่าแก่ ม รดกอั นเป็นอั ตลัก ษณ์ของชาติไทย
การอยู่รอดและเติบโตของ SMEs ในแต่ละประเภท
ธุรกิจในแต่ละพื้นที่นั้น ยังจาเป็นต้องได้รับการ
สนั บ สนุ น จากหน่ว ยงานและภาคส่ ว นต่า ง ๆ
เพื่ อ ช่วยยกระดับ ความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจแทบทุกด้าน แม้ว่าจะมีหน่วยงานจานวน
ไม่น้อยที่ให้ความสาคัญต่อ SMEs และมีแผนงาน
เพื่อสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะ แต่ก็มักจะทาขึ้น
บนพื้ นฐานของข้ อมู ลสถิ ติ ระดั บมหภาค
จึงมีแผนงานและมาตรการจานวนมากที่ไม่เกิด
ประสิทธิผลอย่างที่คาดหวัง เนื่องจากผู้เกี่ยวข้อง
ยั ง ขาดความเข้ า ใจในพื้ น ฐานลั ก ษณะธุ ร กิ จ

และสภาพแวดล้อมของ SMEs ในแต่ละกลุ่มธุรกิ จ
แต่ละพื้ นที่ค้นเมื่ อ 20 กั นยายน 2558 จาก Web
site หลักของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (สสว.) www.sme.go.th
ดัง นั้น หากสามารถเพิ่ ม ความพึ ง พอใจ
ในการทางานและความผูกพันต่อองค์กรไม่เพียงแต่
เพิ่มพฤติกรรมการทางานที่ดีของพนักงานยังเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการของ
วิส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่ อมประเภท
กิ จ การบริ ก ารในอนาคตได้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
อย่างยิ่งกั บวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทกิ จ การบริ ก ารภายใต้ ก ารแข่ ง ขั น ที่
ณ ปัจจุบันในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมนั้นรัฐบาล และภาคเอกชนได้มีการสนับสนุน
ส่งเสริม เพื่อสร้างโอกาสให้ทาโครงการแนวคิด
ธุรกิจคนรุ่นใหม่ Start up เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
จากความส าคัญดังกล่าวของความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนต่อทั ศนคติในการท างานในบริบ ท
ของการรับรูค้ วามยุติธรรมประกอบกับการบริหารงาน
ที่ เ หมาะสมจึง จะส่ง ผลต่อ ผลการด าเนิน งาน
ขององค์ก าร ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จ ะศึก ษา
อิ ท ธิ พ ลของความพึ ง พอใจในค่ า ตอบแทน
ต่อความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์กรในบริบ ทของการรับรู้ความยุติธรรม
ของพนักงานโดยศึกษาจากความเห็นของพนักงาน
ในธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ประเภทกิจการการบริการ ในกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับอิ ทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ต่อความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์กรในบริบ ทของการรับรู้ความยุติธรรม
ของพนักงานขององค์ก าร เพื่อนาผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒ นาบริหาร
องค์กรธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อ ม
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ในประเทศไทยให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้
วัตถุประสงค์
1. อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทนเป็นอย่างไร

2. อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ต่อทัศนคติในการทางานเป็นอย่างไร
3. อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ต่อทัศนคติในการทางานเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรแทรก (Intervening Variable)

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
(Perceptions of Justice)

ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
(Pay Satisfactions)

1 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์

1 ความพึงพอใจในระดับค่าตอบแทน

2 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ

2 ความพึงพอใจในการปรับค่าตอบแทน
3 ความพึงพอใจในสวัสดิการ
4 ความพึงพอใจในโครงสร้าง และการ
บริหารจัดการค่าตอบแทน

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ทัศนคติในการทางาน
(Work Attitude)
1

ความพึงพอใจในการทางาน

2

ความผูกพันต่อองค์กร
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สมมติฐานการวิจัย
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทน : H1

2. ความพึ ง พอใจในค่ า ตอบแทน
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการทางาน: H2
3. การรับ รู้ความยุติธรรมในองค์ก ร
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการทางาน : H3

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรแทรก (Intervening Variable)

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
(Perceptions of Justice)

ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
(Pay Satisfactions)

1 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์
2 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ

1
2
3
4

H1

ความพึงพอใจในระดับค่าตอบแทน
ความพึงพอใจในการปรับค่าตอบแทน
ความพึงพอใจในสวัสดิการ
ความพึงพอใจในโครงสร้าง และการ
บริหารจัดการค่าตอบแทน

H2

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ทัศนคติในการทางาน
(Work Attitude)
1 ความพึงพอใจในการทางาน
2 ความผูกพันต่อองค์กร

H3

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้คือ พนักงานใน

องค์ ก รวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่ อ ม
ประเภทกิ จ การบริก าร ในกรุ ง เทพมหานคร
ตามที่องค์กรขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กับสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)
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กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ครั้งนี้ได้แก่ พนักงานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร โดยทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้าด้วยการแบ่งกลุม่
ตัวอย่างจานวนประเภทกิจการละ 100 คนซึ่งจะแบ่ง
ตามลักษณะประเภทกิจการของ SMEs ที่ได้แบ่ง
ไว้ 4 ประเภทกิ จการ ได้ แก่ กิ จการผลิ ต กิ จการ

บริการ กิ จการค้าส่ง กิ จการค้าปลีก จากนั้นเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่า งอย่า งง่า ยในทุ ก ประเภทกิ จ การ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานจาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ปรับเงินเดือนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือมี อายุ
งานมากกว่าหนึ่ งปี เพื่อท าการแจกแบบสอบถาม
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

พนักงาน SMEs ในกทม.

ประเภทกิจการผลิต
100 คน

ประเภทกิจการบริการ
100 คน

ประเภทกิจการค้าส่ง
100 คน

ประเภทกิจการค้าปลีก
100 คน

=
จานวนกลุม่ ตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 400 คน
หมายเหตุ : ต้องเป็นผูท้ ผี่ า่ นกระบวนการปรับเงินเดือนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หรือมีอายุงานมากกว่าหนึ่งปี

โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตร
ไม่ทราบขนาดจานวนประชากรทีแ่ น่นอน และจานวน
ประชากรมีขนาดใหญ่ ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คานวณได้จ ากสูตรไม่ท ราบขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยก าหนดระดับ ค่าความเชื่อ มั่ นร้อยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดทีร่ ้อยละ 5
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2551, หน้า 74) ซึ่งสูตร
ในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
สูตร n = P(1 - P)Z2
E2
เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัย
กาลังสุ่ม .50

Z แทน ระดั บ ความเชื่ อมั่ นที่ ผู้วิ จั ย
กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่รบั
ได้ =.05
แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2
2
(.05)
= 384.16
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อ ย 384 คน
จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่าน
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เกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือไม่ น้อยกว่า 384
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โอกาสของผู้ประกอบการ SME ในตลาดผู้สูงอายุยคุ ใหม่
SME Opportunities in Modern Marketing to Seniors
1

นวพร เหมือนปิ๋ว

บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจานวนประชากรกลุํมผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ขณะที่ อัตราการเกิดลดลง ทั้ งนี้ เป็ นผลมาจากการพั ฒนาความก๎ าวหน๎ าด๎ านเทคโนโลยี การแพทย์ ประกอบกับ ผู๎ค น
มีความใสํใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นทั้งในด๎านการบริโภค การพักผํอน การเลือกใช๎สิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ
จึงเป็นโอกาสของผู๎ ประกอบการ SME ที่มีค วามคลํ องตัวสู งสามารถปรับ เปลี่ ยนการบริห ารการผลิต การตลาด
เพื่อให๎บริการที่พึงพอใจแกํตลาดผู๎สูงอายุยุคใหมํที่เป็นกลุํมคนที่มีความทันสมัย และกาลังการซื้อ ซึ่งคาดวําจะเป็น
ตลาดขนาดใหญํในอนาคต
คาสาคัญ : ผู๎ประกอบการ SME , ผู๎สูงอายุ , โอกาสของผู๎ประกอบการ SME ในตลาดผู๎สูงอายุยุคใหมํ

Abstract
Changes in the world’s demographic structure including Thailand affect continuous
increase on ageing group of population while a birth rate gradually decreases. The higher rate of
seniors is still growing due to medical advances and health-care concerns as well as selection of
every day’s facilities. This scenario opens the opportunities to SME entrepreneurs to operate
production management and marketing more flexible and facilitating to serve modern seniors
have high-power purchase which contribute to top prospective markets.

Keywords: SME entrepreneurs, seniors, SME opportunities, Modern marketing to seniors

1
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บทนา
ปั จ จุ บั น โลกก าลั ง เข๎ า สูํ สั ง คมผู๎ สู ง อายุ
โดยเฉพาะประเทศในกลุํมอาเซียนจากผลงานวิจัย
ของธนาคารเพื่ อ การสํ ง ออกและน าเข๎ า แหํ ง
ประเทศไทย พบวําสังคมผู๎สูงอายุเกิดขึ้นในเกือบ
ทุกประเทศทั่วโลก โดยสัดสํวนผู๎สูงอายุ (มากกวํา
60 ปีขึ้นไป) ของโลกเพิ่มจากร๎อยละ 9.2 ในปี พ.ศ.2533
เป็นร๎อยละ 11.7 ในปี พ.ศ.2556 และคาดวําจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 21.1 ในปีพ.ศ. 2596 โดยจ านวน
ผู๎สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มจาก 841 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2556
เป็ นประมาณ 2 พั นล๎ านคน/ปี พ.ศ. 2593
หากพิ จารณาตามลั ก ษณะภูมิ ภ าคตลาดส าคั ญ
ของสิ น ค๎ า ผู๎ สู ง อายุ จ ะเป็ น ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ มี
จานวนประชากรผู๎สูงอายุมากที่สุดในโลกโดยมี
ประชากรที่อายุมากกวํา 60 ปีประมาณ 469 ล๎านคน
คิดเป็นร๎อยละ 56 ของประชากรผู๎สูงอายุทั่วโลก
ในจานวนนี้เป็นผู๎สูงอายุในประเทศจีนประมาณ
230 ล๎านคน ประเทศอิ นเดียประมาณ 100 ล๎านคน
สํวนในกลุํม ประเทศเอเชียตะวันออกเฉีย งใต๎
มี ป ระชากรผู๎สูง อายุป ระมาณ 55 ล๎านคน
สาหรับ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎าง
ประชากรของประเทศไทยปัจจุบันมีจานวนประชากร
ผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องประมาณร๎อยละ 10
ของประชากรทั้ ง หมด คาดวํ าในปี พ.ศ. 2593
จะมี ป ระชากรผู๎ สู ง อายุ ป ระมาณร๎ อ ยละ 25
ของประชากรทัง้ หมดนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติ
ได๎คาดการณ์วําในปีพ.ศ. 2593 จ านวนประชากร
ผู ๎ส ูง อา ยุใ นป ระเทศไทย จะมี จ านวนมาก
เป็ น อั น ดั บ สองรองจากประเทศสิ ง คโปร์
ขณะที่ ป ระเทศลาวเป็ น ประเทศที่ มี สั ด สํ ว น
ของประชากรผู๎สูงอายุต่าที่สุดในกลุํมประเทศ
เอเชีย ตะวั นออกเฉีย งใต๎ส าหรั บ ประเทศไทย
เป็ นประเทศที่ มี ความโดดเดํ นด๎ านสภาพแวดล๎ อม
ที่เอื้ออานวยตํอประชากรผู๎สูงอายุทาให๎ประเทศ
ไทยเป็ น ประเทศเปู า หมายเพื่ อ การพั ก ผํ อ น

และการทํ อ งเที่ยวระยะยาวสาหรับ ประชากร
ผู๎สูงอายุชาวตํางชาติไมํวําจะเป็นชาวญี่ปุน ยุโรป
หรือ ออสเตรเลีย นอกจากนี้การให๎บ ริก ารที่ ดี
และมีความพร๎อมในเรื่องการอานวยความสะดวก
ด๎านสุขภาพ สถานพยาบาล โรงแรมที่พัก ร๎านอาหาร
สถานที่ทํองเที่ยว ฯ สาหรับนักทํองเที่ยว จึงเป็นสิ่ง
ที่ผู๎สูงวัยต๎องการเดินทางเข๎ามาพักผํอนในประเทศไทย
และเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยในการสร๎าง
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหมํขึ้นเพื่อรองรับกลุํม
ประชากรผู๎สูงอายุทั้งในประเทศและตํางประเทศ
การเพิ่มขึ้นของประชากรผู๎สูงอายุเป็นสิ่ง
ที่ประเทศไทยรวมทั้ งประเทศอื่นๆทั่ วโลกต๎อง
เผชิญไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ดังนั้นแตํละประเทศ
จึงต๎องเตรียมความพร๎อมรองรับทั้ งในด๎านการดูแล
สุขภาพ การอานวยความสะดวกตํางๆ แกํประชากร
ผู๎สูง อายุ และต๎องคานึง ความปลอดภัยในที่ อยูํ
อาศัย อาหาร การเดินทางของประชากรผู๎สูงอายุ
ให๎เป็นไปอยํางครบวงจร เพื่อการก๎าวไปสูํสังคม
ผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ ผู๎ประกอบการที่มองเห็น
โอกาสและได๎มีการพัฒนาสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหมํ ๆ ขึ้นมารองรับ กลุํม ประชากรผู๎สูง อายุได๎
กํอนก็จ ะได๎รับ ประโยชน์จ ากตลาดสํวนนี้กํ อน
ผู๎ประกอบการรายอื่น
จากข๎อมูลของศูนย์ข๎อมูล ธนาคารไทยพาณิชย์
จ ากั ด มี ก ารเสนอข๎ อ มู ล เป็ น แนวทางส าหรั บ
ผู๎ประกอบการ SME ที่ต๎องการลงทุนประกอบ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองความต๎ อ งการของกลุํ ม
ประชากรผู๎สูงอายุ เนื่องจากในปีพ.ศ. 2568 ประเทศ
ไทยจะก๎ า วเข๎ า สูํ สั ง คมผู๎ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ป ระชากรผู๎ สู ง อายุ
ประมาณ 10.05 ล๎ านคน และคาดวํ าในปี พ.ศ.2568
จะมีประชากรผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล๎านคน
หรือเพิ่มขึ้นอี ก 1 เทํ าตัวจากปัจจุบัน โดยประชากร
ผู๎ สู ง อายุ ก ลุํ ม นี้ เ ป็ น กลุํ ม ประชากรผู๎ สู ง อายุ
ยุคใหมํที่มีความมั่งคั่งมีการศึกษาและสุขภาพดี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
58

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

แตกตํ า งจากประชากรผู๎ สู ง อายุ ก ลุํ ม เดิ ม
การก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของผู๎ป ระกอบการ SME ที่ มี ความคลํ อ งตั ว
พร๎อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข๎าสูํตลาดผู๎สูงอายุ
และโอกาสทางธุรกิจ ได๎อยํางรวดเร็ว โดยศูนย์
ข๎อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด ได๎มีกลําวถึงไลฟ์
สไตล์(Lifestyle) และธุรกิจที่โดนใจผู๎สูงอายุยุค
ใหมํไว๎ดังนี้
ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ผู้สูงอายุยุคใหม่
ไลฟ์สไตล์(Lifestyle) และพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปของกลุํมผู๎สูงอายุยุคใหมํ ได๎เปลี่ยน
แงํ มุ ม ของธุ ร กิ จ ตํ อ กลุํ ม ผู๎ สู ง อายุ ไ ปจากเดิ ม
คํอนข๎างมาก ฉะนั้นผู๎ประกอบการ SME จึงต๎อง
เรียนรู๎ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุํมผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํ เพื่อจะกาหนดกลยุทธ์ในการทาธุรกิ จ
ได๎อ ยํางชัดเจน ไลฟ์ สไตล์( Lifestyle)ของกลุํม
ผู๎สูงอายุยุคใหมํแบํงออกเป็น 4 รูปแบบที่นําสนใจ
ดังนี้
1. มีกาลังซื้อสูง เนื่องจากแนวโน๎มสังคม
ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น กลุํมผู๎สูงอายุยุคใหมํ
จึงมีภาระคําใช๎จํายน๎อยกาลังการบริโภคสูง จึงเป็น
โอกาสที่ดีของผู๎ประกอบการ SME ในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์
2. ไมํยึดติดกับตรายี่ห๎อ เพราะเทคโนโลยี
ท าให๎สามารถติ ดตํอกั นได๎มากขึ้ น และสะดวกขึ้ น
กลุํ ม ผู๎ สู ง อายุ ยุ ค ใหมํ จึ ง ต๎ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์
ตรายี่ห๎อใหมํๆ ที่มีความนําเชื่อถือ
3. ชอบความรวดเร็ ว และเน๎ นความ
สะดวกสบาย ผู๎ ป ระกอบการ SME ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต๎องการดังกลําวได๎ก็จะเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะดึงดูดให๎กลุํมผู๎สูงอายุยุคใหมํเลือกซื้อ
ได๎มากกวําสินค๎าที่ ใช๎งานยาก หรือบริการที่ต๎องใช๎
เวลานาน
4. มีความใสํใจดูแลสุขภาพ กลุํมผู๎สูงอายุ
ยุ คใหมํ มี ทั้ ง ความรู๎ และก าลั ง การซื้ อ จึ ง ให๎

ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น สินค๎าสุขภาพ
ที่มีโอกาสเปิดตลาดได๎งําย
ธุรกิจ SME 6 ธุรกิจที่โ ดนใจผู้สูงอายุ
ยุคใหม่
จากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์(Lifestyle)
ของผู๎ สู ง อายุ ยุ ค ใหมํ ที่ เ ปลี่ ย นไปตามที่ ก ลํ า ว
ข๎างต๎นนั้น การจะท าธุรกิจให๎ประสบความสาเร็จ
จาเป็นต๎องเข๎าใจถึงไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และ
ความต๎องการของผู๎สูงอายุอยํางละเอียด มี 6 ธุรกิจ
ที่นําสนใจ ดังนี้
1. ธุรกิ จอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่ง
ธุรกิจที่จะได๎รับประโยชน์โดยตรงจากการเกิดขึน้
ของสัง คมผู๎ สูง อายุ เนื่ อ งจากผู๎สูง อายุเ ป็ นวั ย
ที่ ต๎อ งควบคุม อาหารอยํ างใกล๎ ชิด โดยเฉพาะ
อาหารสุข ภาพและปลอดสารพิ ษ นอกจากนี้
ยังต๎องเป็นอาหารที่รับประทานงําย ยํอยงําย ถ๎าเป็น
อาหารสาเร็จรูปจะต๎องมีบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
เฉพาะสาหรับผู๎สูงอายุ นอกจากนี้ถ๎ามีบริการเสริม
ในการให๎ ค าปรึ ก ษาสุ ข ภาพและโภชนาการ
ก็จะยิ่งได๎รับการตอบรับอยํางสูง
2. ธุรกิจค๎าปลีก เนื่องจากความไมํสะดวก
ในการเดินทางเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของผู๎สูง อายุ
จึงเป็นโอกาสที่ดีสาหรับธุรกิจ SME ที่ให๎บริการ
สั่ง ซื้อ สินค๎าทางออนไลน์ และบริการสํง สินค๎า
ถึงบ๎าน ซึ่งเป็นหนึ่งบริการหลักที่ ผู๎สูงอายุ เลือกใช๎
ขณะเดียวกันผู๎สูงอายุยุคใหมํยังต๎องการสังคม
และการพบปะสังสรรค์ ร๎านสะดวกซื้ออาจจะมี
พื้นที่สาหรับพบปะของผู๎สูงอายุก็ได๎จะทาให๎มีผู๎
มาใช๎บริก ารมากขึ้น ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้มีการ
ประยุกต์ใช๎และประสบความสาเร็จในประเทศ
ญี่ปุนมาแล๎ว
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และชุมชนไลฟ์
สไตล์(Lifestyle) และความแข็งแรงของรํางกาย
ที่ เ ปลี่ย นไปท าให๎ผู๎ สูง อายุ ต๎อ งการบริก ารที่ มี
ลักษณะเฉพาะ อยํางเชํน บ๎านที่ ออกแบบส าหรับ
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ผู๎ สู งอายุ โดยเฉพาะเป็ นบ๎ านที่ มี ชั้ นเดี ยวมี การ
ออกแบบที่ไมํมีพื้นที่ตํางระดับ พื้นกันลื่นผนังที่มี
ราวจับชํวยพยุง เป็นต๎น นอกจากนี้ผู๎สูงอายุยุคใหมํ
ยังต๎องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ ดี บ ริก าร
ฉุกเฉินที่รวดเร็ว รวมถึงบริการรถรับสํงที่เหมาะสม
อีกด๎วย เป็นต๎น
4. ธุรกิจสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล
ผู๎ สู งอายุ ยุ คใหมํ ต๎ องการอุ ปกรณ์ หลายอยํ างที่
ตอบสนองความต๎องการ และเหมาะกั บไลฟ์ ส ไตล์
(Lifestyle) เชํน สมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน๎าจอใหญํ
ตัวหนังสือใหญํ ปุุมกดชัด เป็นต๎น หรือฟังก์ชัน
การทางานบางอยํางที่ตอบสนองในเรื่องสุขภาพ
เชํน แอพพลิเคชั่นที่ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
และความดันโลหิต เป็นต๎น รวมถึงการเชื่อมตํอระบบ
การสื่อสารไปยังโรงพยาบาล เพื่อรายงานผลการตรวจวัด
สุขภาพเบื้องต๎น ซึ่งมี บริการดังกลําวเกิ ดขึ้นแล๎ว
ในตํางประเทศ
5. ธุรกิจบริการสุขภาพ ผู๎สูงอายุยุคใหมํ
ต๎องการการดูแลสุขภาพอยํางใกล๎ชิด ทั้งการรักษา
และ การติดตามอาการ ฉะนั้นธุรกิจ SME จึงมีชํองทาง
ในการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต๎องการ
ดังกลําว อยําง เชํน ธุรกิจการดูแลผู๎สูงอายุธุรกิจให๎
คาปรึกษาและการดูแลสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับการใช๎เ ทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดและเฝูาระวัง
สุขภาพ เป็นต๎น
6. ธุรกิจบริการด๎านการเงิน ผู๎สงู อายุเหมือน
จะมีความจาเป็นในการใช๎เงินน๎อยลง แตํแท๎จริงแล๎ว
การดู แ ลสุ ข ภาพของผู๎ สู ง อายุ จ ะมี คํ า ใช๎ จํ า ย
เพิ่มขึ้นคํอนข๎างมาก ฉะนั้นจาเป็นที่ต๎องมีบริการ
ดูแลการเงินของผู๎สูงอายุยุคใหมํอยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีเงินงอกเงยใช๎ได๎อยํางเพียงพอ แตํต๎องมี
ความเสี่ยงที่น๎อย และเน๎นการสร๎างรายได๎รายปี
ธุรกิจทั้ง 6 ด๎านนี้เป็นกรอบกว๎างๆ ของธุรกิจ
ที่ผู๎สูงอายุยุคใหมํ ต๎องการ ซึ่งผู๎ประกอบการ SME
ควรจะนามาเปรียบเทียบกับความสามารถของ

ผู๎ประกอบการเอง และออกแบบธุรกิ จที่ มีรูปแบบ
เฉพาะให๎สอดคล๎องกั บความต๎องการของผู๎สูง อายุ
ยุคใหมํและที่สาคัญคือต๎องเป็นธุรกิจที่ผู๎ประกอบการ
มี ความเชี่ ยวชาญเป็ นพิ เศษที่ คนอื่ น สามารถ
ลอกเลียนแบบได๎ยาก
จากข๎อมู ลดังกลําวคงจะเป็นประโยชน์
ตํอผู๎ประกอบการ SME ในการนามาเป็นแนวทางใน
การวางแผนการดาเนินธุรกิจตํอไป (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2557)
สาหรับในบทความนี้จะขอแนะนาธุรกิ จ
ด๎านอาหารเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญปัจจัย
หนึ่งในการดารงชีวิตของประชาชนทุ กคนทั่ วโลก
หากประชาชนขาดอาหารก็ไมํสามารถดารงชีวิต
อยูํตํอไปได๎ ทาให๎ประเทศขาดความมั่นคงทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง นอกจากนี้ มี ประเด็ น
ที่นําสนใจในการดาเนินธุร กิ จ ด๎านอาหารของ
ไทยที่ผู๎ประกอบการ SME ควรพิจารณาได๎แกํ
1.ประเทศไทยมี ส ภาพภู มิ ประเทศ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกสามารถผลิต
พืชผั กผลไม๎ ได๎อยํางหลากหลายและมี ปริมาณมาก
ต๎นทุนในการผลิตยังต่ากวําประเทศที่พัฒนาแล๎ว
ซึ่ งแหลํ งผลิ ตอาหารที่ ส าคั ญของโลก เชํ น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน
2.ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
ทั้งวัตถุดิบด๎านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปอยํางมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรํวมมือกัน
ในการพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารมาอยํางตํอเนื่อง
มีการนาเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ในกระบวนการผลิต
ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม
ที่ทุกประเทศให๎ความสาคัญ และมุํงการพัฒนา
เพื่ อให๎ เพี ยงพอกั บประชาชนในประเทศ
รวมทั้ งสํ งออกตํ างประเทศในแนวทางการพั ฒนา
อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยนาเอาความ
โดดเดํนเชี่ยวชาญของแตํละประเทศมาสร๎างสรรค์
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พัฒ นาสินค๎าไทยให๎เ ป็นที่ ยอมรับในตลาดโลก
ความโดดเดํ น ด๎ านอาหารของแตํล ะประเทศ
มีดังนี้ (ปานทิพย์ เปลี่ยนโมฬี, 2557)
• สวิตเซอร์แลนด์ โดดเดํนด๎านการ
วิจัยและพั ฒนาสินค๎าอาหารโดยใช๎เ ทคโนโลยี
และเครื่องจักรระดับสูง
• เนเธอร์แลนด์ โดดเดํนด๎านการวิจัย
และพัฒนาคุณภาพอาหารโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
และนาโนเทคโนโลยี
• สหรัฐอเมริกา โดดเดํนในการเป็น
ประเทศผู๎ผ ลิตสินค๎าอาหารที่ ใหญํที่ สุดในโลก
และเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารมาตรฐานระดับ
สากล
• บราซิล โดดเดํนในการเป็นแหลํง
วัตถุดิบอาหารที่สาคัญของโลก
• ออสเตรเลีย โดดเดํนในการเป็ น
ประเทศผู๎ สํ ง ออกเนื้ อ สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สนับสนุนการแปรรูปอาหารขั้นสูง
• ญี่ปุนโดดเดํนด๎านการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปอาหารขั้นสูงและบรรจุภัณฑ์ควบคูํกันไป
• เกาหลี โดดเดํนในการพัฒนาอาหาร
พื้นเมื องสูํส ากลโดยประชาสัมพันธ์อาหารและ
วัฒนธรรมผํานสื่อบันเทิ งที่ประสบความสาเร็จ
สูง
• จีนโดดเดํนในการเป็นตลาดสินค๎า
อาหารขนาดใหญํ และมีแนวโน๎มโตขึ้นเรื่อยๆ
• เวียดนามก าลังโดดเดํนในการก๎าว
ขึ้นเป็นแหลํงผลิตวัตถุดิบอาหารที่สาคัญ โดยเฉพาะ
ข๎าวและอาหารทะเล และเป็นประเทศที่ ดึง ดูดนัก
ลงทุ นจากตํางชาติให๎เ ข๎ามาลงทุ นเป็นจ านวน
มากในขณะนี้
• ไทยมี ความโดดเดํ นเรื่อ งวัตถุดิ บ
สิ น ค๎ า อาหารสามารถสํ ง ออกติ ด อั น ดั บ ต๎ น ๆ
ของโลกโดยเฉพาะ ข๎าว ไกํแปรรูป กุ๎ง สับปะรด
กระป๋อง ไทยสํงออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

3.ประเทศไทยโดยกรมสํ งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดาเนินการ
ตามนโยบายของรั ฐบาลให๎ การสนั บสนุ นกลุํ ม
ผู๎ประกอบการ SME สาขาการผลิตอาหารไทย
ให๎เกิดการขยายตัวด๎านการค๎า การลงทุน โดยให๎ความรู๎
ด๎านการตลาด การผลิต การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
มาตรการทางการค๎ าตํ างๆ ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกทางการค๎า การลงทุน เพื่อให๎มีการขยายตลาด
ทั้งภายในประเทศ ตลาดในกลุํมประเทศสมาชิก
อาเซียน และตลาดโลกตํอไป(นุชเนตร จักรกลม,
2558)
4. ประเทศไทยมีการปรับเปลีย่ นโครงสร๎าง
เศรฐกิ จตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยมี ก าร
แปลงความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ประเทศไทยมีอยูํ
อยํางความหลากหลายทางชีวภาพ ทางวัฒนธรรม
โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาตํอยอดไปสูํ 5 กลุํมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ซึ่งกลุํมอาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลุํมหนึ่งที่รัฐบาล
ก าหนดขึ้ น มาเพื่ อ สร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ให๎
ผู๎ป ระกอบการ ชุ ม ชน สร๎ า งเศรษฐกิ จ สั ง คม
ภายในประเทศให๎ เ ข๎ ม แข็ง และเชื่อ มโยงกั บ
เศรษฐกิจภายนอก (กองบรรณาธิการ, 2559)
5. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอนาคต
ท าให๎มี ความต๎ อ งการด๎า นอาหารเพิ่ ม ขึ้น ตาม
จานวนประชากรโลกที่ เพิ่ มขึ้น ขณะเดียวกั นพื้ นที่
ในการทาเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารมีจ านวนลดลง
เนื่องจากพื้นที่ถูกนาไปใช๎ในการเพาะปลูกพืชที่
จะน ามาผลิ ต เป็ น พลั ง งานทดแทนน้ ามั น ที่ มี
ปริมาณการผลิตลดลงและมี ราคาสูงขึ้น รวมทั้ งการ
ขยายตั วของสั ง คมเมื อ งท าให๎พื้ นที่ ใ นการท า
เกษตรกรรมลดลง นอกจากนี้สภาพอากาศที่เกิด
การแปรปรวนทาให๎เกิดการแห๎งแล๎ง น้าทํ วมทาให๎
ปริมาณการผลิตอาหารลดลงซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
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ความต๎องการอาหารที่ เพิ่ มขึ้น จึ งเป็นโอกาสของ
ประเทศที่มีความพร๎อมในการผลิตอาหาร
ดังนั้นธุรกิจด๎านอาหารจึงเพิ่มความสาคัญ
มากขึ้นตลอดเพราะจานวนประชากรที่เ พิ่มท า
ให๎ ค วามต๎ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น ตาม และจ านวน
ประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น เป็ น กลุํ ม ประชากร
ผู๎สูง อายุเ พิ่ ม ขึ้น มากกวํากลุํม เด็ ก ท าให๎ต๎ อ งมี
ความใสํ ใ จในสภาพความเป็ น อยูํ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้นแตํล ะประเทศจึง ต๎อ งมี การเตรียมพร๎อ ม
รองรับทั้งด๎านอาหาร ที่ พักอาศัย สิ่งอานวยความ
สะดวกตํางๆ ส าหรับ ประเทศไทยรัฐบาลได๎มี
การวางแผนรองรับเตรียมพร๎อมด๎านโภชนาการ
การดูแลสุขภาพ สิ่ง อ านวยความสะดวกตํางๆ
สาหรับผู๎สูงอายุ และให๎การสนับสนุนธุรกิจการผลิต
ด๎านอาหารเพื่อจาหนํายในประเทศ และสํงออก
ตํางประเทศ สํวนผู๎ประกอบการเอกชนมีความ
สนใจเกี่ ยวกั บ อาหารส าหรับ ผู๎ สูง อายุม ากขึ้ น
โดยมี ก ารวิ จั ยและพั ฒ นาด๎ า นอาหารส าหรั บ
ผู๎สูงอายุ รวมทั้งอาหารเสริม อาหารสาหรับผู๎สูงอายุ
ที่ปุวยด๎วยโรคตํางๆ นับวําเป็นการสร๎างนวัตกรรม
ด๎านอาหารที่มีคุณภาพ และสร๎างปลอดภัยให๎กับ
ผู๎บริโภคที่เป็นประชากรผู๎สูงอายุ ซึ่งในอนาคตตลาด
ผู๎สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นตลาดขนาด
ใหญํที่มีความต๎องการให๎ธุรกิจเข๎าไปบริการดูแล
ในรูป แบบตํ างๆ โดยตลาดผู๎ สูงอายุนี้ จะมีกลุํ ม
ผู๎สู งอายุ ยุคใหมํ รวมอยูํ ด๎วย จึง เป็ น โอกาสของ
ผู๎ประกอบการ SME เพราะตลาดที่มีการเติบโต
เพิ่ ม ขึ้ น มี ก าลั ง การซื้ อ สู ง เข๎ า ถึ ง เทคโนโลยี
เน๎นความสะดวกสบาย
นอกจากนี้ มี ข๎ อ มู ล ที่ นํ า สนใจเป็ น
ประโยชน์ส าหรับผู๎ป ระกอบการ SME ในการ
วางแผนด าเนิ น ธุร กิ จ เกี่ ย วกั บ อาหารส าหรั บ
ผู๎สูงอายุ ปัญหาอุ ปสรรคของผู๎ประกอบการ SME
ข๎อ เสนอแนะ และกลยุท ธ์ก ารตลาดผู๎ สูง อายุ
ยุคใหมํ

เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจตํอไป
อาหารสาหรับตลาดผู้สูงอายุ
ประเทศญี่ปุนต๎นแบบของแนวคิดการ
พั ฒ นาอาหารเพื่ อ ผู๎ สู ง อายุ ข องญี่ปุ น เรี ย กวํ า
Universal Design Food เป็นการพัฒนานวัตกรรม
อาหารขึ้นเพื่อแก๎ปัญหาแกํกลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แบํง
ออกเป็น4 แบบ คือ
กลุํมแรกเป็นอาหารที่มเี นื้อสัมผัสอํอนนุํม
เหมาะกับความสามารถในการเคี้ยวของผู๎สูงอายุ
แตํละคน ดังนั้น ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารที่
ออกมาจึง มี ระดับ ความนุํมแตกตํางกั นออกไป
4 ระดับ ระดับหนึ่งเป็นความนุํมที่ยังสามารถใช๎
ฟันเคี้ยวเล็กน๎อย ระดับสองเป็นระดับความนุํม
ที่ ใช๎เหงือกบดอาหารกลืนได๎ ระดับสาม แคํใช๎ ลิ้ น
ก็สามารถบดอาหารได๎ และระดับสี่ไมํต๎องเคี้ยว
กลืนได๎เลย
กลุํม ที่ ส องเป็นอาหารที่ มี คุณคําทาง
โภชนาการครบถ๎ วน เพราะผู๎ สูงอายุ สํ วนใหญํ มั ก
เบื่ออาหารปริมาณอาหารที่ รับประทานแตํล ะ
ครั้ ง น๎ อ ยท าให๎ ไ ด๎ รั บ สารอาหารไมํ ค รบถ๎ ว น
อาหารกลุํ ม นี้ จึ ง ต๎ อ งให๎ คุ ณ คํ า ทางอาหารที่
ครบถ๎วนใน 1 หนํวยบริโภค
กลุํมที่ ส ามเป็นอาหารที่ออกแบบมา
เพื่ อผู๎ที่มี โรคประจาตัว เชํน เบาหวาน ความดันสูง
กลุํม ที่ สี่เ หมาะสมกั บ กลุํม ที่ มี ปัญ หา
การกลืนอาหารเหลวรวมถึงเครื่องดื่ม เนื่องจาก
รํ างกายมี ปั ญหาในการควบคุ มการกลื น ดั งนั้ น
จึงผลิตสารทีม่ ีความข๎นหนืดในรูปแบบผงออกมา
เป็นทางเลือก "ผู๎สูงอายุสามารถเติมในชา กาแฟ
หรื อ น้ าแกงน้ าซุ ป ให๎ มี ค วามข๎ น หนื ด ตาม
ต๎องการทาให๎กลืนได๎งํายขึ้น
นวัตกรรมเหลํานี้เป็นต๎นแบบที่ นําสนใจ
สาหรับ ผู๎ประกอบการไทยในการนามาพั ฒ นา
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อาหารเพื่ อ กลุํ ม ผู๎ สู ง อายุ ทั้ ง ในประเทศและ
ตํางประเทศ (บุษกร ภูํแส, 2556)
ปัญหาของผู้ประกอบการ SME
1. ผู๎ประกอบการมีเงินทุนจากัดขาดความ
คลํอ งตัว ไมํ ส ามารถลงทุ นเพื่ อ การวิจัย พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหมํได๎อยํางตํอเนื่องทาให๎ขาดโอกาส
ในนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหมํแกํลูกค๎า
2.ผู๎ประกอบการไมํสามารถเข๎าถึงเทคโนโลยี
หรือไมํสามารถติดตํอผู๎เชี่ยวชาญมาให๎การแนะนา
ค าปรึ กษาในการแก๎ ไขปั ญหาหรื อ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหมํได๎
3. ผู๎ประกอบการขาดความรู๎ทางการตลาด
และเทคนิคการผลิตใหมํๆ ทิศทางแนวโน๎มของ
อุ ต สาหกรรม ด๎ า นอาหาร ท าให๎ ไ มํ ส ามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด๎านอาหารตามความต๎องการ
ผู๎บริโภคได๎
4. ปริมาณการสั่งวัตถุดิบปริมาณมากหรือ
ต๎องเป็นตามเกณฑ์ขั้นต่าจากผู๎ผลิตวัตถุดิบกาหนด
ที่ มี ป ริ ม าณมากท าให๎ ข าดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
จึงเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ
5. มี ปริมาณการผลิตน๎อยจึงไมํ คุ๎มคําใน
การนาเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักรที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎
ในกระบวนการผลิต จึงท าให๎ผลิตภัณฑ์ มี คุณภาพ
ไมํ ส ม่ าเสมอหรื อ ไมํ ไ ด๎ ม าตรฐานด๎ า นอาหาร
GMP จึงขาดเชื่อถือจากผู๎บริโภค
6. ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ท าการผลิ ตมี ลั กษณะ
คล๎ายคลึงกั บ ผลิตภัณฑ์ ที่จ าหนํายในตลาดไมํ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทาให๎ผู๎บริโภคไมํเห็นความ
แตกตําง
7. ผู๎ประกอบการไมํรู๎จักหนํวยงานภาครัฐ
ตํางๆ และ/หรือไมํส ามารถขอความชํวยเหลือ
จากภาครัฐในการดาเนินธุรกิจได๎

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. ผู๎ประกอบการขอคาแนะนาด๎านการผลิต
การลงทุน การตลาด ได๎จากกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ตสาหกรรม ซึ่งมีส านักงานทุ กภูมิ ภาค
และจากกระทรวงพาณิชย์
2. ผู๎ประกอบการสามารถแสวงหาความรู๎
เพิ่ มเติ มจากแหลํงข๎อมูลตํ างๆ เชํน เว็ บไชด์ จาก
เอกสารหนังสือที่จาหนําย หรือ จากการเข๎ารํวม
อบรมสัมมนาดูงานกับหนํวยงานของรัฐ เอกชน
ธนาคาร สมาคม กลุํมชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีการ
เปิดอบรมสัมมนาจ านวนมาก ทั้ งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ ม
ประสบการณ์ให๎กับผู๎ประกอบการ
3. ผู๎ประกอบการอาจเข๎าอบรมฝึกปฎิบัติงาน
กับสถาบันที่เปิดสอน เชํนสถาบันด๎านอาหาร หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ทั้งนี้เพื่อนาความรู๎
มาพัฒนาตํอยอดแนวความคิดเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํ
ของตนเอง
ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การตลาดผู้สูงอายุยุคใหม่
เนื่องจากตลาดผู๎สูง อายุยุคใหมํเป็นกลุํม
คนที่ มี ก าลัง ซื้อสูง มี ความรู๎ เข๎าถึง เทคโนโลยี
เน๎นความสะดวกสบาย ดูแลรักษาสุขภาพ และอื่ นๆ
ดังนั้นผู๎ประกอบการ SME ต๎องมีการศึกษาโดย
ละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
ผู๎บริโภคกลุํมนี้เพื่อจะได๎กาหนดกลยุทธ์การตลาด
ให๎เหมาะสม การนาเสนอนี้กลยุทธ์การตลาดในที่นี้
เป็นแนวคิดกว๎างๆ เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ SME
นาไปวิเ คราะห์ป รับ ปรุง ให๎เ หมาะสมกั บ ธุร กิ จ
ตํอไป
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เนื่องจากผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํมีกาลังการซื้อสูง มีการดูแลรักษาสุขภาพ
ดั ง นั้ นผลิ ตภั ณฑ์ อาหารที่ จ ะท าการผลิ ตไมํ วํ า
จะเป็ นอาหารหลั กที่ บริ โภคแตํ ละมื้ ออาหารวํ าง
ที่ ขบเคี้ยว หรื ออาหารเสริม ผู๎ ประกอบการ SME
ต๎องคานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และผู๎สูงอายุ
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ที่ปุวยด๎วยโรคตํางๆ ด๎วยการกาหนดสํวนประสม
ผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
1.1 พัฒนาผิวสัมผัส ได๎แกํ ความอํอน
นุํมในระดับที่มีนัยสาคัญตํอการบดเคี้ยวในระยะเวลา
ที่สั้นที่สุด เพิ่มความ สามารถในการละลายตั้งแตํ
ในปากเพิ่ม/ทาให๎คงความชุํมชื่นในเนื้อสัมผัสให๎นาน
และจั ด ระดั บ ความหนื ด ข๎ น ที่ เ หมาะสมกั บ
ประเภทอาหารเพื่อลดการสาลักในผู๎สูงอายุ
1.2 พั ฒนากรรมวิ ธีการผลิ ต ได๎ แกํ
ขั้นตอนที่ ค งความสด คงคุณคํ าสารอาหารดี ๆ
คงประโยชน์ได๎มากและนานขึ้น ใช๎ เทคโนโลยีที่
แยกสกั ด สิ่ ง ที่ ไ มํ ดี อ อกได๎ โ ดยคงไว๎ ซึ่ ง กลิ่ น
สีที่เหมือนเดิม
1.3 พัฒนาสํวนผสม ได๎แกํ สกั ด บด
คั้นสดจากธรรชาติ นาสมุนไพรมาเป็นสํวนผสม
ทดแทนในรสชาติ คุณสมบัติ ตํางๆ เชํน ความหวาน
ความเปรี้ยว และพัฒนาสูตรอาหารโดยใสํใจสัดสํวน
โภชนาการที่ เหมาะสมกั บผู๎สูงวัย พั ฒนาสูตรใหมํ ๆ
เพื่อปรับสมดุลรํางกาย เชํน สูตรเพิ่ม แบคทีเ รีย
สูตรเพิ่มไขมันดี เสริมแรํธาตุที่ขาด เชํน แคลเซียม
ไบโอติน หรือไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อชํวยการยํอย
และลดปริมาณสิ่ง ที ่เ ป็นปัญ หาตํอ ผู๎สูง วัย เชํน
สูตรลดคลอเลสเตอรอล ลดฟอสฟอรัส ลดโปตัสเซียม
สูตรหวานน๎อย หรือไมํหวาน
1.4 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให๎ตอบสนองวิถี
การด าเนิ นชี วิ ต และสภาพรํ างกายของผู๎ สู งอายุ
โดยเน๎นความสะดวกสบายในการใช๎งาน การออกแบบ
ควรถืองําย ใช๎งานงําย เข๎าใจงําย ใช๎แรงน๎อยในการ
เปิด หยิบงําย เก็ บงําย ศึกษาคุณสมบัติงําย ทิ้งงําย
และปลอดภั ยตํอ การใช๎ง านมี ขนาดปริ ม าณที่
บรรจุเหมาะสมกับการบริโภคแตํละครั้งสาหรับ
ผู๎สูงอายุ ไมํเหลือค๎าง นอกจากนี้วัสดุที่นาผลิต
บรรจุภัณฑ์อาจเป็นวัสดุธรรมชาติที่ ยํอยสลายงําย
ปลอดภัยกับผู๎สูงอายุ
1.5 พัฒนาฉลากชื่อตราสินค๎าให๎มี
ความชัดเจนตัวอักษรใหญํ ฉลากระบุวันผลิต
วันหยุดอายุ สํวนผสมของอาหาร มาตรฐาน

ที่รับรองจากหนํวยงาน เป็นต๎น สํวนชื่อตราสินค๎า
ควรมีเอกลักษณ์จดจางําย เรียกชื่องําย
1.6 การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อาหารต๎ อ งมี ก ารสํ ง ให๎ ห นํ ว ยของกระทรวง
สาธารณสุขตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานการ
ผลิตเรื่องความสอาด ความปลอดภัย เชํน GMP
อย. ซึ่งจะทาให๎ผู๎บริโภคที่เป็นผู๎สูงอายุเกิดความ
มั่นใจเชื่อถือ
2. ราคา (Price) ราคาต๎องสมดุลกับคุณภาพ
มาตรฐาน การให๎บริการของธุรกิจ ซึ่ง ผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํ ยินดี จํายให๎ตามคุณภาพและบริ ก ารที่
ได๎รับจากธุรกิจ
3. การจัดจาหนําย (Distribution หรือPlace)
เนื่องจากผู๎สูงอายุยุคใหมํเป็นกลุํมคนที่มีความรู๎
เข๎ าถึ งเทคโนโลยี การจั ดหนํ ายผลิตภั ณฑ์ อาหาร
ออนไลน์จึงสามารถเข๎าถึงได๎งํายสะดวกรวดเร็ว
แตํต๎องมีจัดสํงผลิตภัณฑ์ให๎มือผู๎ซื้ออยํางรวดเร็ว
นอกจากนี้จ าหนํายตามร๎านค๎าในหมูํ บ๎านของ
กลุํมผู๎สูงอายุ จาหนํายผํานร๎านสุขภาพร๎านค๎าใน
โรงพยาบาล สถานพักฟื้น (Wellness) งานแสดงสินค๎า
เป็นต๎น
4. การสํงเสริมการการตลาด (Promotion)
เนื่ อ งจากเป็ น ธุ ร กิ จ SME มี เ งิ น ลงทุ น น๎ อ ย
จึ ง ควรใช๎ โ ฆษณาผํ า นออนไลน์ ที่ มี ต๎ น ทุ น ต่ า
และเหมาะสมกั บผู๎สูงอายุยุคใหมํ ที่เ น๎นการใช๎
เทคโนโลยี นอกจากนี้จัดพนัก งานขายแนะนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามสถานที่ จั ด จ าหนํ า ยที่ ก าหนด
งานแสดงสินค๎า ในชํวงแรกที่มีการนาผลิตภัณฑ์
ออกสูํ ต ลาดเพื่ อ เป็ น การสาธิ ต การปรุ ง แตํ ง
การบริโภคแกํ กลุํ มผู๎ สูงอายุ ผู๎ ดู แลผู๎ สูงอายุ และ
บุ ค คลทั่ ว ไปอาจมี ก ารสํ ว นลดให๎ ทั น ที เ มื่ อ มี
ปริมาณการซื้อตามที่กาหนด มีการประชาสัมพันธ์
ในสมาคม หรือชมรมที่รวมกลุํมวัยผู๎สูงอายุ
สรุป
โอกาสของผู๎ประกอบการ SME ในตลาด
ผู๎สูงอายุยุคใหมํ จะเกิดขึ้นได๎และประสบความสาเร็จ
เมื่อผู๎ประกอบการSME มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงไลฟ์
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สไตล์ (Lifestyle) และความต๎ องการของผู๎ สู งอายุ
อยํางละเอียด โดยให๎ความสาคัญกับผู๎สูงอายุยุคใหมํ
ด๎วยการสร๎ างคุ ณคําของผลิต ภั ณ ฑ์ อ ยํา งใสํ ใ จ
มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั นสมั ย จัดบริการที่ ร วดเร็ว
ประทับใจ ติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็วทางออนไลน์
มี แ หลํ ง จ าหนํ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ะดวกให๎ ซื้ อ
เชํน ร๎านค๎าในหมูํบ๎าน ร๎านค๎าสุขภาพ โรงพยาบาล
เป็นต๎น การมุํงทาการตลาดกับกลุํมผู๎สูงอายุเนื่องจาก
ในอนาคตตลาดผู๎สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็น
ตลาดขนาดใหญํ มีความพร๎อมด๎านการเงิน จับจํายใช๎

สอยเพื่ อ ตนเอง และสิ่ ง ส าคั ญ ของตลาดกลุํ ม
ผู๎ สู ง วั ย ยุ ค ใหมํ คื อ คุ ณ คํ า สิ น ค๎ า ที่ ดี นํ า เชื่ อถื อ
บริ การที่ ดี สิ นค๎ าเพื่ อสุ ขภาพสํ วนเรื่ องราคาเป็ น
อันดับรองลงมา
ผู๎ประกอบการ SME ควรพึงระลึกอยูํเสมอวํา
ตลาดผู๎สู งอายุยุ คใหมํ คือกลุํ มบุ คคลที่ มี ศักยภาพ
ทั้งด๎านสังคม เทคโนโลยี กาลังการซื้อ มีความทันสมัย
จึ ง ควรมอบสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ให๎ แ กํ ผู๎ สู ง อายุ ก ลุํ ม นี้
เพื่อให๎เกิดความเชื่อมั่นและซื้อซ้า
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ข้อมูลต้นทุนเพือ่ การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
Cost data to management decision
1

นิธิวดี ทับทิมศรี

บทคัดย่อ
บทความวิ ชาการเรื่ องข้อมูล ต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจของผู้ บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่ งที่มาของ
ข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจของผู้ บริห าร และศึกษาข้อมู ลต้นทุนที่ ใช้ใ นการตัดสิ นใจของผู้บริ หาร โดยการศึกษาจาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ ที่เกี่ยวข้อง นามาสรุปเนื้อหาพรรณนา จากการศึกษา พบว่า แหล่งข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารมี 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลภายในองค์กรและแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ประเภทของข้อมูล
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงปริมาณ และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงคุณภาพ ข้อมูลต้นทุนที่ใช้
ในการตัดสินใจ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การจาแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรม การจาแนกประเภทต้นทุนตามการคานวณ
ต้นทุนคิดเข้างาน การจาแนกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และการจาแนกประเภทต้นทุนตามหน้าที่งานการนา
ข้อมู ลมาใช้ ในการตัดสินใจเป็นส่วนที่ผู้ บริหารต้องใช้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจั ดการธุ รกิ จ
ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจ คือ การบริหารจัดการธุรกิจตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน(Plan)
การปฏิบั ติ( Do) การตรวจสอบ(Check) และการด าเนินการ(Action) การบริห ารงานตามวงจร PDCA เป็นการ
บริ ห ารงานที่ ต้ องการบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ในระยะสั้ น หรื อระยะยาว ข้ อควรระวั ง ในการใช้ ข้ อมู ล เพื่ อ การตั ด สิ นใจ
คือ ความไม่แน่นอน ความเป็นไปได้ของข้อมูล และแนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด
คาสาคัญ : ข้อมูลต้นทุน, ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

Abstract
Academic article :The cost data to management decision. The objective was to study
the sources of information for management decisions and study the cost data to management
decision. By to study of documents, book, journal and related article. The descriptive summary.
The study found that : Source of information for management decisions, there are two sources
were the Internal information and External information. Types of information can be divided into
2 types were the data for quantitative decision and the data for qualitative decision making.
The cost information for decision making can be divided into 4 types were the cost classification
for cost behavioral, the cost classification based on cost calculation, the cost classification for
decision making, and the classification on cost responsibility. The use of information in decision
making is the part where executives must use their knowledge, skills and experience in business
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management. The guideline for business management is business management based on PDCA
quality cycle, including : Planning, Doing, Checking and Action. The PDCA cycle management
were administration that wants to achieve success in the short or long term. the precautions for
to use the data for decision making was uncertain data, The possibility of data, How much trends
and opportunities will be happen
Keywords : The cost data, The cost data to management decision

บทนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลกระทบ
ต่อการปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ถือเป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยจ านวนมากปั ญ หา
โดยรวมของผู้ประกอบการ คือ ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน
ด้านแหล่งเงินทุน ด้านเทคโนโลยีและด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ (ธันยมัย เจียรกุล , 2557)
การเตรียมความพร้อ มของผู้ป ระกอบการราย
ย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยพัฒนาแต่การพึ่งพา
อาศัย ความช่ว ยเหลื อ จากภาครั ฐและเอกชน
อย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผู้ประกอบการประสบ
ความสาเร็จได้ผู้ประกอบการต้องพั ฒนาตนเอง
และปรับตัวหาความรู้เพิ่ มเติมทั้ งการใช้เทคโนโลยี
ด้ า นการสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งพั น ธมิ ต รการค้ า
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมู ลข่าวสารระหว่างกั น
การพั ฒนาฝี มื อแรงงานด้านทั กษะด้ านภาษาของ
อาเซียน การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนารูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์การหาช่องทางการตลาดในการ
กระจายสิ นค้ าให้ ครอบคลุ มกลุ่ มเป้ าหมายการ
เรียนรู้การบริหารควบคุม ต้นทุนที่ ต่าที่สุดโดย

การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตการสรรหา
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นพื้ น ที่ ห รื อ หาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ต้นทุนต่ามีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมีความรู้
เรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน รู้แหล่งข้อมูลต้นทุนที่
จะใช้ประกอบในการตัดสินใจ
แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร มี 2 แหล่ง คือ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,
2549)
1. ข้ อมูล จากภายในองค์กร (Internal
Information) เช่ น ข้ อมู ล ของสิ นค้ า คงเหลื อ
ข้ อ มู ล ของงบประมาณการผลิ ต ข้ อ มู ล ของ
รายได้จากการขายผลประกอบการไตรมาสที่
ผ่านมา งบประมาณค่าใช้จ่าย งบประมาณการซื้อ
วั ต ถุ ดิ บ ข้ อ มู ล ภายในองค์ ก รเป็ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากระดับปฏิบัติการหรือข้อมูลสรุป
การบริหารงานในรายแผนก ซึ่งมีความสาคัญต่อ
การตั ด สิ น ใจอย่ า งมาก เพราะข้ อ มู ล ภายใน
องค์ ก รเป็ นการแสดงถึง ความพร้อ มทางด้า น
ทรัพ ยากรและศักยภาพของสถานประกอบการที่
ผู้ประกอบการจะใช้ในการดาเนินธุรกิจขณะนั้น เช่น
ผู้ประกอบการต้องการทราบข้อมูลด้านการเตรียม
วั ต ถุ ดิ บที่ จ ะ ใช้ ใน ก าร ผ ลิ ตใ น ง วด ถั ด ไป
ผู้ประกอบการต้องใช้ข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือจาก
แผนกคลังวัตถุดิบ ต้องใช้ข้อมูลจากแผนกขาย
เพื่อที่จะทาการพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นใน
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ไตรมาสถั ด ไป แผนกวางแผนการผลิ ต ต้ อ ง
รวบรวมข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ส่ ง ให้
ผู้บ ริห ารระดับ สูง แผนกจัดซื้อ ท าแผนในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ คัดเลือกคุ ณภาพของวัตถุดิบต่อรอง
ราคาวัตถุดิบ แผนกการเงินจัดเตรียมงบประมาณใน
การจ่ายชาระค่าวัตถุดิบ และแผนกการเงินส่ง
ต่อข้อมูลการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบไปยังแผนกบัญชี
จะเห็นว่าข้อมูล ของแต่ละแผนกจะถูกรวบรวม
และนาเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ข้อมูลจากภายในองค์กร (Internal Information)
เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรข้อมูลที่ได้มา
อาจมาจากพนักงานหรือมีเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ในองค์กร เช่น ยอดขายประจาปีข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายงานก าไรขาดทุ น รายชื่อพนักงานข้อมู ลภายใน
บางอย่างสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
ทราบหรือไม่ก็ได้ แต่หากข้ อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหลักขององค์กรและ
มีความสาคัญมาก เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ จะส่งออก
สู่ ต ลาดใหม่ ข้ อ มู ล การทดลองแปรรู ป สิ น ค้ า
ข้อมูลต้องมีการปกปิดไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้ อ มู ล ได้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น เป็ น ข้ อ มู ล ภายใน
องค์กรที่สาคัญการนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการวางแผน
สามารถนามาใช้ในลัก ษณะของการวิเ คราะห์
การวางแผนทางด้านก าไร(Profit Planning)
โดยการวิเ คราะห์เ กี่ ยวกั บ ต้นทุ นปริม าณและ
กาไร (Cost – volume – Profit Analysis)
นอกจากนี้ ยั งใช้ ในการวางแผนการด าเนิ นงาน
(Operation Planning) ด้วยการจัดทางบประมาณ
(Budgeting) การนาข้อมูลทางบัญชีต้นทุนมาใช้
ในการควบคุ ม จะน ามาใช้ ในลัก ษณะของการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบั ติง าน และการน า
ข้ อ มู ล บั ญ ชี ต้ น ทุ น มาใช้ ใ นการวั ด ผลและ
ประเมินผลการดาเนินงาน สามารถนามาใช้ใน
ในลักษณะของการกาหนดราคาโอนการจัดท า
รายงานเพื่อการวัดผลการดาเนินงาน

2. ข้ อมูลจากภายนอกองค์กร (External
Information) ผู้ประกอบการต้องใช้ข้อมูลจาก
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสินใจในการ
บริห ารธุร กิ จ แต่ข้อมู ล ภายในเพี ยงอย่างเดีย ว
คงไม่เพียงพอกับการตัดสินใจเนื่องจากผู้ประกอบการ
ต้องใช้ข้อมู ลภายนอกประกอบการตัดสินใจด้วย
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ประเพณีวัฒนธรรม กฎหมาย ข้อมูลของคู่แข่ง
ข้อมูลภายนอก(External Information) เป็น
แหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยทั่วไปแล้ว
สามารถนาข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์
ในองค์ก รได้ โดยการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ข้อ มู ล
ลูกค้า ข้อมูลเจ้าหนี้ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสถาน
บันการเงิน ข้อมู ลกฎหมายและอั ตราภาษี ของ
รั ฐบาล หรื ออาจรวมถึ งข้ อมู ลของบริ ษั ท คู่ แ ข่ ง
สามารถหาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ภายนอกนี้ ไ ด้
จ า ก บ ริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ห รื อ จ า ก
หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หรื อ สื่ อ อื่ น ๆได้
ทั่ ว ไปลั ก ษณะของข้ อ มู ล มี ทั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการ
ต้ อ งมี ค วามรู้ ในการสั งเคราะห์ ข้ อมู ลเหล่ านั้ น
ใช้ ป ระสบการณ์ น าข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น น ามาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินธุรกิจ
กิจการอาจจ่ายค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการลงทุนในจานวนมากแต่ไม่สามารถ
นามาใช้ในการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ก็ไม่เกิด
ประโยชน์ ข้ อ มู ล ที่ ดี ต้ อ งทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
มีความถูก ต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจมี ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
แบ่งได้ 2 ลักษณะ (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2555)
1. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงปริมาณ
(Quantitative information)เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เช่น ปริมาณการขาย จานวนชั่วโมงในการผลิต
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อัตราภาษี สถิติยอดขาย สถิติการส่งออกของ
ประเทศ
2. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงคุณภาพ
(Qualitative information) เป็ น ข้ อ มู ล การ
บรรยาย ข้ อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น เช่ น
บทความวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ บทความของ
นัก เศรษฐศาสตร์ บทความของผู้จัดการตลาด
หลั กทรั พย์ บทความเกี่ ยวกั บการลงทุ นใน
ต่ า งประเทศไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ภายในหรื อ
ภายนอกองค์กรล้วนสาคัญ อย่างยิ่งระยะเวลา
และต้นทุ นค่าใช้จ่ายในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล
ก็เป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กระบวนการเก็บข้อมูล ระยะเวลาในเก็บข้อมูล
และช่วงเวลาในการเก็ บ ข้อมู ล ก็ มีความส าคัญ
เช่นกัน
กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสินใจ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2549)
ค้นหาปัญหาที่แท้จริง (Defining the
problem)ก าหนดทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หา
(Identifying Alternative)รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ (Accumulating relevant information)
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บแต่ ล ะทางเลื อ ก
(Analysis and Comparison of Alternatives)
นาข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ (Making
the Decisions) เมื่อได้ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งแบบปริมาณและแบบคุณภาพ
พร้อ มแล้ว การนาข้อ มู ล มาใช้ในการตัดสินใจ
เป็นส่วนที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการบริห ารจัดการธุร กิ จ
ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจที่น่าสนใจ
คือ การบริห ารจัดการธุร กิจ ตามวงจรคุณภาพ
PDCA การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ตามวงจร
PDCA (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2555)

การบริหารที่ควรใช้ในการจัดการธุร กิ จ
ตามวงจร PDCA ประกอบด้วย การวางแผน
(Plan) การปฏิบัติ( Do) การตรวจสอบ(Check)
และการดาเนินการ(Action) การบริห ารงาน
ตามวงจร PDCA เป็นการบริหารงานที่ต้องการ
บรรลุผลสาเร็จในระยะสั้นหรือระยะยาวได้
การวางแผน(Plan) เป็นการวางแผนที่
ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
แก้ ปัญหา ตามขีดความสามารถในการปฏิบัติง าน
โดยพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลมาก
น้ อ ยเพี ย งใดข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะถู ก รวบรวม
และวิเคราะห์ทางเลือกการวางแผนมี 2 ประเภท คือ
1) การวางแผนอนาคต เป็นการวางแผนวางแผนสาหรับ
สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคตไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
แต่มีการเตรียมความพร้อมไว้สาหรับเหตุการณ์
ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต 2) การวางแผนเพื่ อการ
ปรับ ปรุง และเปลี่ยนแปลงเป็ นการวางแผนที่
สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนา
เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงแนวทางให้ ดีขึ้ น การปฏิ บั ติ
คือ การลงมือทาตามทิศทางของแผนที่วางไว้
การปฏิ บั ติ ( Do) คื อ การลงมื อ ท าตาม
แผนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่
ได้กาหนดไว้ตามขั้นตอน
การตรวจสอบ(Check) คือ การประเมิ นผล
ที่ได้รับจากการปฏิบัติว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรื อ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ เ พี ย งใด
การตรวจสอบจะช่วยให้ก ารดาเนินงานอยู่ใน
กรอบและบรรลุวัตถุประสงค์
การดาเนินงาน(Action) การดาเนินงาน
ให้เหมาะสมจะพิจารณาผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบผล
ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย
กว่า เดิ ม หรื อ ท าให้มี คุณภาพดีก ว่า เดิ ม มี ก าร
ทบทวนแผน ทบทวนการปฏิบัติ งานและทบทวน
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ผลลัพธ์ที่ ได้รับว่าเหมาะสม คุ้มค่ากับ ต้นทุ นที่
เสียไป
น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่ ก ล่ า วม า ข้ า ง ต้ น
ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประเภท
ของต้นทุน ซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กรที่สาคัญ
การท าความเข้ า ใจเรื่ อ งประเภทของต้ น ทุ น
จะช่ ว ยท าให้ ผู้ ป ระกอบสามารถพิ จ ารณา
และวิเ คราะห์ได้ว่า ต้นทุ นแบบใดเหมาะสมใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในแต่ละด้าน
ที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ จึงต้องมี ความเข้าใจลักษณะ
ของต้ น ทุ น แต่ ล ะประเภทก่ อ น จึ ง จะช่ ว ยให้
สามารถเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้ถูก ต้องสามารถ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ป ระกอบในการตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหารได้
การจาแนกประเภทต้ นทุนเพื่อ การตัดสิ นใจ
(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์: 2549, สุรีย์พร จารุวัสตร์,
2544)
ต้ น ทุ น มี ป ระโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ และถู ก
นาไปใช้ในหลายจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เพื่อคานวณต้นทุนผลิตใช้การวางแผนการผลิต
ใช้ ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจของฝ่ า ยบริ ห าร
ดังนั้นการจ าแนกต้นทุ นจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการนาไปใช้การแบ่งจาแนกประเภทต้นทุน
แบ่งได้ดังนี้
1. การจ าแนกต้ นทุ นตามพฤติ กรรม
(Costs Behavior) เป็นการวิเ คราะห์ต้นทุ น
ที ล ะรายการว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณ
กิจกรรมอย่างไร ปริมาณกิ จกรรมบางครั้งเรียกว่า
“ตัวผลักดันต้นทุน”(Costs Driver) พฤติกรรม
ของต้นทุนแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่
1.1 ต้ นผันแปร (Variable Costs)
ลั ก ษณะของต้ น ทุ น ผั น แปรคื อ ต้ นทุ นรวมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมอย่างเป็น

สัดส่วน ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยคงที่ เช่น การผลิต
กระเป๋าหนัง
ปริมาณการ
ผลิต(ใบ)
1 ใบ
2 ใบ
4 ใบ

ต้นทุนรวม
(บาท)
400 บาท
800 บาท
1,600 บาท

ต้นทุนวัตถุดิบ/
หน่วย(บาท)
400 บาท
400 บาท
400 บาท

จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ทุ น ผั น แปรเป็ น
ต้นทุนที่มีลักษณะต้นทุนรวมที่เคลือ่ นไหวไปตาม
ระดั บกิ จ กรรมเมื่ อ ระดั บกิ จกรรมการผลิ ต
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงต้นทุนในการผลิต
ก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย ต้นทุนผันแปร
มีทั้งในต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งจะปรากฏในงบ
ต้นทุนการผลิตและในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการบริห าร ซึ่งจะปรากฏในงบกาไรขาดทุ น
นั่นหมายความว่า กิ จ กรรมการผลิตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
หรื อ ลดลงมี ส่ วนท าให้ต้น ทุ นผลิ ตเพิ่ ม ขึ้น หรื อ
ลดลงด้วย เช่นเดียวกั บกิ จกรรมการขายและการ
บริหารสินค้าที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ มีส่วนทาให้
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ด้วยเช่นกัน
1.2 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เป็น
การวิเคราะห์รายการต้นทุนทีละรายการในช่ วง
ปริมาณกิจกรรมที่กาหนด(Relevant Range)
ไม่ว่าปริมาณกิจกรรมที่กาหนดจะเปลี่ย นแปลง
ไปเท่าใด ต้นทุ นยัง เท่าเดิม แต่ต้นทุนต่อหน่วย
จะเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนค่าเช่าคลังวัตถุดิบ
สมมติว่ากิจการจ่ายค่าเช่าคลังเดือนละ 40,000 บาท
โดยในแต่ละเดือนจะเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
สูงสุด 40,000 กิโลกรัม ต้นทุนรวมและต้นทุน
ต่อหน่วยจะเป็น ดังนี้
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ปริมาณการเก็บ ต้นทุนต่อ
รั ก ษา วั ต ถุ ดิ บ หน่วย
(กิโลกรัม)
(บาท/
หน่วย)
10,000
40,000
20,000
40,000
30,000
40,000
40,000
40,000

ต้นทุน
รวม
(บาท)
4
2
1.33
1

จะเห็นได้ว่าในช่วงปริมาณกิ จกรรม
ที่กาหนด (Relevant Range) ต้นทุนคงที่จะไม่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ต้ น ทุ น คงที่ ใ นการ
วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาช่วงของกิจกรรมด้วย
1.3 ต้นทุนผสม (Mixed Costs) เป็น
ลักษณะต้นทุน 2 ลักษณะรวมกัน คือ ต้นทุนผัน
แปรที่มีลักษณะต้นทุนรวมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมี ก ารการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณกิ จ กรรม
และต้นทุ นคงที่ ที่ มีลัก ษณะต้นทุ นรวมจะไม่ มี
การเปลี่ ยนแปลเมื่ อ มี ก ารเปลี่ยนแปลงระดั บ
กิจกรรม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนกึ่งผันแปร
(Semi-variable Costs) ต้นทุนแบบเป็นขั้น
(Step Costs) หรือ ต้นทุนกึ่ง คงที่ (Semifixed Costs)
1.3.1 ต้นทุนกึ่งผันแปร(Semivariable Costs) มีลักษณะเป็นต้นทุนที่มีทั้งต้นทุน
ผันแปรและต้นทุนคงที่ผสมกัน แต่มีแนวโน้มไป
ทางต้น ทุ น ผัน แปรมากกว่า เช่น ค่ าโทรศัพ ท์
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ซึ่งจะมีต้นทุน 2 ประเภท
คือ ต้นทุนค่าใช้บริการและต้นทุนค่าเช่า ยกตัวอย่าง
ค่าไฟฟ้ าที่ ใ ช้ใ นการผลิต ค่า ไฟฟ้ าจะมี ต้ นทุ น
2 ประเภท ได้แก่ ค่ารักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ค่าใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งค่ารักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
มี ลั ก ษณะเป็ น ต้ น ทุ น คงที่ ค่ า ใช้ ก ระแสไฟฟ้ า
มี ลั กษณะเป็ นต้ นทุ นผั นแปรต้ นทุ นค่ าใช้
กระแสไฟฟ้าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการใช้

กระแสไฟฟ้า แต่ค่ารักษาหม้อแปลงไฟฟ้ายังคง
เท่าเดิม
1.3.2 ต้นทุ นแบบเป็นขั้น(Step
Costs) มีลักษณะต้นทุนคงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อช่วงปริมาณกิจกรรมที่กาหนดเปลี่ ยนแปลง
ไปจากเดิม เช่น ถ้ากิจการมีการขยายการผลิต
จ าเป็ น ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ไว้ ม ากกว่ า เดิ ม
จาเป็นที่จะต้องเช่าคลังเก็บวัตถุดิบเพิ่มการจ่าย
ค่าเช่าคลังจะมากกว่าเดือนละ 40,000 บาท และ
การเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต ก็ มี จ านวนมากกว่ า
40,000 กิโลกรัม มีลักษณะที่ ต้นทุน รวมมีการ
เปลี่ ย นแปลงภายในช่ ว งระดั บ กิ จ กรรมหนึ่ ง
แต่เมื่อช่วงระดับกิ จกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ต้นทุนก็จะเปลี่ยนแปลงตาม
2. การจ าแนกประเภทต้ นทุ นตาม
การคานวณต้นทุนเพื่อคิดเข้างาน
2.1 ต้นทุนทางตรง (Direct Costs)
หมายถึง การคิดต้นทุนที่สามารถระบุหรือชี้ชัดได้ว่า
ใช้ต้นทุนส่วนใดไปจานวนเท่าใดต่องานหนึ่งชิ้น
ซึ่ ง ต้ น ทุ น ที่ ส ามารถระบุ ไ ด้ โ ดยตรงว่ า ใช้ ไ ป
จ านวนเท่ าใด คานวณต้นทุ นได้เ ท่ าใดต่อ งาน
หนึ่งชิ้น คือ ต้นทุ นวัตถุดิบ ทางตรงและต้นทุ น
ค่าแรงงานทางตรง
2.2 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)
หมายถึง การคานวณต้นทุนที่ต้องใช้วิธีการจัดสรร
ปันส่วนเนื่องจากไม่สามารถระบุหรือชี้ชัดได้ว่า
ได้ใช้ต้นทุนไปจานวนเท่าใด คิดเป็นต้นทุนเท่าใด
ต่องานหนึ่งชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่คือ ค่าใช้จ่ายการผลิต
ซึ่งหมายความรวมถึง วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงาน
ทางอ้อม และค่าใช้จ่ายการผลิต เงินเดือนผู้จัดการ
โรงงาน เงินเดือนยามรักษาความปลอดภัยโรงงาน
ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนของแผนกบริการ
ซึ่งในกิจกรรมอุตสาหกรรมจะแบ่งส่วนงานผลิต
ออกเป็น 2 แผนก คือแผนกการผลิต(Production
Department) และแผนกบริการ (Service Department)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
71

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ได้แก่ แผนกบุคลากร แผนกบัญชี ต้นทุน แผนกคลัง
วัตถุดิบ แผนกบริหารโรงงาน เป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่
ต้องคานวณต้นทุนผลิตต้องมีการปันส่วนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจากแผนกบริการมา
เป็นต้นทุ นของแผนกผลิตด้วย ซึ่ง การปันส่วน
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตจากแผนกบริการไปยัง
แผนกผลิ ตมี ด้วยกั น 3 วิธี ได้แก่ การปันส่ว น
ต้นทุนวิธีทางตรง(Direct Method) การปันส่วน
ต้นทุนวิธีแบบเป็นขั้น(Step Method) และการ

กิจกรรม
ซื้อปุ๋ย
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิต
รวม
ปริมาณ

ปั น ส่ ว นต้ น ทุ น ตามวิ ธี พี ช คณิ ต ( Algebraic
Method)
3. การจาแนกประเภทต้นทุนเพื่อการ
ตัดสินใจเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
ไม่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ได้แก่
3.1 ต้นทุนส่วนต่าง(Differential
Costs) ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเป็น
ต้นทุนที่ ต้องเลือกปฏิบัติทางใดทางหนึ่งต้นทุ น
ทั้งสองมีส่วนต่างกันอันเป็นสาระในการตัดสินใจ
เช่น

ทางเลือก
ผลิตเอง
ซื้อ
8,000
4,000
1,000
1,000
6,000
8,000
10 กระสอบ 10 กระสอบ

3.2 ต้ นทุนเสี ยโอกาส (Opportunity
Costs) ต้นทุนที่เป็นผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไป
จากการตัดสินใจเลือ ก ตัวอย่างเช่น กิจการให้
เช่าพื้ นที่ จ อดรถจะสามารถเก็ บ ค่าเช่าพื้นที่ ได้
เฉลี่ยวันละ 20,000 บาท จ่ายค่าแรงให้พนักงานเก็บเงิน
ค่าจ้างวันละ 300 บาท จ านวน 10 คน มี ผู้มาติดต่อ
ขอใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้าจานวน 2 วัน โดยจ่าย
ค่าเช่าให้วันละ 25,000 บาท ถ้ากิ จการตัดสินใจให้
เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้ากิจการยังจาเป็นที่จะต้อง
จ่ า ยค่ า จ้ า งพนั ก งานเก็ บ เงิ น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ ง

ต้นทุนส่วนต่าง
(บาท)
(8,000)
4,000
1,000
1,000
(2,000)

ตัดสินใจว่าจะเลือกทางใด โดยคานวณหักค่าเสีย
โอกาสที่ไม่ได้รับจากทางที่ไม่ได้เลือกด้วย
3.3 ต้นทุนจม (Sunk Costs) คือ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่การตัดสินใจเลือก
เป็นเรื่องของอนาคต ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วจึงไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจ เช่น การลงทุนผลิตสินค้า มีสินค้า
คงเหลื อ จ านวนหนึ่ ง มี มู ล ค่ า 500,000 บาท
จะเห็นว่าสินค้าได้ถูกผลิตแล้วและเงินทุนได้จ่าย
ไปแล้วในการลงทุนผลิตในอดีต กิจการต้องหา
ทางเลื อกในการจั ดการกั บสิ นค้ าคงเหลือเหล่ านั้ น
เพื่อหาทางชดเชยเงินทุนที่จ่ายไป หรือจะปล่อย
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ให้เป็นสินค้าล้าสมัย ซึ่งรายการเหล่านี้จะไปปรากฏ
ในงบกาไรขาดทุน
4. การจาแนกประเภทต้นทุนตามหน้าที่
การทางาน
4.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
โดยตรง เรียกว่า “ต้นทุนการผลิต”(Manufacturing
Costs) บางครั้ ง เรี ยกว่ า “ต้ นทุ นผลิ ตภั ณฑ์ ”
(Product Costs) หรือองค์ประกอบการผลิต
ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ วัตถุดิบทางตรง
(Direct Materials) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor)
และค่าใช้จ่ายการผลิต(Manufacturing Overhead)
ซึ่ งจะถู กแสดงไว้ ในงบต้ นทุ นผลิ ต(Manufacturing
Costs) วัตถุดิบ ทางตรง(Direct Materials)
คือ วัตถุดิบหลักที่ ใช้ในการผลิต เช่น การผลิตเสื้อ
ส าเร็จรู ป วั ตถุ ดิบหลั ก คื อ ผ้ าค่ าแรงงานทางตรง
(Direct Labor) คือ ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโดยตรง
เช่น การผลิตเสื้อสาเร็จรูป ค่าแรงงานทางตรง
คือ ค่าแรงของคนงานที่เย็บจักร ค่าแรงคนงาน
ที่ ตั ด ผ้ า ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต (Manufacturing
Overhead) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ที่ไม่ใช่ ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงและต้ นทุ นค่า แรงงานทางตรงต้นทุ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต ถื อ เป็ น ต้ น ทุ น ทางอ้ อ ม
ซึ่งหมายความรวมถึงวัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงาน
ทางอ้อม เช่น การผลิตเสื้อวัตถุดิบทางอ้อม คือ ด้าย
ค่าแรงงานทางอ้ อ ม คือ ค่าแรงพนั ก งานคลั ง
วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิตบางครั้งเรียกว่า โสหุ้ย
การผลิต หรือ ค่าใช้จ่ายโรงงาน(Factory Overhead)
4.2 ต้ นทุ นที่ไม่ เกี่ ยวข้ องกั บการ
ผลิตโดยตรง เรียกว่า ต้นทุนสาหรับงวด (Period
Costs) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling
Costs) และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative
Costs) หรื อเรี ยกรวมกั นว่ าค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ นงาน

(Operating Cost ) ซึ่งจะถูกแสดงไว้ในงบกาไร
ขาดทุน (Net Profit and Lost Statement)
ข้อควรระวัง ในการใช้ข้อ มู ล เพื่ อ การตั ดสินใจ
คื อ ความไม่ แ น่ น อนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ก ารน า
ข้อมู ล ต้น ทุ นเพื่ อการตัดสิน ใจมาใช้ ต้องคานึ ง
ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข องข้ อ มู ล ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ว่ า
มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มากน้ อ ยเพี ย งใดโดยใช้
เทคนิคความน่าจะเป็นในการวิเ คราะห์ข้อมู ล
การ น าเ ทคโ นโ ลยี ส มั ย ใ หม่ มาใ ช้ ใ น กา ร
ประมวลผลจะได้ ข้ อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว ทั น ต่ อ การ
ตัดสินใจ แต่ก็ต้องคานึงถึงต้นทุนที่จ่ายออกไป
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาว่ า คุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่
ระบบบัญชีต้นทุนที่เลือกใช้มีความเหมาะสมมาก
น้อยเพี ยงใด เช่ น วิธี การคิดค่าเสื่อมการจั ดสรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตคุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงต้นทุนรวมทั้งพฤติกรรม
ของบุ คคลในองค์กรผลกระทบจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การเมื อง เศรษฐกิ จ กฎหมาย มี ผ ลกระทบ
คุณภาพของข้อมูล
บทสรุป
การเข้าสู่ยุค AEC ท าให้เกิ ดโอกาสกั บ
ธุร กิ จ ในการขยายฐานทางการตลาดออกไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อย
ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพั ฒ นารองรับ
การแข่งขันที่มี การขยายมากขึ้นเช่นกัน ปัญหาที่เกิ ด
ขึ้นกับผู้ประกอบการในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ
ที่สาคัญ อย่างหนึ่ง คือ ข้อมู ลเพื่อการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ พื้นฐานของการบริหาร
จั ด การ (อนุ รั กษ์ ทองสุ โขวงศ์ , 2555) ของ
ผู้ ป ระกอบการ การตั ดสิ นใจจะเกี่ ยวข้ อ งกั บ
ทางเลื อ กโดยการเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือก ดังนั้นการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ต้องแยกส่วนที่ ไม่เ กี่ยวข้องออก
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เนื่ อ งจากข้อ มู ล ต้ น ทุ นและผลประโยชน์ ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องจะทาให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเข้าใจ
ผิดพลาด ผู้บริหารที่ดีจะต้อ งสามารถแยกแยะ
ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ตั ดสิ นใจทั้ งภายในและภายนอกกิ จการ
แหล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร
มี 2 แหล่ง คือ แหล่ง ข้อมู ลภายในองค์กรและ
แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ประเภทของข้อมูล
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข้อ มูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงปริมาณ และข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
เชิง คุณภาพ ข้ อ มู ล ต้นทุ นที่ ใช้ ในการตัดสินใจ
แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การจาแนกประเภทต้นทุนตาม
พฤติกรรม การจาแนกประเภทต้นทุ นตามการ
คานวณต้นทุ นคิดเข้างาน การจาแนกประเภท
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และการจาแนกประเภท
ต้นทุนตามหน้าที่งาน กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะทาให้
ได้ ข้ อ มู ล ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ทั น ต่ อ เวลา ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ จึง ต้องมี ก ระบวนการค้นหาปัญ หา
กาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา มีรายละเอียด

ประกอบอธิบายต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละทาง
อย่างชัดเจนเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่ เ กี่ยวข้อ งกั บ
การตั ดสิ นใจเท่ านั้ น ผู้ ป ระกอบการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบแต่ละทางเลือกโดยนาข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการตัดสินใจ
การนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
เป็นส่วนที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการบริห ารจัดการธุร กิ จ
ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจที่น่าสนใจ
คือ การบริห ารจัดการธุร กิจ ตามวงจรคุณภาพ
PDCA ประกอบด้วย การวางแผน(Plan) การปฏิบัติ(Do)
การตรวจสอบ(Check) และการด าเนิ นการ(Action)
การบริหารงานตามวงจร PDCA เป็นการบริหารงาน
ที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จในระยะสั้นหรือระยะ
ยาวได้ ข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสิ นใจ คือ ความไม่ แน่ นอน ความเป็นไปได้ ของ
ข้อมูล และแนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีมาก
น้อยเพียงใด
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ปัญหาการไม่รู้หนังสือของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกกจาน ตาบลกกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
The Illiteracy of the elderly at Ban Kok Chan, Kok Sathon Subdistrict,
Dansai District, Loei Province
ปิยาพร อภิสุนทรางกูร

1

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนปัญหาการไม่รู้หนังสือของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกกจาน ตาบลกกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย จั งหวั ดเลย และสนั บ สนุ นกลุ่ มช่ วยเหลือและแก้ ปั ญหาการไม่ รู้ห นั งสื อดั ง กล่ าวให้จานวนผู้ไ ม่ รู้
หนังสือมีจานวนลดลง จากปัญหาการไม่รู้หนังสือพบว่าชาวบ้านมีปัญหาในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย
บ้างก็โดนหลอกให้เซ็นเอกสาร หรือจายอมที่จะเสียประโยชน์ แม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจาวันที่จะต้องรับประทานยา
อาหาร ต่าง ๆ ก็ไม่สามารถอ่านได้ บางครั้งก็กินยาผิดหรือรับประทานอาหารที่หมดอายุ จนเกิดอาการแพ้ ล้มป่วย
เสียชีวิต แม้แต่ของใช้ประจาวันก็ยังเป็นปัญหาด้วยเพราะไม่สามารถทาความเข้าใจในรายละเอียดตามข้อบ่งชี้ต่าง ๆ
ได้อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีกลุ่มนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ
ให้ ค วามสนใจเข้ ามาแก้ ปัญ หาพร้ อมทั้ ง ให้ ค วามรู้ เพื่ อลดจานวนผู้ไ ม่ รู้ หนั ง สือให้ มีจานวนลดลง โดยการตั้ง กลุ่ ม
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจ การให้ข้อ มูลการใช้งานที่ถูกต้องให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้มากขึ้น แนวโน้มในอนาคตผู้ไ ม่รู้หนังสือจะมีจานวนลดลงเนื่ องจากเยาวชนในปั จจุบันจะได้เรียนหนั งสือมากขึ้ น
เพราะการเดินทางที่สะดวกและช่องทางการเรียนรู้มีหลากหลายมากขึ้น ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่รู้หนังสือก็สามารถได้รับ
การช่วยเหลือมากขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในทางการรักษาพยาบาล การดาเนินชีวิต แต่ในด้านการทาธุรกรรม
ต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมายนั้นผู้ไม่รู้หนังสืออาจจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงที่จะทาธุรกรรมกับคนแปลกหน้าหรือจาเป็นต้อง
ให้ญาติพี่น้องที่สนิทมาช่วยเหลือต่อไป
คาสาคัญ :ด่านซ้าย, ไม่รู้หนังสือ, บ้านกกจาน

Abstract
This article was intended to reflect the illiteracy problems of the elderly people in Ban
Kok Chan, Dan Sai District, Loei Province, and to support the group of people who want to solve
the illiteracy problem. As a result of the illiteracy problem, villagers had problems with legal
transactions. Some were tricked to sign documents or to lose their benefit. Even everyday life
that requires medication was not readable. Sometimes they took the wrong medicine or ate an
expired food that caused of the symptoms of illness and death; they were also a problem
because they could not understand the details of the various indications. However, even such
problems were still presented but academic groups, development communities; agencies were
paying attention to solve problems and educated people to reduce illiteracy by set up a reading
group and created symbols to understand for the people who could not read. The future trend
for illiterates is expected to decline as more young people are expected to attend school
1

อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
75

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

because of their convenient to journey to school and easy learning channels. The illiterate
elderly are able to receive more help from medical care agencies. In the way of document still
need help in terms of legal transactions, illiterates may need to avoid dealing with strangers or
require close relatives to help.
Keywords :Dan sai, Illiterates, Ban Kok Chan

บทนา
ในปัจจุบันการศึกษามีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตเป็นอย่างมาก คนไทยตระหนัก ถึง
การให้ความรู้แก่บุตรหลานให้สามารถอ่านออก
เขียนได้มาหลายสิบปี แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า
ชุม ชนห่างไกลหลายแห่ง ยัง มี ผู้ไม่ รู้ห นัง สือ อี ก
จานวนมาก โดยมีสาเหตุจากที่อยู่อาศัยห่างไกล
จากสถานศึกษาและยังต้องช่วยผู้ปกครองทาไร่
นาตามอาชีพพื้นฐานของครอบครัว เป็นเหตุให้
กลุ่ม เยาวชนไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่ และ
ผู้ปกครองมองว่าบุตรหลานบางคนหัวไม่ดีก็ไม่
ส่งเรียนต่อ อีกทั้งเด็ก บางกลุ่มก็ไม่ชอบที่จะไป
โรงเรียน เมื่ ออายุมากขึ้นจึงเกิ ดปัญ หาอ่ านไม่
ออกเขียนไม่ ได้ จนเป็นเหตุให้ก ลุ่มนัก วิชาด้าน
การศึกษารวมไปถึงกลุ่มพัฒนาชุมชนต้องเข้ามา
มี บ ทบาทในการช่ ว ยเหลื อ และหาทางแก้ ไ ข
ต่อมา
โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ลุ่มน้าหมัน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายใต้แผน
โครงการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมาย
12 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านกกจาน ก็ได้อยู่ในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิ ตด้านเศรษฐกิ จ ความเป็นอยู่ สุขภาพ
ส่งเสริมอาชีพ และให้การศึกษาได้เข้าถึงแต่ละ
พื้นที่ได้ทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังประสบปัญหา
กับ การลงพื้ น ที่ กั บ ชาวบ้า นเนื่ อ งจากการไม่ รู้
หนังสือนี้เอง

ปัญหาและความสาคัญ
จากการศึกษาปัญหาจากกลุ่มประชากร
ในพื้นที่บ้านกกจาน ตาบลกกสะทอน มีประชากร
จ านวน 630 คน โดยส่ วนใหญ่ มี อาชี พเกษตรกร
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่บ้านกกจาน
มีโรงเรียน 1 โรงเรียน มีภูมิประเทศเป็นเชิงเขาห่างไกล
มีสถานที่ ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติที่ ส าคัญหลายแห่ง
แต่ป ระชากรในพื้ น ที่ ไม่ รู้ห นัง สือ ตามรายงาน
โครงการรั ก ษ์ น้ าเพื่ อ พระแม่ ข องแผ่ น ดิ น
กล่ าวว่ า ในต าบลกกสะทอนได้ ให้ ความส าคั ญ
ด้านการอ่าน โดยทางศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั ธยาศัย ได้จัดโครงการส่งเสริ ม
การอ่ านโดยมี เป้ าหมายให้ ประชาชน 12 หมู่ บ้ าน
ในอ าเภอด่านซ้ายเข้าร่วมโครงการจ านวน 400 คน
โดยมีระยะดาเนินการในปี 2560-2561 เพื่อพัฒนาให้
ประชากรในหมู่บ้านรู้หนังสือได้
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า 30 ปี
ที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยลูกหลานในการอ่านข้อมู ล
และบางครั้ง ก็ ยัง มี ปัญ หาในการให้ข้อ มู ล การ
ตีความซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญของเอกสาร เช่น ยา
อาหาร ธุรกรรมทางการเงิน การทาสัญญาต่าง ๆ
ที่ ต้ อ งอาศั ยการอ่ า นข้อ มู ล จ านวนมากท าให้
ผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องทาธุรกรรม
โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้สูงอายุ
ที่พบปัญหาต่างต้องทนรับผลกระทบต่าง ๆที่ตามมา
เป็นระยะเวลายาวนาน
จากการศึก ษาปั ญ หาสื บ เนื่ องจากการ
วิจัยดังกล่าวผู้ศึกษาจึงพบอีกว่าปัญหาการอ่าน
ไม่อ อกเขียนไม่ได้ของผู้สูงอายุเป็นปัญ หาหลัก
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ที่ท าให้เกิ ดปัญหาอื่ น ๆ ตามมา เช่น ภาระหนี้สิน
สุขภาพเสื่อมโทรม การใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ในบทความชิ้นจึงจะกล่าวถึงปัญหาและการศึกษา
แนวทางแก้ไขที่จะสามารถทาได้
ข้อเท็จจริงในชุมชน
บ้านกกจานเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขา
ห่างไกลจากตัวอาเภอด่านซ้าย มีประชากร 170 หลังคา
เรื อน ในหมู่ บ้ านมี โรงเรี ยน 1 แห่ ง วั ด 1 แห่ ง
ประชากรมี อ าชี พ เกษตรกรรมเป็ นหลัก พื้น ที่
โดยทั่ ว ไปบ้ า นกกจานมี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ
หมู่ บ้านอื่ น ๆ โดยรอบ หากแต่พ บปัญหาการ
อ่ า นหนัง สื อ ไม่ อ อกของประชากรในหมู่ บ้ า น
โดยส่วนใหญ่ก ลุ่ม คนวัยท างานจนถึง ผู้สูง อายุ
จะไม่ ส ามารถอ่ า นหนั ง สื อ ได้ แ ละความไม่ รู้
หนั ง สื อ นี้ ก็ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
การประกอบอาชีพ การธุรกรรมต่าง ๆ อีกด้วย
เฉลิมลาภ ทองอาจ (2557) ปัจจุบันพบว่า
เยาวชนกว่า 35,000 คน อ่านและเขียนไม่ได้
ซึ่งคิดเป็น 5% ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ทั้งประเทศ และที่เหลืออีกกว่า 2 แสนคน
ก็ อ่ า นไม่ ค ล่ อ งเขี ย นไม่ ค ล่ อ งตั ว เลขดั ง กล่ า ว
สะท้ อ นให้ เ ห็ น วิ ก ฤตคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ประเทศไทยและแสดงให้เห็นวิกฤตในเรื่องของ
การแก้ ปัญหาของภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบการศึกษา
ของชาติโดยรวม
จากบทความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทักษะ
การอ่านเขียนเป็นทักษะที่มีความจะเป็นต่อการ
พัฒนาบ้านเมืองเมื่อผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเขียนอย่างต่อ เนื่องจะทาให้เกิ ด
ปัญหาสืบ เนื่องต่อไปในอนาคต และเมื่อมี อายุ
มากขึ้นก็ยากที่จะหาเวลาไปเรียนรู้หรือ พัฒนา
ทักษะดังกล่าวได้ จนเป็นสาเหตุสาคัญที่สอดคล้อง
กับจานวนตัวเลยของผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ที่มีมากขึ้น

นลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อานวยการ กศน.
จังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่ากั บ ไทยรัฐฉบับพิ มพ์
เมื่อ 8 ก.ย. 2558 ผลการสารวจผูที่ไม่รู้หนังสือ
ของจังหวัดหนองคาย ปี 2557 มีจานวน ถึง 9,180 คน
จึงได้จัดให้มีโครงการบ้านอัจฉริยะในทุ ก 9 อาเภอ
ในจังหวัดหนองคาย และได้ดาเนินการส่งเสริม
การอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ งได้มีก ารจัดตั้ง
ชมรมนั ก อ่ านหนั ง สื อชุ ม ชน โดยมี ส มาชิ ก ถึ ง
14,920 คน ซึ่งมากกว่าครึ่ง
อีกทั้งยังได้มีการให้สมาชิกทาการบันทึก
ทุกวันโดยมีสโลแกนว่า “อ่านทุกวัน บันทึกทุกคืน”
เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้อ่านบันทึกลงสมุด และได้นา
สมุดบันทึกเหล่านั้นขึ้นถวายแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ านักอ่าน
ของไทยทาให้สมาชิกมีความภาคภูมิใจอย่างมาก
นอกจากนี้นางสมบูรณ์ อายุ 66 ปี ยังได้ให้สัมภาษณ์
ด้วยว่า ตนเองได้ประสบปัญหาจากการอ่ านไม่ อ อก
เขียนไม่ได้ เพราะตนเองเรียนจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ไม่ได้ศึกษาอ่านหนังสืออีก
เลยทาให้ลืมตัวอักษรต่าง ๆ เมื่อต้องการไปท า
เอกสารราชการก็ ส ะกดชื่อ ตนเองไม่ ได้และไม่
กล้าออกไปไหนเพราะอ่านหนังสือไม่ออก
จะเห็ น ได้ ว่ า ปั ญ หาการอ่ า นไม่ อ อก
เขียนไม่ได้ การไม่รู้หนังสือนั้นเป็นปัญหาอย่างมาก
ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน เมื่อกลุ่มนักวิชาการ
ลงพื้ น ที่ ส ารวจพบปั ญ หาก็ ต่ า งไม่ นิ่ ง นอนใจ
หาวิธีแก้ปัญหาในหลาย ๆ วิธีตามแต่บริบทของ
แต่ละพื้นที่ และพยายามลดจานวนผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้มี จ านวนน้อยลง แต่จ ะให้คนสูง อายุม าเข้ า
เรียนในชั้นเรียนนั้นก็เป็นไปได้ยาก จึงได้มีการศึกษา
แนวทางช่วยเหลือในลาดับต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. สะท้อนปัญหาผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ในเขตพื้นที่บ้านกกจาน ตาบลกกสะทอน
2. สนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่าน
ไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ ใ นเขตพื้ น ที่ บ้ า นกกจาน
ตาบลกกสะทอน
ขอบเขตของเรื่อง
บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการไม่ รู้
หนั ง สื อ ของผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ บ้ า นกกจาน
ตาบลกกสะทอน อ าเภอด่า นซ้ ายจั ง หวัด เลย
ที่ปรากฏในช่วงปี 2560-2561 โดยการลงพื้นที่
สารวจจากคณะทางานโครงการรักษ์น้าเพื่อพระ
แม่ของแผ่นดิน โดยจะกล่าวถึงปัญหาการดาเนิน
ชีวิ ตประจ าวั น และวิธี ก ารแก้ ปั ญ หาของกลุ่ ม
ชาวบ้านที่ปรากฏในพื้นที่เท่านั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการไม่รู้หนัง สือของกลุ่มผู้สูงอายุ
และเยาวชนไม่ ได้มี เฉพาะพื้ นที่บ้านกกจานเท่ านั้น
จากการศึกษาพบว่าปัญหานี้พบมนหลายจังหวัด
และหลายฝ่ ายพยายามแก้ ปัญ หามาบ้ างแล้ ว
ในหลาย ๆ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องก็ หาวิธี ช่วยเหลือ
ในรู ปแบบต่ าง ๆ พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มการอ่ านให้
มากขึ้นอีกด้วย
เยาวรั ต น์ ปรปั ก ษ์ ข าม; Yawarat
Porapakkham; สุพัตรา อติโพธิ (2543) ทาการ

วิจัย เพื่ อนาเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้ ม
ประชากรสูงอายุไทยและแสดงภาพลักษณ์ของ
ประชากรสูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้าเพื่อประกอบการ
เสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสม
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มขึ้น
ของประชากรสูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ช่วง 60-70 ปี
หลัง จากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วทั้ ง สองเพศ
และเหลือน้อยที่สุดในกลุ่มอายุสูงสุด และพบว่า
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุร้อยละ 30 ที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ ได้ อีก ทั้ง บริก ารด้านสังคมและสุขภาพที่ รัฐ
จัดสรรให้ที่ผา่ นมายังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการพื้ น ฐานและไม่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม อายุ
ในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
Medtang (2554) กล่าวในเว็บไซต์ รอบรู้
เรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ว่าปัจจุบันเราประสบปัญหา
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆ อ่านหนังสือไม่ออก หรือมอง
ตัวหนังสือเล็กๆ ไม่เห็น ซึ่งปัญหาเหล่านี้มัก ทา
ให้การควบคุมโรคที่ เป็นอยู่เป็นไปได้ยากเนื่องจาก
การรับประทานยาได้ไม่ถูกต้อง และการรับประทาน
ยาเป็น ส่ วนส าคัญ อย่า งมากในการรั ก ษาโรค
ต่างๆ ดังนั้นจึงได้มีแนวทางแก้ไข เช่น
1) ให้มีคนจัดยาให้ผู้ป่วยที่อ่านหนังสือ
ไม่ออกได้รับประทานอย่างถูกต้อง โดยจัดยาใส่
กล่องหรืออุปกรณ์ช่วยและทาสัญลักษณ์ที่เข้าใจ
ตรงกันไว้ให้
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ภาพที่ 1 กล่องใส่ยาของผู้สูงอายุรายสัปดาห์ Medtang (2554)
2) เมื่ อไปรับบริ การจากสถานพยาบาล
ควรกาชับผู้ป่วยให้แจ้งเภสัชกรหรือห้องจ่ายยาว่า
อ่านหนังสือไม่ เข้าใจหรือมองตัวหนังสือไม่ ชัดเจน
ซึ่งหลายแห่ง จะมี ก ารใช้สัญลักษณ์เป็นรูปภาพ
เพื่ อสื่อความหมายของการรับประทานยา เช่น ไก่
และพระอาทิตย์ขึ้นหมายถึงเวลาเช้า พระอาทิตย์
จ้าหมายถึงกลางวัน พระอาทิตย์สีดาตกน้า หมายถึง
ตอนเย็นแสงไม่มี แล้ว และ เตียงนอนมีพระจันทร์
กับดาวหมายถึงก่อนนอน
3) การสัญลักษณ์วงกลมหมายถึงยาเม็ด
ส าหรั บ ยาเม็ ด หากไม่ ค วรแกะออกจากแผง
เพราะจะช่ วยกั นความชื้ น หรื อแสง หากยานั้ น
โดนความชื้นหรือแสงไม่ได้
จะเห็ น ได้ ว่ า การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ก็ เ ป็ น
แนวทางหนึ่ง ในการแก้ ปั ญ หาให้กั บ ผู้ สูง อายุ
ในการรับประทานยาให้ถูกต้องได้เช่นกันแต่ต้อ ง
อาศั ย ความเข้ า ใจให้ ต รงกั น ระหว่ า งผู้ จั ด ยา

และผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปัญหา
การอ่ านหนัง สือ ไม่ ได้ยัง ส่ง ผลให้ผู้ป่วยไม่ อาจ
เข้าใจความหมายของคาอธิบ ายในฉลากยาใน
รายละเอียดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่อง
นัยน์ปพร ดวงสิน (2556) ได้ทาการวิเคราะห์
และวางแผนพั ฒนาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ ปัญ หา
ให้กั บผู้ป่วยที่รับยาที่อ่ านข้อมูลในฉลากยาไม่ ออก
โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังภาพ จะเห็นได้ว่าสาเหตุ
ของการเกิ ดปัญ หาส่ว นหนึ่ง เกิ ดจากการอ่ า น
ฉลากยาไม่ได้ของผู้ป่วยนั่นเอง
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ทางเลือกและวางแผนพัฒนา ของ นัยน์ปพร ดวงสิน (2556)

จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักวิชาการและนัก พัฒนา
ไม่ได้เพิ กเฉยต่อผู้ที่ไม่รู้หนังสือ และยังพร้อมที่ จ ะ
หาแนวทางช่วยเหลือให้สามารถดาเนินชีวิตได้
ตามปกติ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลด
จานวนผู้ไม่รู้หนังสือพร้อมกันไปด้วย เช่น กลุ่ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ลดจานวน
ผู้ไม่รู้หนังสือในน้อยลงในอนาคต
ข้อสรุป
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ประชากรในพื้ น ที่
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อ่ านไม่ อ อกเขียนไม่ ได้
เป็นจานวนมากและจาเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
และต้องประสบปัญหาดังต่อไปนี้
1. ไม่สามารถทาธุรกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้
เอกสารประกอบได้ ด้ วยตนเองเป็ นเหตุ ให้ กลุ่ ม
ประชากรที่ไม่สามารถทาธุรกรรมได้ด้วยตนเอง
ทาให้เกิดปัญหา เช่น โดนหลอกได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
ทาให้ไม่เข้าใจเงื่อนไขในการทาธุรกรรมเป็นหนี้
โดยจายอมไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตนที่ควรได้รับ
จากการทาธุรกรรม เป็นต้น
2. ไม่สามารถอ่ านยาหรือส่วนประกอบ
อาหารต่าง ๆ เพื่อการบริโภคในชีวิตประจาวัน
ได้ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้รับประทานยาผิดปริมาณ
หรือผิดประเภท เป็นต้น ในด้านเครื่องปรุงอาหาร
ก็ไม่สามรถอ่านฉลากส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ
ในเครื่องปรุงต่าง ๆ ไม่สามารถอ่านวันหมดอายุ

ของอาหารทาให้เกิดอาการแพ้ และก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพตามมา
3. เกิ ดการใช้งานวั สดุอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ
ผิดประเภทการใช้งาน ในชีวิตประจาวันจะเห็น
ได้ว่ารายละเอียดการใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันต่างมีรายละเอียดในการใช้งาน
โดยจะมีคาอธิบายการใช้งานไว้ข้างอุปกรณ์หรือ
เป็นเอกสารแยกไว้ต่างหากเพื่ อการใช้งานที่ถูกต้อง
แต่หากไม่รู้หนังสือแล้วทาให้อ่านไม่ออกมีการใช้
อุปกรณ์ผิดประเภท เช่น น้ายาปรับผ้านุ่มมาใช้
เป็นน้ายาซักฟอก นาสบู่ล้างหน้ามาใช้ถูตัว ใช้ครีม
นวดผมมาเป็นแชมพูสระผม เป็นต้น รวมไปถึง
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น หลอดไฟประเภทต่าง ๆ
เช่น แบบแสงขาว แสงนวล หลอดไฟสาหรับอ่านหนังสือ
ที่เขียนไว้ข้างกล่องหากผู้ไม่รู้หนังสือหยิบ มาใช้
งานผิดประเภทก็ส่งผลให้เกิดประโยชน์ไม่ตรง
ตามการใช้งาน เช่น นาหลอดไฟสีเหลืองมาติด
ไว้กลางห้องรับประทานอาหารทาให้เห็นอาหาร
ไม่ชัดเวลารับประทาน นาหลอดไฟสีขาวไปใส่ไว้
ในกรงไก่ ท าให้เกิ ดแสงสว่างมากเกินไป ซื้อหลอด
เกลียวมาใส่หลอดเขี้ยว อีกทั้งกระแสไฟผิดก็ทา
ให้หลอดขาดหรือไฟไม่ติด เป็นต้น
จากปั ญหาดั งกล่ า วผู้ ศึ กษาได้ น า
รายละเอียดมาเรียบเรียงลงในตารางเพื่อให้เห็น
ประเด็ นต่าง ๆ ได้ชั ดเจนขึ้ น พร้อมทั้ งบอกถึ งวิ ธี
แก้ปัญหาของชาวบ้านว่าได้แก้ไขปัญหาอย่างไร
และในกรณีไม่ได้รับการแก้ปัญหาชาวบ้านต้อง
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รับ ผลอย่ า งไร โดยมี ร ายละเอี ย ดตามตาราง
ปัญหาในการไม่รู้
หนังสือ
ทาธุรกรรมต่าง ๆ

ผลกระทบ

ดังต่อไปนี้
แก้ปัญหา

เมื่อไม่ได้รับการ
แก้ปัญหาโดย
ทันท่วงที
ให้บุ ตรหลานไปช่ วยอ่าน เป็นหนี้โดยจายอม
ข้อมู ลและช่ วยอธิบายให้ เสียประโยชน์
ฟัง

โดนหลอก
ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
ไม่เข้าใจเงื่อนไขธุรกรรม
เป็นหนี้โดยจายอม
ไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตน
ยาหรื อ ส่ ว นประกอบ
รับประทานยาผิดปริมาณ ไปพบแพทย์
เสียชีวิต
อาหารต่าง ๆ
รั บ ป ร ะ ท า น ย า ผิ ด
สุขภาพเสื่อมโทรม
ประเภท
o ไม่รู้วันหมดอายุ
o เกิดอาการแพ้
o ปัญหาด้านสุขภาพ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
o ใช้อุปกรณ์ผิดประเภท
ให้ ลู ก หลานมาอธิ บ าย ทนใช้ ต่ อ ไปเพราะไม่
o เกิดประโยชน์ไม่ตรงตาม วิธีใช้ที่ถูกต้อง
สามารถแก้ไขเองได้
การใช้งาน
ตารางที่ 1 ตารางปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการไม่ รู้ ห นั ง สื อและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ บ้ า นกกจาน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
o
o
o
o
o
o
o

อภิปรายผล
จะเห็นได้ว่าปัญหาการไม่รหู้ นังสือส่งผลกระทบ
มากมายกับ ชีวิตประจาวัน ในปัจจุบันผู้สูงอายุ
จ านวนมากเป็นกลุ่ม ที่ พ บปัญ หาเพราะระบบ
การศึกษาในอดีตไม่ได้ให้ความสาคัญกับการเข้า
โรงเรียนมากนักและผู้ปกครองยังจาเป็นต้องให้
ลูกหลานช่วยทางานโดยเฉพาะงานด้านการเกษตร
ต้ อ งอาศั ย ฤดู ก าลในการท างานและวิ ธี ก าร
ในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นในสมั ย ก่ อ นไม่ มี ค วาม
สะดวกอย่ า งปั จ จุ บั น เป็ น เหตุ ใ ห้ นั ก เรี ย น
จาเป็นต้องขาดเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อไม่ได้รับการศึกษาขาดเรียนบ่อยครั้ง
ก็ ส ามารถอ่ าหนัง สือ อกและอี ก ทั้ ง ยั ง ขาดการ
ทบทวนเนื้ อ หาที่ เ ล่ า เรี ย นมาท าให้ ข าดการ
ต่อ เนื่องในการเรียนรู้ทาให้เกิ ดปัญ หาการไม่ รู้
หนังสือในที่สุดแต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปวิวัฒนาการ

ด้านการศึกษาและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท
ในชี วิ ต มากขึ้ น จนถึ ง ปั จ จุ บัน ผู้ ที่ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ
ต้อ งตกเป็น เหยื่อ ทางธุร กรรมหลายประเภท
ทั้ งการเงิ น การประกอบอาชี พ เอกสาราชการ
ต้องอาศัยการจ้างวานผู้ที่สามารถอ่านออกเขียน
ได้เข้ามาช่วยและถูกเอาเปรียบเสมอ นอกจากนี้
การใช้ชีวิตประจาวันยังพบปัญหาแม่เพียงเรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ
ทาได้เต็มที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆไม่ถูกต้อง
ทาให้เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์ และบางครั้ ง
ถึงกับเสียชีวิต
จากปัญหาการไม่รู้หนังสือส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน จึงได้มีบรรดานักวิชาการ
นักพัฒนาชุมชน แพทย์ เภสัชกร รวมไปถึงกลุ่ม
อาชี พต่ าง ๆ ไม่ ไ ด้เ พิก เฉย ได้ คิด หาแนวทาง
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ช่วยเหลือพร้อมทั้งตั้งกลุ่มพัฒนาการอ่านให้มาก
ขึ้นเพื่อลดปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือให้มีจานวนลดลง
แนวโน้มปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือในบ้านกกจาน
ตาบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จัง หวัดเลย
ยั ง มี ก ลุ่ ม โครงการรั ก ษ์ น้ าเพื่ อ พระแม่ ข อง

แผ่นดินที่รับนโยบายมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรใน 12 หมู่บ้าน โดยมีโครงการส่งเสริม
การอ่าน มีเป้าหมายประชากรจานวน 400 คน
ให้ เ ข้าร่วมโครงการโดยหวัง ว่ากลุ่ม ประชากร
จะหันมาใช้เวลากับการอ่านหนังสือมากขึ้น
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ศาสตร์ของพระราชา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Faculty of the King: Education for sustainable development
พิษณุ บุญนิยม

1

บทคัดย่อ
ในขณะทั่วโลกกาลังเผชิญวิกฤตต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยังไม่สามารถหาวิธีบรรเทา
และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและยั่งยืน แต่ศาสตร์พระราชาเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุล และความสุข
แบบยั่งยืนภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่รอด) Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน)
“ศาสตร์ พ ระราชา” ได้ รั บ การยอมรั บ และมี การขยายผลไปยั ง หลายประเทศ หนึ่ ง ในศาสตร์ ข องพระราชา
คือ “ศาสตร์ด้านการศึกษา” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
สถานการณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน”โดยวิธีการสอนของพระองค์คือ “ทรงทาให้ดู”
ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า “ทาให้เขาดู” และทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ” โดยความหมายคือ
“การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ: การศึกษา, ยั่งยืน, การพัฒนา

Abstract
While the world is facing a crisis, economic, social, environmental, and still can is not fond
a way to alleviate the problem in a reasonable and sustainable. But science, King focused on the
development aimed at creating balance and happiness sustainable under the 3S include Survival
(Survival) Sufficiency (sufficient) and Sustainability (sustainable), "The Science King" has been
accepted and. expanded to many countries One of the king's health. "Science education" that His
Majesty the King had applied in accordance with the circumstances and context of the area. His
Majesty is the "master of the land" by means of His teaching was "made you look", which is
always said that "making him" and that "education is the process of developing human life" by
definition is "Education for Sustainable Development" to keep pace with the 21st century.
Keywords: education, sustainable, development

1

พธ.บ. (ปรัชญา), ศษ.บ. (บริหารการศึกษา), ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),
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บทนา
ในขณะที่ทั่ วโลกก าลัง เผชิญวิกฤตต่างๆ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยังไม่
สามารถหาวิธี บ รรเทาและแก้ ไ ขปั ญ หาต่ างๆ
ที่เหมาะสมและยั่งยืน ศาสตร์พระราชาเน้นการ
พัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความสุข
แบบยั่งยืนภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่
รอด) Sufficiency (พอเพี ยง) และ Sustainability
(ยั่งยืน) หลักการสาคัญ อีกประการของศาสตร์
พระราชาคือ การพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณา
การ ถือเป็นพัฒ นาการที่สาคัญ และโอกาสที่ ดี
ของประเทศไทยในการสร้า งให้ เ กิ ด การรั บ รู้
รั บ ทราบในเวที ร ะดั บ โลกถึ ง การน า “ศาสตร์
พระราชา” ไปปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนชนบท
จนเกิ ดผลเป็ นรู ป ธรรมได้รับ การยอมรับ และ
มี การขยายผลไปยังหลายประเทศหนึ่ งในศาสตร์
ของพระราชาคื อ “ศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษา”
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงประยุกต์ใช้
อย่างลงตัว เหมาะกั บ บริบ ทของประเทศไทย
กอปรกับบริบทของสถานการณ์บ้านเมืองในมิติ
เวลาที่แตกต่างกั น และอาจกล่าวได้ว่าเป็นอี ก
หนึ่ง แนวทางส าคัญ ของงานพั ฒ นาเพื่ อ ความ
ยั่ ง ยื น ที่ ป ระชาคมโลกก าลั ง แสวงหาส าหรั บ
ศตวรรษที่ 21 นี้
ปรัชญาการศึกษา
ความหมายของปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาและการศึกษามีความสัมพันธ์
กันเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการประยุกต์หลักปรัชญา
มาใช้ในการศึกษา เรียกว่าปรัชญาการศึกษามีผู้ให้
ความหมายของปรัชญาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
จิตรกร ตั้งเกษมสุข (2525, หน้า 22)
ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า
ปรัชญาการศึกษา คือการนาเอาเนื้อหาและวิธีการ

ของปรัชญามาประยุก ต์ใช้ในการจัดการศึกษา
โดยจะอาศัยประโยชน์จ ากเนื้อหาและวิธีก าร
ของปรัชญาในการกาหนดแผนอย่างมีระบบและ
อย่างสมเหตุสมผล
พระธรรมปิฏก (3539, หน้า 3) ได้นิยาม
ความหมายไว้ว่า ปรัชญาการศึกษาที่แท้ ย่อมมี
ความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง และการที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวของมันเองนี้ก็คือสามารถใช้พัฒนา
มนุษย์ให้สมบูรณ์ได้ สามารถใช้ปรัชญาการศึกษา
มาพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
สาโรช บัวศรี (2552, หน้า 35) ได้แสดง
ทัศนะปรัชญาการศึกษาที่ สามารถขึ้นได้ 3 วิธี
คือ สร้างโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
โดยที่ความคิดเหล่านั้นต่อเนื่องกันอย่างมีระบบ
และเป็นขั้นตอนมีโครงสร้างหรือรูปแบบที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐาน 2 สร้างโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
การศึกษาเฉพาะบางเรื่องอธิบายอย่างกว้างขวาง
เช่น เรื่อง ขบวนการของการศึกษา มนุษย์เรียนเข้าไป
ได้ อย่ างไร หรื อการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป็ น ต้ น
และ 3 สร้างโดยแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์
เพื่ อให้เ กิ ดความกระจ่างในเรื่อ งสาคัญ ๆ หรือ
เรื่องที่เป็นพื้นฐานของการศึกษา เช่น เรื่อง ความคิด
คืออะไร ความดีคืออะไร ประสบการณ์คืออะไร
และปัญญาคืออะไร เป็นต้น
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555, หน้า 36)
ได้นิยามความหมายไว้ว่า ความพยายามที่วิเคราะห์
วิพากษ์ วิ จารณ์ และพิ จารณาดูการศึกษาอย่ าง
ละเอียดลึกซึ้งทุก แง่ทุ กมุม ให้เข้าใจถึงแนวคิด
หลัก ความสาคัญ ความสัมพันธ์ และเหตุผลต่างๆ
อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่องและมีความหมาย
ต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมนี้เองที่เป็นงาน
สาคัญของปรัชญาต่อการศึกษาหรือทีเ่ ราเรียกว่า
ปรัชญาการศึกษา
Lucus (1970, p. 136) ได้ให้ความหมาย
ของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึก ษา
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หมายถึง ความคิด ความเชื่อ หรือทักษะเกี่ยวกับ
การศึกษาที่โรงเรียนและบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทาง
การศึก ษาใช้เ ป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒ นา
ผู้เรียน
Kneller (1971, p. 2) ได้ให้ ความหมาย
ของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึกษา
คื อ ผลจากการแสวงหาความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การศึกษาอย่างชัดเจน แปลความหมายการศึกษา
ให้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
จุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาได้
สรุ ปได้ ว่ า ปรั ชญาการศึ กษา คื อการ
นาเอาหลักการ ความคิด ความเชื่อ ผลจากการ
แสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาที่ชัดเจน
หรื อ การน าเอาทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามา
ดัดแปลงให้เป็นระบบใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการจัดการศึก ษาให้ส อดคล้อ งกั บ
บริ บ ทของ พื้ น ที่ แล ะส ถา นกา รณ์ เพื่ อใ ห้
การศึกษาบรรลุเปูาหมายต่อผู้เรียนมากที่สุด
ลักษณะของปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาที่ประยุกต์
มาจากปรัชญาบริสุทธิ์ ดังนั้นลักษณะของปรัชญา
การศึกษาก็จะมีความคล้ายคลึงกับปรัชญาบริสุทธิ์
กล่าวคือ ปรัชญาการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับอภิปรัชญา
(Metaphysics) ญาณวิทยา (Epistemology) และ
คุณวิทยา (Axiology) เช่นเดียวกันปรัชญาทั่วไป
(Lucus (1970, p. 113, พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์
และคณะ, 2542, หน้า 38-40)
1. อภิปรัชญา (Metaphysics or Theory
of Being) เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องความมีอยู่และ
ความจริงแท้ของสรรพสิ่งในโลก เช่น ศึกษาเรื่อง
ธรรมชาติมนุษย์ วิญญาณ โลก พระเจ้า เป็นต้น
ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นจริงอย่างดารงอยู่อย่างไร
ซึ่งแบ่งแยกประเด็นศึกษา ดังนี้
1.1 เรื่องธรรมชาติ เป็นการศึกษา
เรื่องธรรมชาติต่าง ๆ ของจักรวาลหรือเอกภพ

อันที่รวมไปถึงเรื่อง กาลเวลา อวกาศ สสาร
ชีวิต จักรวาลและโลก เป็นต้น เช่นศึกษาเรื่อง
อะไรเป็นบ่อเกิดของสรรพสิง่ และธรรมชาติหรือ
โลกเกิ ดขึ้นได้อย่างไร จัก รวาลนี้เป็นหนึ่งหรือ
มากหลายหรือเป็นทั้งสองอย่าง โลกนี้ใครเป็น
ผู้ส ร้า งหรือ เกิ ด ขึ้น มาเองในการศึ ก ษาเรื่อ งนี้
ถ้าเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง เรียกว่า “จักรวาล
วิทยา” (Cosmology) แต่ถ้าเป็นเรื่องการศึกษา
เรื่องการเกิด เรียกว่า“รังสรรค วิทยา” (Cosmogony)
1.2 เรื่องจิตหรือวิญญาณเป็น
การศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิต เช่น
ลักษณะกาเนิดจุดหมายปลายทางและธรรมชาติ
ต่างๆ ของจิตตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิต
กั บ ร่ า งกายและศึ ก ษาตั ว จิ ต เองว่ า คื อ อะไร
ซึ่งเรียกว่า “อัตตาวิทยา” (Philosophy of Self)
1.3 เรื่องพระเจ้าเป็นการศึก ษา
ถึงเรื่องพระเจ้า หรือ สิ่งสมบูรณ์ เช่น ศึกษาว่า
พระเจ้ามีจริงหรือไม่ พระเจ้ามีคุณลักษณะหรือ
ธรรมชาติอย่างไร พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า “ปรัชญาว่า
ด้วยพระเจ้า” (Philosophy of God)
อภิ ป รั ช ญาเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอภิปรัชญา ได้แก่
การเรียนรู้เพื่อหลักความจริงต่างๆ ตัวอย่างเช่น
การกล่ าวว่ า "มนุ ษย์ ศึ ก ษาเพื่ อ หลั ก ความจริ ง
ต่างๆ" สิ่งที่นักศึกษาจะต้องคิดต่อไปก็คือ "ความ
จริงคืออะไร" ความจริงอาจจะเป็นวัตถุหรือสิ่งที่
รับรู้ด้วยการสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย ก็ได้ หรือความจริง อาจจะเป็นสิ่งที่ ไม่ มี
ตัวตน เป็นนามธรรมก็ได้ เช่น ความจริงที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ความดี ความถูกต้องดีงาม คาถามต่างๆ
ที่มักถูกใช้ในทางวิทยาศาสตร์ วรรณคดีมักจะ
เกี่ยวข้องกับอภิปรัชญาอยู่มากนักการศึกษาผู้ที่
ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง อภิ ป รั ช ญาดี พ อ
ย่อมจะเกิดความยากลาบากในการที่จะอธิบาย
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ปัญหาต่างๆกับผู้เรียนให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง โดย
เน้นการพรรณนา-วิเคราะห์ ปรัชญาการศึกษา
ควรจะมีส่วนหนึ่งที่อธิบ ายถึงแนวความคิดของ
นัก ปรั ชญาการศึก ษาว่าท าไมถึง คิด เช่น นั้น มี
หลั ก การอะไรในการคิ ด และวิ เ คราะห์ ดู ว่ า
ความคิด ของนั ก ปรั ชญาการศึ ก ษาเหล่ านั้ น มี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ ให้ความหมายอะไร
แก่เราได้บ้าง เสนอวิธีการใหม่ๆ หรือไม่
2. ญาณวิทยา (Epistemology or
Theory of Knowledge) เป็นวิชาที่ ศึก ษา
ค้นคว้าในเรื่องความรู้ ความรู้อันแท้จริง บ่อเกิด
ความรู้ ธรรมชาติของความรู้ ขอบเขตของ
ความรู้และความสมเหตุสมผลของความรู้ โดย
การศึกษาค้นคว้าจะเป็นไปในลักษณะของการ
วิเ คราะห์วิ จ ารณ์และสั ง เกตการณ์ เ พื่อ ให้เ กิ ด
ความรู้ที่แท้จริง
ญาณวิทยาและตรรกวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึก ษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมชาติ
ของความจริ ง ส่ ว นตรรกวิ ท ยาเป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ที่มาจากเหตุผล ทั้งญาณ
วิทยาและตรรกวิทยาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจปรัชญาในสาขานี้ ทาให้สามารถจัด
การศึก ษาหรือ วิเ คราะห์ปัญ หาทางการศึก ษา
ด้วยวิธีการอย่างฉลาด โดยเน้นการวิจารณ์ การ
ประเมินผล ปรัชญาการศึกษาควรจะมีส่วนหนึ่ง
ที่ วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ค วามคิ ด ต่ า งๆ ทาง
การศึ ก ษา การประเมิ น ผลดู ว่ า ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันนั้นถูกต้องแล้วหรือ
ยัง และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างไร
รวมถึงได้เสนอความคิดใหม่ให้กับการศึกษาด้วย
แนวคิ ด ทางปรั ช ญาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การศึ ก ษา
อย่างไร
3. คุณวิทยา (Axiology of Theory of
Values) เป็ น วิ ช าทฤษฎี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า

เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งทั้งหลายและอุดมคติแห่ง
ชีวิต ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ
3.1 ตรรกวิทยา (Logics) เป็น
วิชาที่ว่าด้วยหลัก แห่ง ความจริง วิธีก ารตัดสิน
ความจริ ง หลั ก คิ ด หรื อ การใช้ เ หตุ ผ ลในการ
แสวงหาความจริง แบบแห่งการเสนอความคิด
สมมุติฐาน การนิยาม การเปรียบเทียบ การจาแนก
การกระจายและกฎเกณฑ์ต่างๆในการใช้เหตุผ ล
เพื่อเข้าถึงความจริง เป็นต้น
3.2 จริยศาสตร์ (Ethics or Theory
of Morality) เป็นวิชาที่ว่า ด้วยกฎเกณฑ์แห่งความ
ประพฤติ ห ลั ก การในการแสวงหาความดี
หลักแห่งความดี ความถูกต้องและความยุติธรรม
ตลอดถึงคุณค่าทางจริยธรรม เป็นต้น
3.3 สุนทรีย์ศาสตร์ (Aesthetics
or Theory of Beauty) เป็นวิชาที่ ว่าด้ว ย
ธรรมชาติแห่งความงาม หลักแห่งการแสวงหา
ความงาม มาตรฐานแห่ง การตัดสินความงาม
และลักษณะแห่ความงาม เป็นต้น
คุ ณ วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
สามารถจาแนกออกเป็น 2 แขนง คือ สุนทรียศาสตร์
(Aesthetic) และจริยศาสตร์ (Ethics) คาถาม
หลักของคุณวิทยาคือ "อะไรคือความดี ความงาม"
อย่างไรก็ตาม นักจริยศาสตร์กับ นักการศึก ษา
ต่า งก็ ไ ม่ ไ ด้ ส นใจที่ จ ะตั้ง ระบบจริ ย ธรรมใดๆ
ขึ้นมาแต่ทั้งนักจริยศาสตร์กับนักการศึกษาต่างก็
ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษาว่า อะไรคือความดี
อะไรคือความชั่ว อะไรคือความสวยงาม หรือ
อะไรคือความน่าเกลียด
สรุ ป ได้ ว่ า การน าเอาความรู้ ท าง
ปรั ช ญาบริ สุ ท ธิ์ ไ ปผสมผสานประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ศาสตร์ต่างๆ กล่าวคือ ศาสตร์ใดก็ตามที่มีเนื้อหา
และมีคาตอบในปัญหาเป็นที่ยอมรับและสรุปผล
ออกมาซึ่ ง แยกตั วออกมาจากปรั ช ญาบริ สุท ธิ์
และเป็นผลให้นาไปสู่การทดลองและปฏิบัติให้
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เกิ ด ผล ในศา สตร์ ด้ านการ ศึ ก ษา ปรั ช ญ า
การศึก ษาจึง เป็นปรัชญาประยุกต์ที่นาไปใช้ได้
จริงในสาขาเฉพาะ เพื่ อตอบปัญหาต่างๆ อันเป็น
พื้นฐานของปรัชญา ได้แก่ 1) เพื่อรู้จักปัญหาที่
ยังหาคาตอบไม่ได้ 2) เพื่อพยายามหาคาตอบใน
ปัญหาต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ 3) เพื่อ
รู้จักเก็บส่วนดีจากทุกคาตอบเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ หรือเพื่อใช้เผยแพร่พื้นความรู้นั้นต่อไป
ประเภทของปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษามีอยู่มากมายหลาย
กลุ่ม ตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษย์
ที่มี ความคิดแตกต่างกั น มี แนวคิดของปรัชญา
พื้นฐานแตกต่างกัน การทาความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาหลากหลายแนวคิ ด จึ ง เป็ น
พื้นฐานที่สาคัญซึ่งมีสาระสาคัญพอสังเขปดังนี้
1)ปรั ช ญาการศึ ก ษาสารั ต ถนิ ย ม
(Essentialism) มี รากฐานมาจากปรัชญาบริ สุ ทธิ์
2 ฝุาย คือ จิตนิยม (Idealism) ซึ่งเชื่อว่าจิตเป็น
ส่วนที่สาคัญที่สุด ในชีวิตมนุษย์โลกที่มนุษย์อาศัย
อยู่นี้เป็นโลกแห่งจิต หรือเป็นนามธรรม ดังนั้น
ความรู้หรือความจริง จึงเกิ ดจากการคิดการหยั่งรู้
เป็นสาคัญ และฝุายวัตถุนิยม (Realism) ที่เชื่อว่า
วัตถุเ ป็นสสารจริง แท้ ในตัวมั นเองความรู้ห รือ
ความจริงจึงเกิดจากการได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์
กับสิ่งนั้น (Arthur K. Ellis, 1981, p. 85 อ้างใน
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ, 2542,
หน้า 96) เป็นปรัชญาที่ เ ชื่อ ว่าการศึก ษาเป็น
เครื่องมือ ในการถ่ายทอดความรู้ความจริง ทาง
ธรรมชาติ การยึดเนื้อหาและเป็นเนื้อหาที่มาจาก
มรดกทางวัฒนธรรมนี้ ทาให้ ป รัชญาสารัตถนิยม
มีแบบแผน มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นมาตรฐาน
ให้ตัดสินได้ ระเบียบจึงเป็นของสาคัญของปรัชญา
ในสาขานี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, หน้า 68)

2)ปรั ช ญาการศึ ก ษานิ รั น ตรนิ ย ม
(Perennialism) มี รากฐานมาจากปรัชญาพื้ นฐาน
กลุ่ ม จิ ต นิ ย มเชิ ง เหตุ ผ ลและกลุ่ ม วั ต ถุ นิ ย ม
เชิงเหตุผลผสมผสานกัน โดยทั้งสองฝุายมีความ
เชื่ อ พื้ น ฐานในเรื่ อ งของเหตุ ผ ลเหมื อ นกั น
เพราะถือว่ าเหตุผลเป็นลั กษณะสูงสุ ดของมนุษ ย์
และมนุษย์เองก็อยู่ในโลกแห่งเหตุผล (A world
of reason) นิรันตรนิยม เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ
ที่จะใช้ความคิดและเหตุผลมาตัดสินปัญหาต่าง ๆ
ซึ่ง ความสามารถวันนี้ไม่ มี ในสิ่ง ที่ มีชี วิตอื่น ๆ
มนุษย์ได้ใช้ความคิดและเหตุผ ลอยู่ตลอดเวลา
ที่มีชีวิตอยู่และความสามารถในการคิดหาเหตุผล
ของมนุ ษย์ ติ ดตั วมาแต่ ก าเนิ ด ส่ วนความรู้ นั้ น
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม เชื่อว่าได้จากการ
คิดหาเหตุผล และความดีความงามนั้นก็เชื่อว่า
ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ พั น ธุ ก รรมหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
แต่จ ะขึ้น อยู่กั บ ความมี ร ะเบีย บวิ นัยในตัว เอง
และยึดมั่นในความดี (กิติมา ปรีดีดิลก, 2523,
หน้า 86) ปรัชญานิรันตรนิยม เป็นปรัชญาที่เชื่อว่า
โลกนี้มี บางสิ่ง ที่มี คุณค่าถาวร ไม่ เปลี่ยนแปลง
ควรอนุ รั ก ษ์ แ ละถ่ า ยทอดให้ ค นรุ่ น ต่ อ ไป
ปรัชญาสาขานี้เห็นว่า เนื้อหาวิชามีความสาคัญ
จ ริ ง แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื้ อ ห า แ ท้ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
เนื้ อ หาเป็ น แต่ เ พี ย งพาหะที่ จ ะน าคนไปสู่ สิ่ ง
ที่ สู งส่ งกว่ า คื อการเป็ นคนที่ สมบู รณ์ จึ งปฏิ เสธ
แนวคิดของสารัตถนิยมในหลายส่วน (Wingo,
1974, p. 234) ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับ
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ
การหาความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นหลั ก ใหญ่
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, หน้า 74)
3)ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
(Progressivism) ซึ่งมี พื้ นฐานมาจากปรัชญากลุ่ ม
ปฏิบัตินิยม และปรัชญานี้มีความเชื่อว่าชีวิตต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง ความรู้และความจริงสูงสุด
ไม่มีไม่แน่นอน สิ่งที่นามาปฏิบัติแล้วได้ผลจะเป็น
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สิ่ง ที่ เ ป็นจริง และความรู้ความจริง จะได้ม านั้น
จะต้อ งลงมื อ กระท าเพื่ อ ให้เ กิ ดประสบการณ์
ทั้งนี้ เพราะมนุษย์สามารถสร้างพัฒนาการให้กับ
ตนเองได้ 40 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ตามสภาพของสิ่งแวดล้อม และตามกาลเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป การแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องนั้น
จะเกิดขึ้นได้จากการศึกษา การค้นคว้า และการทดลอง
ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาการศึก ษา
พิพัฒนาการนิยม ยังเชื่ออีกว่ามนุษย์เป็นผู้กาหนด
อนาคตและโชคชะตาของตนเอง ฉะนั้น มนุษย์ควรจะ
เน้ นความส าคั ญ ของคุ ณ ค่ า ของแต่ ล ะบุ ค คล
ให้มาก (กิติมา ปรีดีดิลก, 2523, หน้า 88) เป็นปรัชญา
ที่เชื่อว่าการดารงชีวิตที่ ดีต้อ งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการคิ ด ที่ ดี แ ละการกระท าที่ เ หมาะสม
การศึก ษาจะต้ อ งพั ฒ นาเด็ก ทุ ก ด้านไม่ เ ฉพาะ
สติปัญ ญาเท่ านั้น โรงเรียนมี ความสัม พันธ์กั บ
สั ง คมมากขึ้ น เด็ ก จะต้ อ งพร้ อ มที่ จ ะไปอยู่
ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี ความสุ ขปรั บ ตั วได้ อ ย่ างดี
กระบวนการเรียนการสอนจึงมีความสาคัญพอๆ
กับเนื้อหา เรื่องของปัจจุบันมีความสาคัญกว่าอดีต
หรืออนาคต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, หน้า 86)
4)ปรั ช ญาการศึ ก ษาปฏิ รู ป นิ ย ม
(Reconstructionism) มี การพั ฒนามาจากปรัชญา
กลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และผนวกเอา
ควา ม คิ ด ขอ ง ป รั ชญา พิ พั ฒ น า ก า ร นิ ย ม
(Progressivism) เข้าไว้ด้วยกัน ปรัชญาปฏิรูป
นิยมเน้นเรื่อง “แรงงาน”(Labor) ว่าเป็นหัวใจ
ของสังคมและเชื่อว่ามนุษย์จะต้องช่วยกันสร้าง
ระบบสังคมเสียใหม่ โดยถือว่า “การทางาน คือ ชีวิต”
ดังนั้น รูปแบบของการศึก ษาในลัท ธิปรัชญานี้
จึงเน้นการทางานหรือการทาแบบฝึกหัดในบทเรียน
ต่างๆ อย่างมากที่สุด (ภิญโญ สาธร, 2525, หน้า
117) ปฏิบัติการนิยมเน้นในการแก้ไขปรับปรุง
สภาพสังคมโดยอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมื อ
พิ พั ฒนากา รนิ ยมเน้ นการพั ฒ นาเด็ กไป

สู่จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกาหนด
การผสมผสานกันระหว่างความคิดสองปรัชญา
ทาให้ปรัชญาปฏิรูปนิยมก่อตัวขึ้น โดยเน้นการ
พัฒนาการของบุคคลและของมวลชนเพื่อเข้าใจ
ตนเองว่ามีความต้องการอะไร สังคมประกอบไป
ด้วยสมาชิกที่ มี ความสามารถและจุดมุ่ ง หมาย
ของสมาชิ ก ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเหมื อ นกั น หมด
(ทองปลิว ชมชื่น, 2529, หน้า 163) เป็นปรัชญา
ที่เชื่อว่าการปฏิรูป สังคมเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ในสัง คมทุ ก คน และการศึ ก ษาเป็ น เครื่ องมื อ
ส าคั ญ ที่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในสังคมได้ การศึกษาควรจะช่วยปรับปรุงพัฒนา
หรือกล่าวรวมๆ ว่าปฏิรูปสังคมนั่นเอง (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2555, หน้า 93)
5)ปรั ช ญาการศึ ก ษาอั ต ถิ ภ าวนิ ย ม
(Existentialism) จะถือว่ามนุษย์ย่ อมเป็นตัวของ
ตัวเองมีสิทธิเสรีภาพที่จะทา พูด คิด ได้ตามประสงค์
และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
(Freedom Choice and Responsibility)
มนุษย์เป็นผู้สร้างชีวิตและอนาคตของตัวเองเป็น
ปรั ช ญาที่ ส อนให้ ม นุ ษ ย์ ยึ ด ตั ว เองเป็ น หลั ก
(Human Subjectivity) เป็นปรัชญาที่ต่อต้าน
ธรรมชาตินิยม(Naturalism) และจิตนิยม (Idealism)
เพราะทั้ ง สองลั ท ธิ ป ฏิ เ สธเสรี ภ าพของมนุ ษย์
อัตถิภาวนิยมได้อุ บัติขึ้นมาเพื่ อต่อต้านการยึดถือ
ประเพณีเก่าๆของมนุษย์ (ทองปลิว ชมชื่น, 2529,
หน้า 176 – 177) เป็นปรัชญาที่เชื่อในความมีอ ยู่
เป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนจะต้ อ ง
ก าหนดหรื อ แสวงหาสาระส าคั ญ ด้ ว ยตนเอง
และการส่ ง เสริ ม มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนให้ เ ขารู้ จั ก
ที่ จ ะพิ จ ารณาตั ด สิ น สภาพและเจตจ านงที่ มี
ความหมายต่อการดารงอยู่ของเขาอย่างแท้จริง
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี อิสระ เลือกสรร
คุณธรรม ค่านิยมได้อย่างเสรี รู้จักและรับผิดชอบ
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ต่อตัวเอง ต่อข้อผูกพันต่างๆ ที่ตนเองมีอยู่ (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2555, หน้า 61-62)
สรุป ได้ว่า ปรัชญาเป็นแนวความคิด
ที่ลึกซึ้งเพื่อค้นหาความรู้ทเี่ กี่ยวกับความเป็นจริง
สูง สุ ด ส าหรั บ มนุ ษ ย์ และเป็ น กระบวนการที่
ประกอบด้วยการแสวงหาความรู้ และเป็นผลแห่ง
การแสวงหาความรู้ทั้งหลาย ปรัชญากั บการศึกษา
เป็นเรื่องที่มี ความสัมพันธ์กันมากปรัชญามุ่งศึกษา
เรื่อ งของชีวิตเพื่ อ จะหาความจริง อั นเป็นที่ สุด
ส่ ว นการศึ ก ษานั้ น มุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์
และวิ ธี ก ารที่ พั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามสุ ข และ
ประสบความสาเร็จในชีวิตการงานปรัชญาการศึกษา
คือการนาเอาหลักการความคิดและผลจากการ
แสวงหาความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การศึก ษาอย่ า ง
ชัดเจนหรือทักษะเกี่ยวกับการศึกษามาดัดแปลง
ให้ เ ป็ น ระบบใหม่ เ พื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
มีลักษณะสาคัญคือสามารถอธิบายถึงแนวคิดของ
นักปรัชญาได้ มีการวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดต่างๆ
ทางการศึกษา รวมถึงอนุมานคาดคะเนเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาด้วย
ศาสตร์การศึกษาของพระราชา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรง
ตระหนักถึงความสาคัญของ การศึกษาเป็นอย่างมาก
เพราะทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา
ชีวิตมนุษย์” ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น เมื่ อวันที่ 19 กุ มภาพันธ์
พ.ศ. 2519 มี ความส าคัญ ตอนหนึ่ง ว่า “…งาน
ด้านการศึกษาเป็นงาน สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ
เพราะความเจริญและความเสื่อ มของชาตินั้น
ขึ้ น อยู่ กั บ การศึ ก ษาของชาติ เ ป็ น ข้ อ ใหญ่
ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกั นดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมือง
ของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณ

บางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วน
เสื่ อมทรามลงไปในความประพฤติแ ละจิต ใจ
ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป
เราอาจจะเอาตั ว ไม่ ร อด ปรากฏการณ์ เ ช่ น นี้
นอกจากเหตุอื่ นแล้ว ต้องมี เ หตุม าจากการจัด
การศึกษาด้วยอย่างแน่นอน เราต้องจัดงานด้าน
การศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น…”
พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้แสดงให้
เห็นถึง พระราชดาริที่ เ ล็ง เห็นความส าคัญ ของ
การศึก ษา ทั้ ง ยัง พระราชทานพระราชดาริใ ห้
เห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้
ก็ ด้ ว ยการพั ฒ นาบุ คคลของชาติใ ห้ มี คุณ ภาพ
โดยการให้การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาดังจะ
เห็ นได้ จากพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ความสาคัญ
ตอนหนึ่งว่า“...มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สาคัญ คือ
ประการแรก ที่จะส่งเสริมกิจการด้านวิชาการ
ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และกว้ า งขวางลึ ก ซึ้ ง แล้ ว
จัดการให้นักศึกษาได้เล่าเรียนอย่างดี ให้แต่ละ
คนได้ รับ วิช าความรู้ตามที่ ตั้ง ใจจะเรียนอย่า ง
เต็มที่ โดยถือหลักว่าการเรียนจากครูบาอาจารย์
และตารับนั้นเป็นทางลัด ทาให้เรียนรู้ได้รวดเร็ ว
กว่าการค้นคว้า ด้วยตนเอง หากจะให้ค้นคว้ า
ก็ ต้ อ งสอนวิ ธี ใ ห้ ไม่ ใ ช่ ป ล่ อ ยให้ ค้ น กั น ตาม
ยถากรรมแบบงบเข็มในมหาสมุทร ซึ่งออกจะน่า
เบื่อหน่ายและสิ้นเปลือ งอย่า งยิ่ง ไปทุ ก สิ่ง ทุ ก
อย่าง
ประการที่ สอง สิ่งทั้ งหลายอันเกี่ ยวกั บการ
แสดงผลการเรี ยน เช่ น ระบบคะแนน เกี ยรติ นิ ยม
รางวัลการศึกษา ล้วนมีความสาคัญ มีอุปการะ
ส่งเสริมการศึกษาทั้งสิ้น...”
“...เพราะสิ่งเหล่านั้น นอกจะช่วยให้เกิด
ความหวังและกาลังใจให้ขะมักเขม้นในการเล่า
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เรี ย นแล้ ว ยั ง เป็ น เหมื อ นเข็ ม ทิ ศ หรื อ มาตร
ที่ นัก ศึ ก ษาจะใช้วัดความรู้ความสามารถและ
ความถนั ด ของตั ว ให้ ท ราบได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถเพียงไหน
ควรจะศึกษาต่อไปในแนวทางใด ขั้นใด มหาวิทยาลัย
จึงไม่ควรมองข้ามสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใด
หากแต่ควรจัดให้เป็นปัจจัยวัดผลที่เป็นมาตรฐาน
เชื่อถือได้...”
พระบรมราโชวาทว่ า มหาวิทยาลั ยมี หน้ าที่
สาคัญ 2 ประการ คือ ทรงเตือนสติให้นิสิตนักศึกษา
บัณฑิต อาจารย์ผู้ให้การศึกษา และผู้บริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ควรอย่างยิ่งที่จะรักษาความหมาย
ที่ แท้ จ ริ ง นี้ ไว้ อย่ าให้ ก ลายเป็ นอื่ น เพราะถ้ า
มหาวิท ยาลัยเห็นว่ากิ จ กรรมอื่ นส าคัญ ไปกว่ า
วิชาการแล้ว ความหมายของคาว่า มหาวิทยาลัย
ก็ จ ะเปลี่ ย นแปลงไป คื อ มิ ใ ช่ แ หล่ ง ความรู้
และแหล่งวิทยาการที่แท้จริง ตัวบัณฑิตเองก็ไม่ควร
ทอดทิ้งวิชาการ แต่ควรทาตัวให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการเสมอ เพื่ อ ให้เ ป็นรากฐานในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างภูมิใจในตัวเอง พระองค์ทรง
อธิบายว่า จุดหมายสาคัญของหน้าที่ นี้อยู่ที่การ
วางรากฐานทางปั ญญา คุณธรรม จริ ยธรรม และ
วั ฒ นธรรมให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ มีความเข้าใจใน
ตนเองและในสภาวะแวดล้ อ มเป็ น อย่ า งดี
มีความคดวินิจฉัยสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
ปัญ หาได้อย่างถูก ต้องตามเหตุผ ล จึง ส่ง ผลให้
บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเหมาะสม
สาหรับปฏิบัติง านที่ส าคัญคือสร้างสรรค์ความ
เจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ
, 2546, หน้า 123-125)
กระบวนการคิ ดแบบนี้ เ ป็ นแนวคิ ดตาม
ปรัชญาลัทธิจิตนิยม (Idealism) ว่าด้วยโลกของ
จิ ต ความคิ ด และมโนคติ ที่ มุ่ ง พิ จ ารณาให้

ความสาคัญต่อความเป็นวิชาการเป็นหลักเน้น
การสอนวิช าการ โดยให้ผู้ เ รี ยนเรี ยนในเรื่ อ ง
ที่ยากเมื่อเรียนได้สาเร็จก็จะช่วยพัฒนาความคิด
ของคนให้ ส ามารถคิ ด ในเรื่ อ งอื่ น เรื่ อ งใดก็ ไ ด้
ทั้งนั้น และเป็นแนวคิดตามปรัชญาลัทธิปฏิบัติ
นิ ย ม (Experimentalism) ว่ า ด้ ว ยโลกของ
ประสบการณ์ ทรงเน้นการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ประสบการณ์ เน้นการฝึกด้วยตนเองโดยอาจารย์
เป็นผู้ส อนวิธีก ารศึก ษาค้นคว้าที่ ถูก ต้อ งให้แก่
ผู้เรียน เพื่อให้เป็นคนที่มีความรอบรู้เท่าทันผู้อื่น
ในทุกเรื่องแนวคิดทั้งสองแบบนี้ เมื่อเชื่อมโยงกัน
แล้วจะเห็นว่าเป็นกระบวนการคิดที่มุ่งพิจารณา
การจัดการศึกษาแบบต้องคิดวิชาการเป็นสร้าง
ทฤษฎีได้ และปฏิบัติควบคู่กั นไปเสมอ และมี ระบบ
ให้รางวัลเกียรติยศ หรือตามแนวลัทธินี้เรียกว่ า
เป็ น ระบบการตรวจพิ สู จ น์ ข องสาธารณชน
ผู้ที่ ผ่านระบบนี้แล้ว จะเกิดความภาคภูมิ ใจใน
ตน เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจที่จะทา
การวิจัยหาความรู้ใหม่ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่สิ่งดี
ให้ กั บ สัง คมโดยส่ว นรวมและประเทศชาติ ไ ด้
ในที่สุด (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 126)
พระองค์ทรงยกตัวอย่างวิธีการไปให้ถึง
ซึ่งจุดหมาย ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนวิธี การศึกษา
ค้นคว้าที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน อันจะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีส าหรับ อาจารย์ที่จ ะนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของตน กระบวนการคิดแบบนี้ เ ป็ น
แนวคิดตามปรัชญาลัทธิจิตนิยมว่าด้วยโลกของ
จิต ความคิด และมโนคติ ที่ เน้นการจัดการศึก ษา
เพื่อทาให้จิตดีง ามต้นแบบที่ดี และเป็นแนวคิด
ตามปรั ช ญาลั ท ธิ ป ฏิ บั ติ นิ ย มว่ า ด้ ว ยโลกของ
ประสบการณ์ มี ลั ก ษณะเป็ นกระบวนการคิ ด
แบบวิทยาศาสตร์ที่มี การคิดเป็นลาดับขั้นตอน
ก่อนหลังตามลาดับของปรากฏการณ์ที่จะบังเกิด
ขึ้ น พระองค์ ท รงสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลที่ จ ะ
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ตามมาพร้อมวิธีก ารแก้ปัญหาที่จ ะเกิ ดขึ้นด้วย
อย่างชัดเจน (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 126)
“...ทุ ก ฝุายทุ ก คน พร้ อ มกั นปฏิบัติง าน
ของชาติโดยทานองนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเป็น
ล าดั บ และเชื่ อ ได้ แ น่ น อนว่ า จะเอาชนะ
อุปสรรค ปัญหา ความไม่ปรกติทั้งปวงได้ ทั้งจะ
สามารถจรรโลงรัก ษา และนาพาประเทศไทย
ให้ ก้ า วหน้ า ไปสู่ ค วามเจริ ญ เป็ น อิ ส ระได้ โ ดย
สวัสดี...” (มข./17 ธันวาคม 2535)
พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญ ญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ความส าคัญ
ตอนหนึ่ ง ว่ า (กองบรรณาธิ ก าร ส านั ก พิ ม พ์
เนชั่นบุ๊คส์, 2559, หน้า 31)
“...ปัญญา แปลตามพยัญชนะว่าความรู้
ทั่ว ตามอรรถะหมายความได้หลายอย่างอย่าง
หนึ่งคือความรู้ทุกอย่าง ทั้งที่ เล่าเรียนจดจามา
ที่ พิ จ ารณาใคร่ ค รวญคิ ด เห็ น ขึ้ น มาและที่ ไ ด้
ฝึ ก อบรมให้ ค ล่ อ งแคล่ ว ช านาญขึ้ น มาในตั ว
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อมีความรู้ชัดเจนชานาญในวิชา
ต่า งๆ ดั ง ว่ า จะยั ง ผลให้ เ กิ ด เป็ น ความเฉลี ย ว
ฉลาดขึ้นในตัวบุคคลแต่ประการสาคัญคือความรู้
ที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะรวมกันเป็น
ความสามารถพิเ ศษขึ้นคือความรู้จ ริง รู้แจ้ง ชัด
รู้ ต ลอดในสิ่ง ที่ ไ ด้ มี โ อกาสศึ ก ษา ซึ่ ง จะให้ ผ ล
ต่ อ ไปเป็ น ความรู้ เ ท่ า กั น เป็ น ต้ น ว่ า รู้ เ ท่ า ทั น
ความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวง
ที่สมาคมด้วย รู้เ ท่าทันเหตุก ารณ์ สภาพการณ์
ทั้ ง หลายที่ ผ่านพบ เมื่ อ รู้ เ ท่ าทั นแล้ วก็ จ ะรู้ว่ า
แนวทางและวิธีการ ที่จะหลีกให้พ้นอุปสรรคปัญหา
และความเสื่อ ม ความล้ม เหลวทั้ ง ปวงได้แล้ ว
ดาเนินไปตามทางที่ ถูก ต้อ งเหมาะสมจนบรรลุ
ความสาเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุ่งหมายไว้
....”

จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวข้างต้นนั้น
อาจพิ จ ารณาตามหลัก แนวคิดของนัก ปรัชญา
สานักลัทธิต่างๆกันพอสังเขป โดยเป็นกระบวนการ
คิดตามแนวคิดปรัชญาลัทธิจิตนิยม (Idealism)
ว่าด้วยโลกของจิต ความคิด และมโนคติ ทรงมีแนวคิด
การเป็นนัก วิชาการและนัก ปฏิบัติก ารจะต้อ ง
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดีของผู้ที่ จะทางาน
เป็ นส าคั ญ และทรงขอให้ ทุ ก คนมี สติ ระลึ ก รู้
พิจารณาความคิดจิตใจตนเอง และท าการใดๆ
ให้ดีจนเป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของตนเอง
และผู้อื่น (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 208)
กระบวนการคิ ดผสมผสานกั นระหว่า ง
แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)
ว่าด้วยโลกของการดารงชีวิตที่มุ่งพิจ ารณาการ
ดารงชี วิ ต ของคนทรงพิ จ ารณาแง่ ทุ ก คนเป็ น
ผู้เลือกที่ดี โดยทรงชี้แนะให้ทุกคนกลั่นกรองเอา
ส่วนที่ดีเป็นแก่นแท้ที่ เป็นประโยชน์ไว้นามาตั้ง
เป็นหลักปฏิบัติใหม่ว่า ในการจะท างานต้องรักษา
แรงผลักดันที่ดีไว้ให้คงอยู่เสมอ แล้วนาเอาความ
สุขุมรอบคอบความมีสติ ใช้เ หตุผลและใช้หลัก
วิชาที่ถูกต้อง มาประกอบเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริม
ให้สามารถทางานถี่ถ้วนพอเหมาะพอดีและได้ผล
สมบูรณ์เต็มเปี่ยม (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546,
หน้า 209)
กระบวนการคิดตามปรัชญาลัทธิสัจนิยม
(Realism) ว่าด้ วยโลกของวั ตถุ ทรงมี แนวคิ ด
พิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพหรือธรรมชาติ
ของคน โดยทรงแบ่งลักษณะของคนทางานเป็น
2 พวก คือ พวกที่ทางานเร็ว กล้า ไม่ลังเลสงสัย
ให้ติดขัด ตื่นตัว ตื่นใจ และมั่ นใจในตนเองแต่ ขาด
ความละเอียดรอบคอบไม่ มีค่อยมี สติทาให้งาน
บกพร่องเสียหาย และ 2) พวกที่ทางานอย่างเฉื่อยชา
ไม่กล้า ไม่มั่นใจ เพราะมีความละเอียดรอบคอบ
ระมัดระวังตัวมากเกินไป รีรอไม่ลงมือทาเสียเวลา
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เสียการ เสียงาน และเสียประโยชน์ (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ,
2546, หน้า 208)
กระบวนการคิดตามปรัชญาลัทธิหลักการ
นิ ย มใหม่ (Neo-Thomism) ว่ า ด้ ว ยโลกของ
เหตุผล ทรงพิจารณาถึงความเกาะเกี่ยวสัมพันธ์
กันในแง่ความสามารถในการทางาน สรุปว่าการทางาน
ขึ้นอยู่กับความสามารถ 2 ประการที่สาคัญคือ
ความสามารถปฏิ บั ติ ง านเฉพาะของตนเอง
กับความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
จะต้ อ งมี แ ละด าเนิ น ควบคู่ กั น ไปน ามาใช้
ด้วยจิตใจที่สงบมั่นคงและแจ่มใสสุจริตด้วยความรู้
ความคิดที่เป็นอิสระเป็นกลางไม่มีอคติ และเที่ยงตรง
ในหลัก เหตุผลที่ถูก ต้อ งจะทาให้เ กิดปัญญาขึ้น
(ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 208)
กระบวนการคิดตามปรัชญาลัทธิปฏิบัติ
นิยม (Experimentalism)ว่าด้วยโลกของประสบการณ์
ทรงขอให้ตั้งใจพยายามค้นคว้าศึกษา และฝึกปฏิบัติตน
ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถเพิ่ ม พู น ขึ้ น ต่ อ ไป
ทั้ง ทางลึก คือ ทางด้านวิชาการ และทางกว้าง
คือ ทางด้า นประสบการณ์แ ละมนุ ษยสั ม พั น ธ์
ฝึ ก ฝนตนเองให้ มี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งเพี ย งพอ
มีความซื่อตรงจริงใจ บริสุทธิ์ใจต่อ งานและต่อ
วิชาการ ไม่สับสน มักง่าย ไม่ประมาท เมิน เฉย
ทาให้เสียงาน เสียคน ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วย
ความมั่ นเพี ยร อุ ตสาหะพากเพี ยรสร้างสรรค์
ผลงาน เฉลียวฉลาดในการปรับปรุงตัว ปรับปรุงงาน
ให้ทันเวลา ประสานสามัคคี ประสานประโยชน์
กับผู้ร่วมงานทุกคนทุกระดับ รวมทั้งผู้อื่น หรือฝุายอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546,
หน้า 208-209)
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ ระราชทานในโอกาสต่ า งๆ
โดยเฉพาะในพิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้
สะท้อนถึงแนวคิดของลัทธิปรัชญาการศึกษาทุก

ลัท ธิไ ม่ เ ฉพาะว่า เป็น แนวคิ ดของลัท ธิป รัชญา
การศึกษาลัทธิใด แต่เนื้อหาสาระของพระบรม
ราโชวาทเป็นลักษณะการประยุกต์หลายแนวคิด
เข้ า ด้ ว ยกั น และการผสมผสานแนวคิ ด ลั ท ธิ
ปรัชญาการศึกษาให้เ หมาะสมกั บ สถานการณ์
บ้านเมือง โดยไม่ ยึดติดว่าเป็นแนวคิดของลัท ธิ
ปรัชญาการศึกษาของสานักใด แต่ทรงเน้นการ
ใช้แนวคิดเพื่อการประยุก ต์ใช้ให้เ กิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติม ากกว่า ด้วยเหตุนี้อาจเป็นเหตุ
ให้เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา”
ศาสตร์พระราชาด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สาหรับปรัชญาการศึกษาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชปณิ ธ านที่ จ ะให้
การศึ กษาแก่ ประชาชนอย่างทั่ วถึ งและมี คุ ณภาพ
ทรงเห็นว่าการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนา
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนและต่ อ การ
พัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราช
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2520
ความสาคัญตอนหนึ่งว่า
“...การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่ง
ส าคัญที่ สุด เพราะเป็ นการหล่อหลอมวางรู ป แบบ
ให้แก่อนุชน ทั้งทางความรู้ ความสามารถ ทั้งทางจิต
วิญ ญาณ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาทุ ก ต าแหน่ ง
หน้ า ที่ จึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ชาติ
บ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดี...”
ดั งนั้ นจึ งมี แนวพระราชด าริ ด้ าน
การศึกษาที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ทรงสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกระดับ
พระองค์ มี แ นวพระราชด าริ ใ ห้
วางรากฐานความรู้และการศึก ษาอย่างทั่ วถึ ง
ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างคนให้มาพัฒนาประเทศ
โดยสร้ างโอกาสให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความรู้ ใ น

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
92

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ทุ กระดับ ของการศึก ษาทั้ ง ในระบบและนอก
ระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัยนับ ตั้ง แต่ใน
ระดับปัจเจกบุคคล จนถึงระดับประเทศและทรง
“สร้างรากฐานอย่างทั่ วถึง ” โดยพระราชทาน
พระราชดาริให้ราษฎรที่ด้อ ยโอกาส ไม่ ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน ดังเห็นได้จากการพระราชทานพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือที่ดิน ในการจัดสร้าง
โรงเรียนต่างๆ อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนสาหรับ
เยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบทห่างไกล
และพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนราช
ประชาสมาสัย โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียน
ราชวินิตมัธยม โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
โรงเรียนวัง ไกลกั ง วล และโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิ ท ยาลั ยนอกจากนี้ ทรงริ เ ริ่ ม ให้ มี ส ถาบั น
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารอันเป็นส่วนสาคัญ
ของการพั ฒ นาประเทศโดยได้ พ ระราชทาน
พระราชดาริให้ศึกษาแนวทางการก่อตั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวมานั้นมีความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งที่อยู่บนปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประเทศอย่างแท้จริง เช่น โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์
ส าหรับ เยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบท
ห่างไกล และโรงเรียนราชประชาสมาศัย สาหรับบุตร
ธิดาของคนไข้โรคเรื้อน ซึ่งมิ ได้ติดโรคจากบิดา
มารดา เป็นต้น
2. พระราชทานทุ นการศึกษาในทุ ก
ระดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลต่างๆ
ทุกระดับการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาในมูลนิธิ
ช่วยนักเรียนขาดแคลนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ชาวเขา รางวัลแก่ นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น

ระดั บ ประถมและมั ธ ยมศึ ก ษาทั้ ง ประเทศ
ทุ น มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ เ พื่ อ เกื้ อ หนุ น
ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัย ทรงส่งเสริมการจัดตั้ง
และดาเนินกิจการโรงเรียนสาหรับเด็กพิการทุก
ประเภท ทรงพระกรุณาฟื้นฟูทุนเล่า เรียนหลวง
และทรงก่ อตั้งทุ นภูมิ พล และทุ นอานันทมหิดล
ส่ งเยาวชนไปศึ กษาวิ ทยาการระดั บสู งสาขาต่ างๆ
ในต่างประเทศ ทุนการศึกษาที่ทรงพระราชทาน
มีหลายประเภท เช่น ทุนกรศึกษาในมูลนิธิช่วย
นักเรียนขาดแคลน สาหรับนักเรียนที่ขาดแคลนจริงๆ
และทุนภูมิพลและทุนอานันทมหิดล สาหรับการ
ส่ ง นั ก เรี ย นทุ น ไปศึ ก ษาวิ ท ยาการระดั บ สู ง
ซึ่ง บทบาทในการสนับ สนุนก็ แ ตกต่างกั นตาม
บริบทและความสามารถของผู้เรียนด้วย
3. จัดทาโครงการสารานุกรมสาหรับ
เยาวชน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ได้พระราชทานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่สาคัญแก่เยาวชน ได้แก่ โครงการสารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชน โดยทรงมีวัตถุประสงค์ ให้
เป็น หนัง สื อความรู้ที่ เ หมาะแก่เ ด็ก ในวัยต่างๆ
รวม ทั้ ง ผู้ ใ ห ญ่ ก็ สา ม า ร ถใ ช้ ป ร ะโ ย ชน์ ได้
โดยพระองค์ทรงกาหนดหลักการทาคาอธิบาย
เรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ
ส าหรั บ ให้ เ ด็ ก รุ่ น เล็ ก อ่ า นเข้ า ใจระดั บ หนึ่ ง
ส าหรั บ เด็ ก รุ่ น กลางอ่ า นเข้ า ใจได้ ร ะดั บ หนึ่ ง
และส าหรับเด็ก รุ่นใหญ่ รวมถึง ผู้ใหญ่ผู้สนใจ
อ่านได้อีกระดับ หนึ่งเพื่อ อานวยโอกาสให้บิดา
มารดาสามารถใช้ ห นั ง สื อ นั้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ
แนะนาวิชาแก่บุตรธิดา และให้พี่แนะนาวิชาแก่น้อง
เป็นลาดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องถึงเรือ่ งอื่นๆ ก็ให้
อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์
จะให้ ผู้ ศึ ก ษาทราบและตระหนั ก ว่ า วิ ช าการ
แต่ ล ะสาขามี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งถึ ง กั น
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ควรศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง ด้วยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่า หนังสือ เป็นเครื่อ งมือ ใน
การเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นคลังความรู้ที่สืบค้น
ได้ และในปัจจุบันโครงการสารุกรมได้พัฒนาไป
มาก สามารถสืบค้นทางเวปไซต์ได้โดยสะดวก
4. พระราชทานการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยัง
ทรงมีพระราชดาริด้วยว่าราษฎรในชนบทโดยเฉพาะ
ในท้ องที่ ทุร กั นดารควรได้รับ การศึกษาเพื่อ ให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความ
เป็นอยู่ให้สามารถอยู่ได้โดยการ “พึ่ งตนเอง”
ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยพระราชทาน
โครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อาชีพ และความเป็นอยู่ของราษฎรในท้ องถิ่ น
ชนบทให้ช่วยตัวเองได้ เช่น โรงเรียนพระดาบส
ที่ ส อนคนให้ มี อ าชี พ จากการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ น
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ เป็นการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง
5. สร้ างศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาฯให้
ราษฎรเรียนรู้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เน้ นถึ ง ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี “ตั วอย่ างของ
ความสาเร็จ ” ในเรื่องการพึ่งตนเองมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้ราษฎรในชนบทได้มีโอกาสได้รู้
ได้เห็นถึง ตัวอย่างของความสาเร็จ นี้และนาไป
ปฏิบัติได้เอง ดัง นั้น พระองค์จึง พระราชทาน
ศูนย์ศึกษาการพั ฒนาจานวน 6 ศูนย์กระจาย
อยู่ในภาคต่างๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง
กันเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาสรรพวิชา ค้นคว้า ทดลอง
สาธิ ต และดู ง านทั้ ง ของส่ ว นราชการและ
ประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้ให้ผู้เข้ามาศึกษา
ดูได้ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
แล้วนาไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสม

6. ทรงสอนให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ตระหนั กดี ว่ าประเทศไทยนั้ นเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพการเกษตรต้องอาศัยธรรมชาติในการท า
มาหากินจึงจาเป็นต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้
มากที่สุด และไม่ทาลายธรรมชาติ ทรงมุ่งเน้นให้
ประชาชนชาวไทยอยู่ร่ วมกับทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มอย่างสันติไ ม่ เ บีย ดเบีย นหรื อ
ก่ อ ปั ญ ห าใ ห้ เ กิ ดขึ้ นกั บ สภาวะ แวดล้ อ ม
แนวพระราชด าริ ที่ พ ระราชทานดั ง กล่ า ว
คื อ การให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ กษตรกรให้ มี ก ารท า
การเกษตรอย่างยั่งยืน
7. พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่ ”เพื่ อ
เกษตรกร
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเกษตรกร
ได้แก่ “ทฤษฎีใหม่” ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ที่ดินและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การปฏิบัติ ตาม
ทฤษฎีใหม่นี้ เกษตรกรจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้
ในขั้นแรก และสามารถพัฒนาไปขั้นที่สองเป็น
การรวมพลัง กันในรูป กลุ่ม หรือสหกรณ์ในการ
ขายผลผลิ ต และเมื่ อ ผ่ า นพ้ น ขั้ น ที่ ส องแล้ ว
ก็ ส ามารถพั ฒ นาไปขั้ น ที่ ส ามเพื่ อ หาทุ น หรื อ
แหล่ ง เงิ น มาช่ ว ยในการลงทุ น และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตต่อไป
สรุปได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็น “ครูแห่ งแผ่ นดิ น” โดยวิธีการสอนของ
พระองค์ คือ “ทรงท าให้ดู” ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า
“ทาให้เขาดู” นอกจากนี้ ทรงตระหนักว่า การศึกษา
มีความส าคัญ ต่อการพั ฒ นาชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ และทรงถือว่า
“การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ”
ดัง พระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ
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โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาบางตอนความสาคัญ
ตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป
มี ความอยู่ ดีกิ นดี มี ความมั่ นคงด้วยการให้
การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นทรัพยากร
ทางปัญญาที่มีค่าของชาติ...”
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ต่างๆ จะทรงทดลองทดสอบแล้วจึงแสดงให้ดู
เพื่ อ ชั ก จูง ให้ป ระชาชนสนใจอั น เป็น ลั ก ษณะ
ประชาธิปไตย และทรงมี ความเป็นครูมากโดยจะ
พระราชทานคาอธิบายที่มีแง่มุมต่างๆ อย่างละเอียด
ทั้งนี้ จะทรงใช้ “อุบาย” เป็นการสอนแบบทางอ้อม
เช่น บางสถานการณ์ที่ เ ร่ง ด่วนและอาจมี ภัย
ถึงประชาชน พระองค์จะทรงไต่ถามสถานการณ์
ขณะนั้ น ว่ า เป็ น อย่ า งไรเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ กิ ด
ความรู้สึ กและเข้ าใจว่าต้ องรีบดาเนินการโดยทั นที
จะรอเวลาราชการไม่ ได้เ พราะความทุ ก ข์ยาก
ของประชาชนไม่มีวันหยุด
บทสรุป
ศาสตร์พระราชาเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้าง
ความสมดุ ลทางเศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม
และวัฒ นธรรม ตลอดจนสร้า งความสุข แบบ
ยั่งยืนภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่รอด)
Sufficiency (พอเพี ยง) และ Sustainability
(ยั่งยืน) หลักการสาคัญ อีกประการของศาสตร์
พระราชาคือ การพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณาการ
ถือ เป็น พั ฒ นาการที่ ส าคัญ และโอกาสที่ ดีของ
ประเทศไทยในการสร้างให้เกิดการรับรู้รับทราบ
ในเวทีระดับโลกถึงการนา “ศาสตร์พระราชา”

ไปปรับ ใช้ในงานพั ฒนาชุม ชนชนบทจนเกิ ดผล
เป็นรูปธรรม ได้รับการยอมรับและมีการขยาย
ผลไปยั ง หลายประเทศ หนึ่ ง ในศาสตร์ ข อง
พระราชาคือ “ศาสตร์ด้านการศึกษา”พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ได้ทรงประยุกต์ใช้ ปรัชญาการศึกษา
มาดัดแปลงให้เป็นระบบใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ แ ละสถานการณ์ เ พื่ อ ให้
การศึ ก ษาบรรลุ เ ปู า หมายต่ อ ผู้ เรี ยนมากที่ สุ ด
เนื้อหาสาระของพระบรมราโชวาท เป็นลักษณะการ
ประยุ ก ต์ ห ลายแนวคิ ด เข้ า ด้ ว ยกั น และการ
ผสมผสานแนวคิดลัทธิปรัชญาการศึกษาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์บ้านเมือง โดยไม่ยึดติดว่าเป็นแนวคิด
ของลัทธิปรัชญาการศึกษาของสานักใด แต่ทรงเน้น
การใช้แนวคิดเพื่ อการประยุกต์ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์
ในทางปฏิบัติมากกว่าศาสตร์ ด้านการศึก ษาของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ไม่ อ าจกล่ า ว
โดยสรุปได้ว่าพระองค์เลือกแนวคิด ของปรัชญา
การศึกษาของสานักใด แต่ทรงเลือกใช้ประยุกต์ให้
เหมาะสมกั บ บริบ ทให้ เ กิ ดประโยชน์ม ากกว่ า
มุ่ ง เน้ น เฉพาะเจาะจงในเชิ ง ทฤษฎี ดั ง นั้ น
พระองค์ทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน” โดยวิธีการสอน
ของพระองค์ คือ “ทรงทาให้ดู” ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า
“ทาให้เขาดู” นอกจากนี้ ทรงตระหนักว่า การศึกษา
มี ความส าคัญ ต่อการพั ฒ นาชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ และทรง
ถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต
มนุษย์” โดยความหมายคือ “การศึกษาเพื่อการ
พัฒ นาอย่างยั่ง ยืน ” ให้ทั นต่อ สถานการณ์ใน
ศตวรรษที่ 21
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สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
The rights and participation of communities and local
รัษฎากร วินิจกุล1

บทคัดย่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นรากฐานสาคัญ ตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เช่นเดียวกับ
การปกครองในระดั บ ท้ องถิ่ นที่ การมีส่ วนร่ วมของประชาชนมี ค วามส าคัญ นั บ ตั้ ง แต่ ป ระเทศไทยมี แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา จนถึงฉบับปัจจุบันคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ที่จัดให้มีการส่งเสริมการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถ
พึ่ง ตนเองได้ โดยอาศัย สิท ธิ และหลั กการพื้ นฐานของการมีส่ วนร่ วมมาเป็นแนวปฏิ บัติ ต ามหลั กกฎหมายภายใต้
รัฐธรรมนูญ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนัก
ถึงสิทธิการมีส่วนร่วมและทาอย่างไรในการใช้สิทธิส่วนร่วมกัน ตลอดจนประโยชน์อันเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การ
ภาครัฐและภาคพลเมือง โดยเฉพาะพลเมืองในฐานะเจ้าของอานาจอธิปไตย และประกอบการเรียนการสอนแนวคิด
การปกครองท้องถิ่นและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ: สิทธิ, การมีส่วนร่วม, ชุมชน, ท้องถิ่น

Abstract
Participation of citizens A fundamental democratic principles. Just as the rule at the local
level with the participation of the public is vital. Since Thailand's National Economic and Social
Development Plan No. 8 onwards until the present. National Social and Economic Development
Plan No. 12 to provide for the promotion of decentralization of power to local governments. And
local communities to be self-reliant. Based on fundamental principles and rights of participation
is the practice by law under the Constitution. As a basis to develop the knowledge and
community development. To the public The local community recognizes the right of
participation and how to exercise common. As well as a helpful guideline development
organizations, government and citizens. The citizens are the owners of sovereignty. And of course
the local government and other sciences. Associated
Keywords: rights, participation, community, local
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บทนา
สิท ธิ ก ารมี ส่ว นร่ว มของประชาชนต้ อ ง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่ต้องกระทาก่อน
การตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับด้านนโยบาย
และแผน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งและ
การหาที่ตั้งโครงการ การบริห ารงานโครงการ
หรือการเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการ
ที่จัดทาขึ้นได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
ประชาชนแท้จริง การมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการปกป้อง
สิทธิของตนเองและสังคมส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่
ทราบถึง ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้นเป็นอย่างดีก ารมี
ส่วนร่วมไม่ว่าทางใดก็ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของ
แนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี อ ย่ า งเดี ย วและต้ อ งให้
ความสาคัญต่อการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการรับรู้
ร่ ว มกั น ช่ ว ยกั น คิ ด ช่ ว ยกั น ท าพร้ อ มให้ ค วาม
ร่วมมื อ มี ส่ วนร่วมตัด สินใจและร่ วมกั นแก้ ไ ข
ปัญ หาภายในสั ง คม ประชาชนจึ ง ควรเรีย นรู้
ร่วมกันและสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตจากทุกฝ่ายของ
สัง คมและให้ก ารยอมรับ ด้วยการมี ส่วนร่วมนี้
อาจแสดงออกมาได้เฉพาะความคิด เพราะเป็นการ
ลาบากที่จะแสดงออกมาทางวาจา การเปิดเผยเฉพาะ
กลุ่ ม และสถานที่ ที่ ไ ม่ ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ อั น ใด
ต่อกระบวนการทางกฎหมาย
บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นน าเสนอเพื่ อ ขยาย
ขอบเขตของความรู้ สรุปสาระที่แสดงให้ทราบ
ปรากฏการณ์ ปั จจุ บั น การประยุ กต์ ใช้ ส าหรั บ
การศึกษาที่ เ ห็นว่าเกี่ ยวข้อ งเพราะการวินิจ ฉัย
ย่อมเป็นเรื่ องข้อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งและวินั ย
ด าเนิ น การได้ ห ลายวิ ธี ก ารตามข้ อ เท็ จ จริ ง
และสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่
แล้ว ประเด็นของบทความนี้เพื่อแสดงถึงความ
ต้อ งการมี ส่วนร่ วม การส่ ง เสริม ให้ ป ระชาชน

มีความร่วมมื อในการเรียกร้องสิท ธิและความ
เป็นธรรม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการตัดสินใจ
ร่วมกันนั้นมีความถูกต้องและชอบธรรมควรให้
คาปรึกษาและหารือแนวทางร่วมกัน การยอมรับฟัง
ความคิ ด เห็น ของประชาชนก่ อ นจะตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการเรื่องใดเสมอ การรับฟังความคิดเห็น
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ เกิ ด ปั ญ หาการระดมสมองของ
ชุมชนและท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อเท็ จจริงการขาดคุณธรรม
และจริยธรรม การทุจริต การฉ้อราษฎร์บังหลวง
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทั้งข้าราชการ
พนักงานราชการ ความเกรงกลัวต่ออานาจและอิทธิพล
ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับให้สทิ ธิและเสรีภาพ
แก่ ประชาชนในการแสดงความคิ ดเห็ นการอ านวย
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่ความสามารถในการ
ตัดสินใจบางเรื่องราวอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ผู้มีส่วนเสีย การให้ความรู้และให้คาปรึกษาต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นนั้น จึงมีความสอดคล้อง
และเป็ นตามแนวคิ ด หรื อ หลั ก การของการมี
ส่ว นร่ วมเป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ในการส่ง เสริ ม
และสนับสนุนหลักการดังกล่าว ทาให้ผู้เขียนเกิด
แรงบันดาลใจ เพราะปัญหาสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็ น โจทย์ ข้ อ ยากอี ก ข้ อ หนึ่ ง
ที่สามารถแสวงหาคาตอบได้อย่างไม่สิ้นสุด
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อ
จากการมีส่วนร่วม
การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
เครือข่ายต่าง ๆ ประกอบข้อเท็จจริงของสังคมไทย
บางประเด็นดังนี้
(1) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนด้ าน
การป้องกันอาชญากรรม เห็นว่าผลงานวิจัยส่วนใหญ่
เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ การให้ความสารวจกับระดับ
ความคิดเห็นมากน้อยแตกต่างออกไป หรือการมีส่วน
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ร่วมตั้งแต่ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่าสุด
ระดับดีมาก ระดับดีและระดับน้อยที่สุด เป็นต้น
(2) ความหลากหลายในประเด็นเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนด้านสัง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น เช่น การจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัดกาแพงเพชรที่กว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายและภาคีเครือข่ายที่ให้ความ
ร่วมมือเบื้องต้นเป็นอย่างดี
สิ ท ธิ ก า รมี ส่ ว นร่ ว มของประช าชนตา ม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
การปกครองด้วยระบอบประชาธิป ไตย
ให้ความสาคัญต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้ ร ะบุ ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด 6
รัฐสภา หมวด 14 การปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
และหมวด 15 การแก้ ไขเพิ่ มเติมรัฐธรรมนูญ ยังมี
ปรากฏอยู่ ใ นพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ยบบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545
มาตรา 3/1 กาหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องให้ประชาชนมี ส่วนร่วม และเพิ่ม เติม
ในวรรคสาม ระบุว่าการปฏิบัติห น้าที่ของส่วน
ราชการต้อ งใช้วิธีบ ริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
การคานึง ถึง ความรับ ผิดชอบของผู้ป ฏิบัติง าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็น
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
แล ะวิ ธี กา รบ ริ หา ร กิ จ กา ร บ้ า นเ มื อง ที่ ดี
พุทธศักราช 2546 หมวด 2 การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในมาตรา 8
ระบุว่ าการบริ หารราชการเพื่ อประโยชน์ สุ ขของ
ประชาชนส่วนราชการต้องดาเนินการโดยประชาชน

เป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐและแนว
ทางการบริหารราชการวงเล็บสาม ได้กาหนดให้
การปฏิบัติภารกิจ ของส่วนราชการว่าก่ อ นเริ่ม
ด าเนิ น การใด ส่ ว นราชการต้ อ งรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจง ทาความเข้าใจ
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
ที่ได้รับจากภารกิจ และวงเล็บสี่ให้เป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการที่ ต้องรับฟังความคิดเห็นความพึ งพอใจ
ของสั ง คมโดยรวมและประชาชนผู้ รับ บริก าร
เพื่อปรับปรุงและเสนอแนะวิธีการปฏิบตั ิราชการ
ต่อผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ป ระเทศไทยมี ก ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไทยประชาชนมี ศั ก ดิ์ ศรี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
สิท ธิ เสรี ภ าพและความเสมอภาคต้ อ งได้ รั บ
ความคุ้ ม ครอง ประชาชนมี บ ทบาททางด้ า น
การเมือง ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากต่อระบอบ
ประชาธิ ป ไตยตราบเท่ า ที่ เ ราต้ อ งอยู่ ร่ ว มกั น
ในสังคมเดียวกัน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสาคัญ
เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศที่สังคมไทย
ยึดถือเป็นประเด็นหลัก ของการบริหารจัดการ
และพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและการศึกษาให้เป็นสังคมที่
มี ความเข้ มแข็ งและยั่ งยื นเพื่ อความเป็ น
ประชาธิ ปไตยอย่ างแท้ จริ ง ปั ญหาที่ พบ ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ และประชาชนขาดการรั บ รู้
เกี่ยวกับแนวคิด และความสาคัญของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการ
นโยบายไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ
การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้าง
ก ร ะ บ วน ก า ร มี ส่ ว น ร่ วม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อม
ของประชาชนปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ
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การไม่ มี ตัว ชี้วัดที่ ชัดเจนที่ จ ะบอกให้ท ราบว่ า
ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือไม่ หรือหน่วยงาน
ของภาครัฐ ได้ เ ปิด โอกาสให้ป ระชาชนเข้า มา
มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ป ฏิบัติง าน
ไม่ สามารถท างานให้ ดี ขึ้ นได้ เพราะไม่ มี มาตรฐาน
ในการท างานที่ ชั ดเจน หากเราน ามาพิ จารณา
ประกอบการมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ การใช้ ชี วิ ต ทาง
การเมืองของนักวิชาการชื่อ Max Weber ผู้วิเคราะห์
แยกประเภทการมี ส่ วนร่ วมออกเป็ นสองประเภท
ประเภทแรก คือ live for politics เป็นการมีชีวิตอยู่
และอุทิศเพื่อการบ้านเมือง กล่าวคือเป็นการพิจารณา
เชิงความเสียสละ ส่วนการเมืองอีกประเภทหนึ่ง
คือ live off politics เป็นการดารงชีวิตอยู่หรือ
การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกั บการเมืองเพื่อให้ได้ประโยชน์
ทางวัตถุ คือการนึกถึงเฉพาะประโยชน์ของส่วน
ตนและพวกพ้อง หรือหากเทียบเคียงกับความจริง
ตามคากล่าวที่ว่าไว้ ประชาชนคือ เสียงสวรรค์
ที่ มี ผู้ก ล่า วถึ ง เสมอว่ า ประชาธิ ป ไตยนั้น ถือ ว่ า
ประชาชน คือ เสี ย งสวรรค์ เป็น ระบอบการ
ปกครองที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ มี สิ ท ธิ
เสรีภาพ ในการร่วมดาเนินการเพื่อสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กับสังคมของตนเอง เช่น กิจกรรม
เข้ าร่ วมทางการเมื อ งของประชาชนอาจเป็ น
ท า ง อ้ อ ม ซึ่ ง ผ่ า น ก ร ะ บ วน ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าไปทาหน้าที่แทน
ตนหรือทางตรง เช่น การประท้วง การร้องเรียน
หลายรูปแบบ เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลได้ทราบถึง
ปัญ หาและแสวงหาวิธีก ารแก้ ไขเพื่ อประโยชน์
ต่างๆ ของสังคม
สิท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปั จ จุบั น แบ่ ง เป็นสอง
กรณีดังนี้
(1) กรณีกระบวนการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน การมี ส่วนร่วมทางการเมื อง
โดยตรงของประชาชน เพื่ อให้ สิ ทธิ แก่ ประชาชน

ในกระบวนการทางเมืองต่าง ๆ เช่น การเข้าชื่อเสนอ
ร่ างพระราชบั ญญั ติ ในหมวด 3 และหมวด 5
โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า
10,000 คน ตามมาตรา 163, การเข้าชื่อของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน,
มาตรา 164 เพื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้
วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ถ อดถอนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
การเมือง ได้แก่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิ สภา ประธานศาล
ฎี กา ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประธานศาล
ปกครอง อั ย การสู ง สุ ด รวมถึ ง ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือ กตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงให้ออกจากตาแหน่งด้วยเหตุที่มีพฤติการณ์
ร่ารวยผิดปกติ การส่อในทางทุ จริต ต่อ หน้าที่
การส่อว่ากระท าผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
การส่อว่ากระท าผิดต่ อ ตาแหน่ง หน้าที่ ในการ
ยุติธรรม การส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือไม่
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจริ ย ธรรมอย่ า งรุ น แรง
และสาหรับการเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ต่อจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรอง
สิ ท ธิ ดั ง กล่ าวไว้ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งใช้ บั ง คั บ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 เช่น การออกเสียงประชามติ
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 165
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน และที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการ
ออกเสียงประชามติ
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(2) กรณีการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ
ของประชาชนนอกจากการมี ส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงแล้ว ประชาชนย่อมมีสิทธิจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เช่น สิท ธิในข้อ มู ล
ข่าวสารและการร้องเรียน (ส่วนที่ 10) รับรอง
สิท ธิของประชาชนในการรับ ทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ (มาตรา 56) การได้รับ ข้อ มู ล
คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ ก่อนการ
อนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
สุขภาพอนามั ย คุณภาพชีวิต หรือ ส่วนได้เ สี ย
ส าคั ญ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ ตนหรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
และมี สิ ท ธิ แ สดงความคิ ด เห็ น ของตนต่ อ
หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นาไปประกอบการ
พิจารณาในเรื่อ งดังกล่าว (มาตรา 57) รวมทั้ ง
มี ส่ ว นร่ ว มใน กระบวนการ พิ จ ารณาขอ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครองอั นมี ผ ลหรือ อาจมี ผ ลกระทบต่อ สิท ธิ
และเสรีภาพของตน (มาตรา 58) สิท ธิเ สนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา 59) สิทธิรวมตัว
กั น เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค (มาตรา 61)
สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื อ ง
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา
62) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (ส่วน
ที่ 11) คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ (มาตรา 63)
เสรี ภ าพในการรวมกั น เป็ น สมาคม สหภาพ
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น (มาตรา
64) การจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 65) สิทธิ
ชุมชน (ส่วนที่ 12) รับรองสิทธิของชุมชนในการ
อนุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา

ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
และการใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
(มาตรา 66) สิทธิของบุคคลที่จะมีสว่ นร่วมกับรัฐ
และชุม ชนในการคุ้มครอง ส่ งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภาพ หรื อ
คุณภาพชีวิตของตน (มาตรา 67) สิท ธิพิทัก ษ์
รัฐธรรมนูญ (ส่วนที่ 13) ห้ามบุคคลใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง อานาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธีก าร
ซึ่ ง มิ ได้ เ ป็ น ไปตา มวิ ถี ทาง ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 68) และให้สิทธิบุคคลใน
การต่ อ ต้ า นโดยสั น ติ วิ ธี ซึ่ ง การกระท าใด ๆ
ที่เป็นไปเพื่อให้ได้ม าซึ่งอานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีก ารซึ่ง มิได้เ ป็นไปตามวิถีท างที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นี้ (มาตรา 69) สิทธิมี
ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น (หมวด 14)
ได้ แ ก่ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 284) สิทธิล งคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ นั้ น พ้ น จาก
ตาแหน่ง (มาตรา 285) สิทธิเ ข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณา
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 286) ตลอดจน
มีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 287)
อย่ างไรก็ ดี รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติหมวด 5
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในส่วนที่ 10
แนวนโยบายด้านการมี ส่วนร่วมของประชาชน
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ซึ่งกาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสริม
ให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง การจั ด ท า
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ใช้ อ านาจรั ฐ ทุ ก ระดั บ ในรู ป แบบองค์ ก รทาง
วิชาชีพหรือตามสาขา อาชีพที่หลากหลายหรือ
รู ป แบบอื่ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วาม
เข้มแข็งในทางการเมืองและการจัดให้มีกฎหมาย
จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาการเมื อ งภาคพลเมื อ ง
เพื่อช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่ม
ประชาชนที่ ร วมตั ว กั น ในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ย
ทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและ
เ ส น อ ค วา ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่
การส่ง เสริม และให้ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนที่
เกี่ ยวกับ การพั ฒ นาการเมือ งและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รวมทั้ง ส่ง เสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

การมีส่วนร่วมถือเป็นหลัก การสากล
ของประเทศที่ เ จริญ ด้ วยขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันดี โดยให้ความสาคัญตามหลักธรร
มาภิบ าลที่ภาครัฐต้อ งเปิดโอกาสให้ป ระชาชน
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ ได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันดาเนินการตัดสินใจ เพื่ อสร้างความโปร่งใส
และส่ง เสริม การพั ฒ นาระบอบประชาธิป ไตย
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน การกระตุ้นจิตสานึก
ขั้นต้นต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนทุ กด้าน
ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยปั จ จุ บั น ประชาชนมี สิ ท ธิ
และสามารถจัดทาธรรมนูญประชาชน เริ่มตั้งแต่
ตาบลจัดการตนเองและผ่านการจัดทาธรรมนูญ
ชุมชน เป็นต้น เป็นการสะท้อนการเข้าถึงสิทธิ
อานาจประชาธิปไตยของชุมชนท้องถิ่นที่มิได้ยึด
เพี ยงเฉพาะภาครัฐเป็นศูนย์ก ลางแต่ม องและ
ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เป็ น
ศูนย์กลาง เพราะอย่างน้อยที่สุดท าให้ได้ท ราบ
ถึง สิ ท ธิ ก ารเมื อ ง สิ ท ธิอื่ น การยึด หลั ก นิ ติ รั ฐ
และหลัก นิติธรรม เพื่อนามาเป็น แนวทางการ
แก้ปัญหา ด้วยการปลูกฝังการมีส่วนร่วมการทา
ประชาพิ จ ารณ์ การบริ ห ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
อันเป็นพื้นฐานแทบทุกเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือด้านใดด้านหนึ่ง
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การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1
The business development strategy of the community enterprises case
studies of herbal products business Central Lower 1
วณิศญดา วาจิรัมย์1 กัญญามน อินหว่าง

2

บทคัดย่อ
บทความวิ ชาการนี้ นาเสนอลักษณะของกลุ่ มผู้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จชุมชน กลยุท ธ์ การจั ด การของกลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จชุม ชน และความสาเร็ จของผู้ ประกอบการวิ ส าหกิ จชุ มชนของธุ ร กิจผลิ ตภั ณฑ์ สมุ นไพร
โดยท าการวิเ คราะห์เ นื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่ อเป็ นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิ ดการวิจัย การ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่นามาใช้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า คือ ลักษณะของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เช่น ทรัพยากรในพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พนักงานในท้องถิ่น เงินทุนในการดาเนิน
ธุรกิจ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการคือ กลยุทธ์การจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การ
เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร การยกระดับทักษะฝีมือของ
พนักงาน 3) ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เช่น คุณภาพของสินค้าและ
บริการ การขยายตลาดใหม่ การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
คาสาคัญ: การพัฒนา, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร, กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

Abstract
This article presents the characteristics of the community enterprises, strategic
management of the entrepreneur community and the success of the entrepreneurial community
of herbal products by analyzing the content of the concept, theoretical, and research for guide
the creation framework research of the business development strategy of the community
enterprises case studies of herbal products business Central Lower 1 The study found that
components used to build the framework of the research include: 1) input is the characteristics
of the community enterprises such as resource area, local knowledge, local staff, finance
business, processing technology products. 2) Process is the strategic management of business
enterprises such as the ability to use technology, development of systems and information
networks. upgrading skills of employees 3) Output and outcome is business success of the
community enterprises such as quality of products and services, the expansion to new markets,
adding target customers.
KeyWords: development, business strategy, herbal products, the community enterprises
1
2

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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บทนา
ในปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับวิกฤตทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ วุ่นวาย
ภายในสังคมโลก ทุกประเทศต้องการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งการพัฒนาประเทศ
มีทั้งผลดีและผลเสีย ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศ
หนึ่ ง ที่ ก าลั ง ก้ า วไปสู่ป ระเทศพั ฒ นาท าให้ ค น
ในประเทศเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมของ
ที่ เ ป็ น ไทยเป็ น เน้ นภาคอุ ต สาหกรรมแทน
รวมถึงติดวัตถุนิยม ชอบความฟุ้งเฟ้อก่อให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงในแทบจะทุ ก ด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น
ด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อง วั ฒนธรรม สั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ ด้านบวกทาให้มีการ
พั ฒ นาในด้ านต่ างๆ เช่ น การศึ กษา สาธารณสุ ข
สาธารณูปโภค เป็นต้น และด้านลบ เช่น การขยายตัว
ของรัฐเข้าไปในชนบทส่งผลให้ชนบทเกิดความ
อ่ อ นแอในหลายด้ าน ทั้ ง การต้ อ งพึ่ ง พิ ง ตลาด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ความรู้ ที่ เ คยใช้ แ ก้ ปั ญ หาและสั่ ง สมกั น มา
ถูกปรับเปลี่ยน ถูกลืมเลือนหายไป สิ่งที่สาคัญที่สุด
คือ ความพอเพี ยงในการดาเนินชีวิต เป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่ทาให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดาเนิน
ชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อานาจและความ
มี อิ ส ระในการก าหนดชะตาชี วิ ต ของตนเอง
ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้
ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ
รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐาน
ที่คนไทยและสังคมไทยเคยมี อยู่แต่เดิมต้อ งถูก
กระทบกระเทื อน ซึ่งวิ กฤตเศรษฐกิ จจากปัญหา
ฟอ ง สบู่ และปั ญหาความอ่ อนแอของชนบท
รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์
และยื นยั นปรากฏการณ์ นี้ ได้ เป็ นอย่ างดี
(มู ลนิ ธิ ชัย พั ฒนา, 2550: 2-3) อย่ างไรก็ ตาม

จากระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
ต้ องอาศั ย ความร่ ว มมื อจากทุ ก ภาคส่ วนเป็ น
ตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการเติบโตสร้างความมั่งคั่ง
และสร้างงานเพื่อก่ อให้เกิดความได้เปรียบในเวที
การแข่ ง ขั น ระดั บ นานาชาติ แ ละความยั่ งยื น
ทางธุ ร กิ จโดยเฉพาะในแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ระบุว่าการพัฒนา
ผู้ประกอบการไทยโดยภาพรวมนั้นต้องมีการเพิ่ ม
จานวนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
ควบคู่กันไปโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการ
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ และคณะ, 2559: 283)
ทั้งนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เป็นแหล่งการจ้างงาน
ที่ ส าคัญ อี กทั้ งเป็นเครื่ องมื อในการแก้ ไขปัญหา
ความยากจน (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2554)
ปั จ จุ บั นการด าเนิ นธุ ร กิ จของชุ ม ชน
เป็ น ประเด็ น ที่ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ เพราะ
เป็ น เศรษฐกิ จ พื้ นฐานของประเทศภาครั ฐได้
สนับสนุนงบประมาณโครงการต่าง ๆ ให้กับชุมชน
จ านวนมากบางชุม ชน มี ศักยภาพในการดาเนิ น
โครงการได้ส าเร็ จในขณะที่ บางชุ มชนไม่ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ วางไว้ เนื่องจากยังขาด
ความเข้มแข็งในการดาเนินธุรกิจด้านการตลาดด้าน
เทคโนโลยีปัญหาการรวมกลุ่มที่ จะพั ฒนาธุรกิ จให้
เติบโตได้และยังพบว่าผู้ประกอบการในชุมชนขาด
การเรียนรู้ร่วมกันที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน (กัญญามน อิ นหว่าง และคณะ, 2554,
สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง, 2557)
ได้ ก ล่ าวถึ ง ปั ญ หาการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
การปรับ ตัวทางธุร กิ จ ของกลุ่มวิส าหกิ จ ชุม ชน
ว่าผู้ปฏิบัติงานมองไม่เห็นถึงคุณค่าในมิติทางจิต
วิญ ญาณของวิส าหกิ จ ชุ มชนที่ มี พลวัตรมี ความ
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ละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวา มิใช่มองเห็นวิสาหกิ จ
ชุมชนเป็นเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ต้นทุน
กาไร ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการทาลายการบูรณาการ
ขององค์ ก ร สั ง คม และธรรมชาติ ของมนุ ษย์
กลายเป็นสังคมอุ ตสาหกรรมที่ เอารัดเอาเปรียบกั น
แสวงหาประโยชน์จ ากผู้ด้อ ยโอกาส เป็นสัง คม
บริโภคและแก่ งแย่ง แข่งขันในทางวัตถุ ขาดความ
จริงใจร่วมมือกันพัฒนา
ในการด าเนิ นงานของผู้ ประกอบการ
ด้านสมุ นไพร ซึ่งเป็นกลุ่มวิ สาหกิ จชุ มชนที่ ผลิ ต
สินค้ าในท้ องถิ่ นจ าเป็ นต้องวางกลยุ ทธ์เพื่ อการ
อยู่รอด โดยพบว่าผู้ผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ และยังพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม ชุ ม ชน
และนอกชุมชนเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ ดังงานวิจัย
ของกั ญญามน อิ นหว่ าง และวั ลลภา ศรี ทองพิ มพ์
(2551) มี ก ารใช้ ป รั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ระดับพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการดาเนินธุรกิจ
ที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว
สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถสนองความต้องการ
ขั้ นพื้ นฐานความต้ อ งการในปั จจั ยสี่ ของตนเอง
และครอบครั วได้ มี การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น
และกั นมี ความสามั คคี กลมเกลี ยว และมี ความ
พอเพี ยงในการดาเนินชีวิตด้วยการประหยัดและ
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นจนสามารถดารงชีวิต
อยู่ได้สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
จากความสาคัญของการพัฒนา และแนวทาง
การพั ฒนากลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนเบื้ องต้ นเห็ นว่ า
ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจั ด การวิ ส าหกิ จ ให้ มี ศั ก ยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถพร้อมต่อ การแข่งขัน
ทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ มีพ ลวัต
สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน

จะต้องตระหนัก และเตรียมองค์กรให้พร้อมต่อ
ความท้ าทาย อั นเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้ น
ของราคาต้นทุน วัตถุดิบและต้นทุนการดาเนินงาน
บทความวิชาการนี้จึงขอเสนอลักษณะของการดาเนิน
ธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ทางธุรกิ จของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิ จ
ชุมชน และความสาเร็จ ของการพัฒนากลยุท ธ์
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
เรื่ อ งการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1
แนวทางวิสาหกิจชุมชน
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 ได้ให้ความหมายของคาว่า “วิสาหกิ จ
ชุมชน” ไว้ว่าหมายถึงกิจการของชุมชนเกี่ยวกับ
การผลิ ต สิ น ค้ า การให้ บ ริ ก ารหรื อ การอื่ น ๆ
ที่ ด าเนิ น การโดยคณะบุ ค คลที่ มี ค วามผู ก พั น
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่
เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
(ส านั ก งานเลขานุก ารคณะกรรมการส่ง เสริ ม
วิสาหกิจชุมชน, 2553) เสรี พงศ์พิศ; วิชิต นันทสุวรรณ
และจานงค์ แรกพินิจ (2558) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจ
ชุมชนจะต้องมีลักษณะสาคัญ 7 ประการคือ 1) ชุมชน
เป็นเจ้าของและผู้ดาเนินการ 2) ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน 3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
นวัตกรรมของชุมชน 4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 5) ดาเนินการแบบ
บูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ
6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ และ 7) มีการ
พึ่ ง ตนเองของครอบครัว และชุม ชนเป้า หมาย
กัญญามน อินหว่าง (2550) ได้อธิบายว่า วิสาหกิ จ
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ชุม ชนจะต้อ งมี ลัก ษณะส าคั ญ 7 ประการคื อ
ชุ ม ชนเป็ นเจ้ าของกิ จ การเอง ผลผลิ ตมาจาก
กระบวนการในชุ ม ชนริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ เ ป็ น
นวั ตกรรมของชุ ม ชนมี ฐ านภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ผสมผสานภู มิ ปั ญญาสากลมี การด าเนิ นการแบบ
บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลักมีการพึ่งตนเอง
เป็นเป้าหมายและยังพบว่า กั ญญามน อินหว่าง
(2550) ให้คาจากัดความของ วิสาหกิจชุมชนว่า
หมายถึง การประกอบการที่ มี ภู มิ ปัญ ญาของ
องค์ก รชุม ชนหรือ เครื อ ข่ายขององค์ ก รชุม ชน
โดยที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงินและต้องการใช้
ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอนเพื่อการ
เรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจ
และสัง คมการจั ดการผลิต ซึ่ง มิ ไ ด้มี เ ป้ าหมาย
เพียงเพื่อ การสร้างกาไรทางการเงินเพียงอย่าง
เดียวแต่รวมถึงกาไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย
ลั ก ษณ ะ ข อ งก ลุ่ ม ผู้ ปร ะ ก อ บก า ร
วิสาหกิจชุมชน
ผู้ป ระกอบการวิส าหกิ จ ชุม ชนใช้พืช
สมุนไพรยอดนิยมซึ่งเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่
ข้าว ดอกอั ญ ชัน เสาวรส เก๊ กฮวย ฟั กข้าว ใบ
บัวบก มะตูม ดอกคาฝอย กระเจี๊ยบแดง ไพล
ขมิ้ น อ้ อ ย ขมิ้ น ชั น มะขาม พริ ก ข่ า ตะไคร้
มะกรูด มะนาว มะเม่า เป็นต้น เป็นผลผลิตในชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
มีการขายส่งและขายปลีก ใช้เงินทุนของตนเอง
ในการดาเนินธุรกิจ รู้จักการเลือกใช้ทรัพยากร
ที่ ไ ม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีด้านกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์
เบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลักษณะของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

สมุนไพรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ดาเนินกิจการ
โดยบุคคล หรือองค์กรในชุมชนเป็นเจ้าของกิจกรรม
โดยการจั ด การร่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชนเพื่ อ
ดาเนินการในกิจกรรมการผลิตการแปรรูปการค้า
และการบริการที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้ อมของชุ ม ชนอั นจะนาไปสู่ ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้อง
กับสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน (2553) ที่กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชน”
เป็ นกิ จ การของชุ ม ชนเกี่ ยวกั บ การผลิ ตสิ นค้ า
การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิ จการดั งกล่ าว ไม่ ว่ าจะเป็ นนิ ติ บุ คคล
ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้
และเพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองของครอบครั ว
ชุม ชนและระหว่ า งชุ ม ชน และสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของกัญญามน อินหว่าง (2552) ได้อธิบายว่า
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ ชุ ม ชน
เป็นเจ้าของกิจการเอง ผลผลิตมาจากกระบวนการ
ในชุ มชนริเริ่ มสร้ างสรรค์ เป็ นนวั ตกรรมของชุ มชน
มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
มีการดาเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม
อย่ างเป็ นระบบมี กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นหั วใจ
หลั กมี การพึ่ งตนเองสอดคล้ องกั บณั ฐพล
นิมมานพัชรินทร์ (2559: ออนไลน์) กล่าว่าวิสาหกิจ
ชุมชนจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิด
ได้จากการเรียนรู้ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ที่ทาเพื่อ
มุ่งสู่ตลาดใหญ่ เป็นการจัดการระบบการผลิต
และบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจาวัน โดยนาแนวทาง
พัฒ นาของวิส าหกิ จ ชุม ชนและการพั ฒ นาการ
จัดการทางธุรกิจมาใช้ในดาเนินธุรกิจให้สามารถ
อยู่ ได้ อ ย่ างยั่ ง ยื น โดยเน้ นด้ านการพั ฒ นาคน
ในพื้นที่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ดาเนินกิจการโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
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ปัญหาที่สาคัญ พบว่า คุณภาพวัตถุดิบไม่คงที่
ไม่ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง
ผู้ประกอบการมีเงินทุ นไม่เพี ยงพอ พนักงานขาด
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็น
ที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่อีกทัง้ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายยั งมี ไม่ มากนั ก ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะ
ผู้ประกอบการใช้เงินทุนตนเองในการเริ่มกิจการ
ยังขาดการวางแผน ทางการเงินที่ดี และจัดทาแผน
การดาเนินธุรกิจเพื่อหาแหล่งเงินทุนในการเสริม
สภาพคล่องในการดาเนิน ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของชื่นจิตร อังวราวงศ์ และนงค์นิตย์
จันทร์จรัส (2546) ที่พบว่าปัญหาแหล่งเงินทุน
ของธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มของไทย
ปัญหาที่ พบในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาด้านการ
ต้ องการหลั กทรั พย์ ในการค้ าประกั นขาดความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่ง เงินทุน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอังสนา
ประสี (2555) ได้ทาการศึกษาปัญหาการดาเนินงาน
และความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มในจั ง หวั ด นครสวรรค์
ผลการศึกษาพบว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะประสบปัญหา
ทางด้ า นการเงิน การขาดสภาพคล่ อ งเงิ น ทุ น
ไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุน ขาดแรงงาน
ที่มีฝีมือหรือมีทักษะ
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสมุนไพร
กา รใช้ ผ ลิ ตภั ณฑ์ เครื่ อง เท ศแ ล ะ
สมุนไพรในธุรกิจต่างๆ ทั้งในลักษณะของอาหาร
เสริมสุขภาพ เครื่องสาอางสมุนไพร นวดและอบ
ตั ว ด้ ว ยสมุ น ไพร ไปจนถึ ง การรั บ ประทาน
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาสมุนไพรมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องเทศและสมุนไพรเหล่านี้เป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ตลาด

เปิดกว้างในการเข้ามาลงทุน และมีโอกาสเติบโต
ได้อีกมาก ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรในประเทศขยายตัวปีละ
ไม่ ต่ากว่า ร้อยละ 20-30 เนื่องจากความนิย ม
ในการบริโภคและใช้สมุนไพรไทย บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิ กรไทย จ ากั ด ส ารวจ “พฤติ กรรมในการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” จากกลุ่มตัวอย่าง 4,135 คน
โดยเป็นการสารวจทั่วประเทศ กระจายกลุ่มตัวอย่าง
แยกรายภาค คาดว่ ามู ลค่ าตลาดรวมในประเทศ
ของผลิ ตภั ณฑ์ เครื่องเทศและสมุ นไพรในปี 2557
จะมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 40,000 ล้านบาท และมูลค่า
ตลาดรวมผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งเทศและสมุ น ไพร
ในประเทศเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด เนื่องจาก
ความนิย มผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องเทศและสมุ นไพร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสอดรับกับกระแส
นิยมผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติที่เป็นกระแสที่กาลัง
มาแรงทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
จากการศึ ก ษาพบว่ า ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ดังนี้ 1) ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่ องเทศและสมุ นไพรส าหรั บ อุ ต สาหกรรม
อาหาร (Culinary Herbs& Spice Market)
ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพรในตลาดนี้
แบ่ ง ออกได้เ ป็ น 3 ลั ก ษณะคื อ สด ตากแห้ ง
และผง ตลาดหลั ก ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งเทศ
และสมุนไพรเหล่านี้คือ โรงงานผลิตอาหาร โรงแรม
และภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งเทศและสมุ นไพรส าหรั บ อุต สาหกรรม
อาหารเสริมสุขภาพ (Medicinal/Supplement
Herb& Spice Market) ในการป้องกันและรักษา
สุขภาพนั้นมีทั้ งการใช้ยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งส่วน
ต่างๆของสัตว์และพืช ซึ่ง การใช้ส่วนต่างๆของ
พื ช และสั ต ว์ นั้ น เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ส ะสมมา
ซึ่งตลาดอาหารเสริมจากเครื่องเทศและสมุนไพร
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จัดว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด
ในบรรดาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเครื่องเทศ
ทั้งหมด 3) ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพร
สาหรับอุตสาหกรรมน้ามันหอมระเหย (Essential
Oil Herb& Spice Market) อุตสาหกรรมน้ามัน
หอมระเหยนั้ น มี ก ารใช้ ใ น 2 ลั ก ษณะใหญ่ ๆ
คือ การใช้น้ามั นหอมระเหยทั่ ว ๆไปโดยใช้ใ น
ลั ก ษณะเป็ น น้ ามั น ในการแต่ ง กลิ่ น อาหาร
การใช้แ ต่ง กลิ่น ในสิน ค้ าอุ ป โภคบริโ ภคต่า งๆ
และการใช้ในอุ ตสาหกรรมผลิตยาปรับ ปรุงรส
และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ยา 4) ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรสาหรับอุตสาหกรรมยา
(Pharmaceutical Herb& Spice Market)
ความต้ อ งการยาสมุ น ไพรมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการค้ น พบใหม่ ๆ ทางชี ว วิ ท ยา
(New Biological Discoveries) โดยในญี่ปุ่นนั้น
ร้อยละ 50 ของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
นั้นเป็นเครื่อ งเทศและสมุนไพร ซึ่งการเติบ โต
ในลัก ษณะเดียวกั นนี้เ กิ ดขึ้นในหลายประเทศ
ในเอเชีย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จั งหวั ดนครปฐม กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี และ
ราชบุรี สภาพภูมิป ระเทศมี พื้ นที่ อุ ดมสมบูร ณ์
เหมาะกับ การทาเกษตร ทั้ งการทานา ทาสวน
ทาไร่ ปศุสัตว์ และประมง มีพืชสมุนไพร ได้แก่
ว่านหางจระเข้ ฟ้าทลายโจร กระชาย กระวาน
กานพลู อั ญ ชัน ขมิ้ น ข่า ตระไคร้ มะกรูด ใบ
บัวบก มะตูม เป็นต้น (สานักงานสถิติจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, 2558) ในจังหวัด
กาญจนบุรีมี กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนที่ เข้มแข็ง เช่น
วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ (กลุ่มสายใยต้นกล้าแปร
รูปสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน
สาหรับ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น วิสาหกิ จชุมชน
สมุนไพรน้าลูกยอเพื่อสุขภาพ จากัด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนแก้ ว เจ้ า จอม ผลิ ต ทองม้ ว นสมุ น ไพร

เพื่อสุขภาพ และจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจานวนมากที่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจสมุนไพร
เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหาร
ประเภทน้ าสมุ นไพรเห็ ดหลิ น จื อ เป็ น ต้ น
ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารใช้ ส มุ น ไพร
มีทั้งธุรกิจการผลิตและการบริการ สาหรับธุรกิจ
ด้านการบริการจะพบว่ า ธุ รกิ จการนวด และสปา
เป็นธุรกิจ ที่ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ดินสอ
พอง ไพล น้ามั นมะพร้าว ขมิ้ น เป็นต้น ดังจะเห็น
ได้ว่า ธุรกิจสมุนไพรมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มภาคกลางตอนบนมีวิถีชีวิตและธรรมชาติ
ที่สามารถแปรรูป สมุนไพรได้อย่างหลากหลาย
จึงเป็นที่มาของแนวคิดการศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ทั้งยังพบว่า
พื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 นี้มีการจดทะเบียน
การเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวนมาก
แ น ว ท า ง ก ล ยุ ทธ์ ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการของกลุม่
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยทั่วไป
พบว่า มีความหลากหลาย เช่น ผลการวิจัยของ
เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล (2554) ได้ทาการศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ในการดาเนินธุรกิจ คือ การนาเสนอ
ถึงคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า มีสินค้าให้ลูกค้า
เลือกอย่างหลากหลาย และมีการนาเสนอสินค้าใหม่ๆ
ให้กับลูกค้าเสมอๆ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ ายในการดาเนิน ธุร กิ จ คือ สถานที่ ซื้ อ
มีความเพียงพอต่อความต้องการทาเลที่ตั้งร้าน
ไปมาสะดวก และสถานที่ซื้อสะดวกสบาย และช่องทาง
ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
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เช่ น อิ นเตอร์ เน็ ท นอกจากนี้ ยั งพบว่ า ปภาวิ ดา
ตนเวชยันต์ (2551) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ต้องมีสินค้าให้เลือ กหลากหลาย มีก ารคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเนื้อหา แปลกใหม่ที่ได้รับ
การรับ รองคุณภาพจากหน่วยงานที่ เ ชื่อ ถือ ได้
มี ก ารเพิ่ ม ประเภทของสินค้ าที่ ลูก ค้าสามารถ
มาร้ า นเดี ย วได้ ข องที่ ต้ อ งการครบทุ ก อย่ า ง
สาหรับความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนพบว่ าการขยายตลาดมี ความส าคั ญ เช่ น
การท าตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
การให้ค วามส าคั ญ กั บ การผลิ ตที่ เ ป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (Organic) การให้บริการด้านสุขภาพ
อาหารและรวมไปถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่รองรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงแก่ผสู้ งู อายุ
การมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารผลิ ต อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
การใช้ เ ทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะของพนักงาน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
และการปลูกจิตสาธารณะ จิตสานึกให้เกิดการ
มี ส่วนร่ว มในการอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ ใ นการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
ชุมชนควรมีการส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิ จและการพั ฒนาเครือข่ายวิ สาหกิ จ (สุพจน์
อินหว่างและคณะ, 2557) สอดคล้องกับแนวคิด
ของแผนการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ของ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2559) ที่เสนอว่า การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ
การรวมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจเป็นแนวทาง
สาคัญที่ทาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพจน์ อินหว่าง
และคณะ (2557) พบว่า ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และผู้เกี่ ยวข้องควรให้ ความส าคัญ และตระหนัก
ถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ
และต่อ เนื่อ งเพื่ อ ให้ ส ามารถบริห ารงานกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีหน่วยงาน
รั บ ผิ ดชอบการพั ฒ นาที่ ชั ด เจนมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญการมีที่ปรึกษาของกลุ่มที่ดีก็จะสามารถ
ทาให้เกิ ดการส่งเสริม ในการพัฒนาการเรียนรู้
ที่ชัดเจนต่อไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่า แนวคิดของกรม
ส่งเสริม การเกษตร (2559) ที่กล่าวถึงขั้นตอนการ
ดาเนินงานของกลุ่มธุร กิจชุมชนที่จะนาไปสู่การ
ประสบความส าเร็จได้ นั้นควรมี ขั้นตอนที่ ส าคั ญ
ดังต่อไปนี้ 1) การค้นหาความต้องการของตลาด
2) การเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมธุรกิจชุมชน
ต้ อ งทราบว่ า ผู้ ที่ จ ะลงมื อ ผลิ ต มี ใ ครบ้ า งและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีใครบ้าง จึงควรให้ผู้ที่มี
ความสามารถนี้เป็นผู้ลงมื อผลิตให้คาแนะนาใน
การผลิ ต ให้ มี ก ารระดมสมองของคนเหล่ า นี้
และยัง สามารถพึ่ งพาผู้ที่เ กี่ยวข้องกั บการผลิต
เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการต่างๆ 3) ธุรกิจ
ชุ มชนจะต้ องทราบว่ าควรขายสิ นค้ าให้ กั บใคร
และลูกค้ าจะซื้อสิ นค้ าได้อย่ างไร ซึ่ งลู กค้าอาจ
แบ่ งเป็ นลู กค้ าท้ องถิ่ น และลู กค้ านอกท้ องถิ่ น
ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวสินค้า และความต้องการสินค้า
จะเป็นตัวกาหนดว่า ลูกค้าเป็นใคร และอย่างไรก็ตาม
พบว่า ลักษณะที่เป็นปัจจัยทีก่ าหนดความสาเร็จ
ของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้นจะต้องทาความ
เข้าใจสมาชิก สมาชิกจะต้องเข้าใจในความแตกต่าง
ขอบเขต และข้อจากัดของกลุม่ ทีจ่ ัดตั้งขึ้นความต้องการ
และเป้าหมายของธุรกิจชุมชน ทั้งด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิทยาการใหม่ๆ และการมีส่วนร่วม
ของชุ มชนเป็ นสิ่ งที่ ส าคั ญที่ สุ ดในการจั ดตั้งธุร กิ จ
ชุมชน
กล่าวได้ว่า ลัก ษณะของผู้ป ระกอบการ
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ
ของกลุ่ม ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ชุมชนจะต้อง
อาศั ยรากฐานของปั จ จั ยน าเข้ า กระบวนการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2560 | Vol3,No.1 January- April 2017: ISSN 2465-3578
110

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ดผลลั พ ธ์ ธุ ร กิ จ ต่ อไป
ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น และจากการวิเคราะห์
เนื้อ หาเอกสาร งานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้องสรุป ได้ว่ า
ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรควรมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1 ควรพัฒนาใน
ด้า นการสร้ างความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิส าหกิ จ
ชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ประเภทเดี ย วกั น หรื อ
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมู ลข่าวสาร ประสบการณ์ แล้วพั ฒนาไปสู่ ก าร
วางแผนร่ วมกั นดาเนิ นกิ จกรรมบางอย่ างร่ ว มกั น
จะท าให้ กิ จ กรรมนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
2) กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เกี่ ยวข้ องควรส่ งเสริ มให้ กลุ่ มผู้ ป ระกอบการ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน น า ก ล ยุ ท ธ์ นี้ ไป เ ผ ย แ พ ร่
และปฏิ บั ติ ผ่ านเอกสารทางวิ ชาการแผ่ นผั บ
การประชาสั มพั นธ์ และสนั บสนุ นให้ กลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการนากลยุท ธ์
ที่ พัฒ นาขึ้นนี้ไปประยุก ต์ใช้ในการดาเนินงาน
3) กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าจัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่เพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สินค้าให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่าง ๆ 4) กรมส่งเสริม
การเกษตรหรื อ หน่ว ยงานภาครัฐ ควรให้ ก าร
สนับสนุนด้านการผลิตสินค้าควรมีก ารควบคุม
เรื่อ งคุณ ภาพในกระบวนการผลิตสิ นค้า ให้ไ ด้
มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่ มทัก ษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ช่วยในการผลิตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ลดต้นทุ น และสามารถผลิตสินค้าได้ทั นความ
ต้อ งการของตลาดสามารถแข่ง ขันได้ในตลาด
5) กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐควร
สนับสนุนเงินทุน และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าในการ

ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 6) ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
ด้ ว ยการตลาดออนไลน์ (Online-Marketing)
หรื อ การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ (E-Marketing)
โดยเฉพาะการท าการตลาดใน facebook ที่กาลัง
ได้รับความนิยม และเพื่อความสาเร็จของผู้ประกอบ
ธุรกิจและความมีประสิทธิภาพ และให้ตรงตาม
ความต้องการกับผู้บริโภคมากที่สุด
แนวทางการสร้า งกรอบการวิ จัย การพัฒนา
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
วิส าหกิจชุ มชนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ส มุนไพร
เขตภาคกลางตอนล่าง 1
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล โดยน าแนวคิ ด
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเป็ น แนว
ทางการวิเคราะห์เนื้อหา ของ กัญญามน อิ นหว่าง
และวัลลภา ศรีทองพิมพ์ (2552) กัญญามน อินหว่าง
และวัลลภา ศรีทองพิมพ์ (2554) ( สุพจน์ อินหว่าง
และกัญญามน อินหว่าง (2557) แนวคิดของแผนการ
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ของสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (2559) พบว่า
สามารถน าลั ก ษณะของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และความสาเร็จ
ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุม ชนของธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนากลยุท ธ์
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ของธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร เขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ดังกรอบแนวคิดภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ปัจจัยนาเข้า
ลักษณะกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน
- ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบใน
พื้นที่เป็นหลัก
- ใช้เ ทคโนโลยีที่ จาเป็ น
ส าหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า
สมุนไพร
- ใช้แรงงานในพื้นที่เป็น
หลัก
- ก ลุ่ ม วิ ส าห กิ จ ผ ลิ ต
สินค้าสมุนไพรเพื่ อใช้ใ น
ท้องถิ่น
- กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ผลิ ต
สินค้าสมุนไพรเพื่อออกสู่
ตลาดภายนอก
- เลื อ กใช้ ท รั พ ยากร
อย่างรู้คุณค่า

กระบวนการ

ผลลัพธ์

กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
ของผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
- สร้างเครือข่ายกับ
ธุรกิจสมุนไพร
- หาผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพรออกสู่ ต ลาด
อย่างต่อเนื่อง
- ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก
ช่องทางอย่างต่อเนื่อง
- มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการ
การตลาดของสิ น ค้ า
สมุนไพร
- จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการในกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนอื่น
- วางแผนธุรกิจอย่างมี
ขั้นตอนกาหนด
เป้าหมายชัดเจน
- สร้างมาตรฐานสินค้า
สมุนไพร

ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
- พนั กงานของกลุ่ มวิส าหกิจชุมชนมี การ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- มี พั น ธมิ ต รและเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ
สมุนไพรภายนอก
- ผู้ ประกอบการวิส าหกิ จชุ มชนสามารถ
สร้างแนวทางจิตสาธารณะ
- มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง

การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เขต
ภาคกลางตอนล่าง1

จากภาพข้ างต้ น พบว่ า องค์ ป ระกอบที่
นามาใช้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 1) ปัจจัย
นาเข้า คือ ลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น ทรัพยากรในพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พนั กงานในท้ องถิ่ น เงิ นทุ นในการด าเนิ นธุ รกิ จ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ
คือ กลยุทธ์การจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
การพั ฒ นาระบบและเครือ ข่ายข้ อมู ล ข่าวสาร

การยกระดับทักษะฝีมือของพนักงาน หาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องมี ส่วนร่วมในการวางแผน
การจัดการการตลาดของสินค้าสมุนไพรจัดกิจกรรม
ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น
วางแผนธุรกิ จ อย่างมี ขั้นตอนก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจน สร้างมาตรฐานสินค้าสมุ นไพร 3) ผลผลิต
และผลลั พธ์ คือ ความส าเร็จ ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการ
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การขยายตลาดใหม่การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
ผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จชุ มชนมี ศั กยภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พนักงานของ
กลุ่ม วิสาหกิ จ ชุม ชนมี การพั ฒ นาศัก ยภาพของ
ตนเองอย่างต่อ เนื่อ งมี พั นธมิ ตรและเครือ ข่าย

ทางธุรกิจสมุนไพรภายนอก ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถสร้างแนวทางจิตสาธารณะมีก าร
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวจะสามารถนามาค้นหา
คาตอบจากการวิจัยต่อไป
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เกริ่นนา
หนังสือเรื่อง Applied Multivariate Methods for Data Analysis เล่มนี้ เป็นสื่อที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์หลักสถิติขึ้นสูงที่สามารถนามาใช้กับงานวิจัยประเภท
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการคานึงถึงความ
คลาดเคลื่อน (Residual) และกาหนดคุณสมบัติของแบบจาลองให้มีความเป็น BLUE (Best Linear
Unbiased Estimated) อย่ า งไรก็ ต ามผู้ เ ขี ย นพยายามเรี ย บเรี ย งให้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ช้ ส าหรั บ
ประกอบการทาวิจัยได้จริง และต้องการให้ผู้สนใจเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเนื้อหาจะมี
ความยากและใช้สถิติในระดับสูงก็ตาม
วัตถุประสงค์
เพื่อนาหลักสถิติขั้นสูงให้สามารถใช้กับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อวง
วิชาการ
สาระสาคัญ
หนังสือเล่มนี้ได้ร วบรวมองค์ความรู้เ พื่อ การวิจัยที่ เ หมาะสมกั บงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
สามารถนาไปประกอบการสร้างแบบจาลองและการพยากรณ์ให้เกิดประสิทธิสงู สุดต่อไป สามารถสรุป
ได้ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 Applied Multivariate Methods
บทนี้จะเป็นการกล่าวนาในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลต่างๆ แสกลของข้อมูล
รวมถึงแนวทางการนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ และแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น เช่น กรณีเ กิดข้อมูล
หาย (Missing Data)
บทที่ 2 Simple Correlations
บทนี้เป็นบทที่เ ริ่ม เข้าสู่เ นื้อ หาการนาข้อมู ลมาสร้างแบบจาลองให้เกิ ดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งเป็นการหาคุณสมบัติในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยแนวทฤษฏี
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ที่สาคัญ เช่น Fisher’s Approximation, and Ruben’s Approximation เป็นต้น เพื่อนาไปสร้าง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
บทที่ 3 Multivariate Data Plots
บทนี้จะมีการทดสอบว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น และนามา plot ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ด้วย แบบ Three Dimensional Data Plots เพื่อหาจุดที่เกิดวิกฤตกับแบบจาลองการวิเคราะห์แต่
ละประเภท พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขต่างๆ
บทที่ 4 Eigenvalues and Eigenvectors
บทนี้เป็นการทดสอบค่าที่ได้จากการประมาณค่า (Estimate) เพื่อทดสอบความถูกต้อง
โดยเทียบกับค่าวิกฤต (Critical Value) และแนวทางการปรับแบบจาลองให้เกิดความเหมาะสมที่สุด
พร้อ มทั้ ง รูป แบบการพยากรณ์ที่ คานึงถึง ความคลาดเคลื่อนเป็นส าคัญ โดยการสร้าง The Best
Model และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณค่าของหนังสือเล่มนี้
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ
และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานวิ จั ย ได้ จ ริ ง ในหลากหลายสาขาวิ ช า เช่ น บริ ห ารธุ ร กิ จ
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาศนศาสตร์ เป็นต้นเป็นแนวทางให้เกิดองค์ความรู้ทขี่ ยายขอบเขต
ได้จริง เนื่องจากผู้วิจัยในปัจจุบันนี้นิยมใช้เฉพาะ Regression การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ และนาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้สาหรับการพยากรณ์ส่งผลให้เกิดหความผิดพลาดที่สงู เป็นแนวทางให้ผวู้ ิจัย หรือผู้ศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เ พื่อให้สามารถวิจัยที่เ ป็นรูป ธรรมมากกว่าการเรียนแค่ทฤษฏีอย่างเดียว
เท่านั้นเป็นการชี้นาหรือส่งเสริมให้นาไปปรับใช้กับบริ บทของข้อมูล ทั้ง Time Series Data และ
Cross section Data ได้อย่างเหมาะสมต่อไปช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักสถิติขั้นสูงอย่างละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น และผู้เขียนพยายามใช้หลักการเขียนที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย
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คาแนะนาการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ
เพือ่ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี)
โดยมีกาหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม
2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ สาหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นั กศึกษา
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา
ด้า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นการจัด การอุ ต สาหกรรม ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้า นรั ฐประศาสนศาส ตร์
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. บทความที่ ได้รับ การตีพิ ม พ์ต้อ งผ่านการกลั่นกรองจากผู้ท รงคุณวุฒิในสาขาที่ เ กี่ยวข้อ ง ( Peer
Review)
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดาเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรนาลงตีพิม พ์ หรือควรจะส่ง ให้ผู้เขียนแก้ไขก่อ นส่ง ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์
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1. ข้อกาหนดต้นฉบับ
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ
A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
ข้อกาหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ A 4
 กรอบของข้ อ ความ ในแต่ ล ะหน้ าให้ มี ขอบเขตดั ง นี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ในตาแหน่งด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 point
 ตัว อัก ษร การจั ดพิ ม พ์ ต้ นฉบั บ ผลงานที่ เ สนอพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ค วรมี ความยาวประมาณ 10-20
หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิม พ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอั กษร 16 Point
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์
ตามที่กาหนดดังนี้
 ขนาดกระดาษแยกเป็น 2 คอลัมน์ ยกเว้นบทคัดย่อกับเอกสารอ้างอิง
รายการ
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title)
ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน
ชื่อบทคัดย่อ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย
คาสาคัญ (Keywords)
ใช้ ตั วอั กษรภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทความ
หัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง
เนื้อหา
ข้อความในภาพและตาราง
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง)

ลักษณะตัวอักษร
รูปแบบการพิมพ์
ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤ ษ กาหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
ตัวหนา
กาหนดตรงกลาง
(ไม่ ต้ อ งระบุ ต าแหน่ ง การ
พิมพ์หรือคานาหน้าชื่อ)
ตัวปกติ
ด้านล่างการอ้างอิง
ตัวหนา
กาหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร
ขนาด 18 point,

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สาหรับหัวข้อ
ตัวปกติ สาหรับเนื้อหา
*ประมาณ 4-5 คา

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
กาหนดชิดชอบซ้าย

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

กาหนดชิดซ้าย
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
-

ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point
ขนาด 16 point
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2. ส่วนประกอบของบทความ
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนาเสนอให้ชัดเจนและมีลาดับ เนื้อหา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่าง
สมบูรณ์โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง)
1.1 ชื่อเรื่อง (Title)
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจานวนคาควรอยู่ระหว่าง 200-300 คาควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้คาได้กระชับและให้สาระสาคัญตรงประเด็น
1.3 คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาที่เป็นคาสาคัญของเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนาไปใช้
เป็นคาค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง
1.4 บทนา (Introduction) เป็นส่วนแนะนาและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงลาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับ
โดยมีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
1. 7 เอ กส าร อ้ า งอิ ง ( Reference) เ ขี ย นบ รร ณา นุ ก รม ใน รู ป แบ บ APA ( American
Psychological Association)
2. บทความวิจัย ควรมี ก ารนาเสนอผลการวิจัยที่ ได้รับ อย่างเป็นระบบ โดยควรมี อ งค์ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้
21. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่ต้องระบุตาแหน่งหรือคานาหน้าชื่อแต่ให้ระบุงานประจาและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ
2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่ อน
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระสาคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ และผลการวิจัย)
2.4 คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาที่เป็นคาสาคัญของเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนาไปใช้
เป็นคาค้นในระบบฐานข้อมูล
2.5 บทนา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปัญหา และ
เหตุผลที่นาไปสู่การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
วิจัย
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดาเนินการวิจัย
อย่างละเอียดและชัดเจน
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2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลาดับขั้นของการวิจัย
การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน
2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนา
ผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์
2.11 เอกสารอ้ า งอิ ง (Reference) เขี ย นบรรณานุ ก รมในรู ป แบบของ APA (American
Psychological Association)
3. การเขียนเอกสารอ้างอิง
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA
(American Psychological Association)
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation)
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
ภาษาไทย
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, ปี ค.ศ.)
3.2 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตารา เอกสาร)
กรณีผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย
เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64)
กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
(ประเวศ วะสี, 2546)
กรณีที่ผู้แ ต่งใช้ ฐ านันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นาหน้าให้คงไว้เ หมื อนที่ ปรากฏในหน้า
หนังสือ
เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตารวจ ตาแหน่งทางวิชาการ คาเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่
เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น
(กุลพล แสงจันทร์, 2540)
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์
จากน้อยไปหามาก
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เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545)
กรณีผู้แต่ง 2 คน
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เ ขียนชื่อผู้แต่ง คนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย
“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2
เช่น
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุล ภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย
ตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค
ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
(William, R., & Sales, B. D., (2008)
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่ง ทุกคน และใช้คาว่า
“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง
วรรคตามด้วยตัวอั ก ษรชื่อ ต้น ชื่อ กลาง (ถ้ามี) และใช้เ ครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่ง วรรค หน้าผู้แต่ง คน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009).
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เช่น
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16)
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” “ผู้
เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล”
เช่น
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546)
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(Shah & Ratcliffe, editor, 2003)
อ้างอิงในเนื้อหาจากโสตทัศนวัสดุ
ให้ล งรายการชื่อ ผู้รับ ผิดชอบหรือผู้ผ ลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุล ภาค (,) ปีที่ ผ ลิต ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ
เช่น
(สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM)
การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้น
ข้อมูล
เช่น
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547)
(western university, 2005)
4. การเขียนบรรณานุกรม
4.1 หนังสือ
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
4.2 บทความวารสาร
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน
เดือน ปี, จาก URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล
4.3 รายงานการประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
4.4. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชื่อ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย
4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี
พ.ศ.,จาก htt://www.
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์ , ปีที่,
หน้า.
กรณีภาษาอังกฤษ จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.
4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงาน
ที่ผลิต.
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4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ตาแหน่ง. สัมภาษณ์.
การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอร์มนาเสนอบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการ
พิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผูป้ ระเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมินผ่าน
หรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ
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