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เจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

2. เป็นสื่อกลางในการน าเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลยัให้มคีวามก้าวหนา้
และน าไปสู่การเพิ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 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 สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการ
วารสารผ่านระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะ
ถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่
จะพิจารณาจัดพิมพ์ในข้ันต่อไป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะ
เป็นบทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์    จิยะจันทน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล      จิยะจันทน์  รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
 
บรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์   สุทธิไชยเมธี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
อาจารย์ ณัฐนันท์                  ทองทรัพย ์    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต ์  เกตุวงศ์        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.กญัญามน อินหว่าง       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พเิศษ ชัยดิเรก       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี รามนัฎ       มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนฤด ี สุวรรณพันธ์ุ      มหาวิทยาลัยเซนจอนห์น 
ดร.กฤษฎา   ตันเปาว์       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.กฤษดา   เชียรวัฒนสุข      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ดร.กฤช    จรินโท       มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.วิลาสิน ี   ยนต์วิกัย      มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
ดร.รวงทอง   ถาพันธ์ุ       มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.กิตติกร   ดาวพิเศษ      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  (PEER REVIEW COMMITTEE) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  จ ารสัฤทธิรงค์      มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล      โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (จปร.) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย ์ จันทะโมล ี      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร บุญเสรมิ      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วด ี  เขียวอุไร      มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  นิลใบ       มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี       มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรัณ ศรีวิหะ       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จฑุา เทียนไทย      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร  โพธ์ิงาม       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ       มหาวิทยาลัยสยาม 
รองศาสตราจารย์ดวงเดอืน เทศวานิช      มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร. สมุาล ี วงษ์วิทิต       มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร. เพญ็ศรี      ฉิรินัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสจัจากร      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริันดร ์ วิทิตอนันต ์      มหาวิทยาลัยบูรพา 
หม่อมหลวง ดร.สรสิร ิ  วรวรรณ ณ อยุธยา   สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
พลตรี ดร.สทิธิเดช  วงศ์ปรัชญา      วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
Dr. Marc    Voelker      มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.อภิเทพ   แซ่โค้ว       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ดร.ธนินทร ์   รัตนโอฬาร      มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ดร.แสงแข   บุญศิร ิ       สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
ดร.นิพิฐพนธ์   สนิทเหลือ      สถาบันเทคโนโลยสีุวรรณภูม ิ
ดร.อัสมน                              ลิ่มสกุล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ดร.ธนากร   ศรีสุขใส       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ดร.ภาคภูมิ   อินทวงศ์      มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ดร.สบืพงศ์   สุขสม       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.รัชฎา   ฤาแรง       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความทกุเร่ืองที่ตีพิมพ์ไดจ้ะตอ้งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน                       
ทัศนะและข้อคดิเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเปน็ทศันะและความรับผดิชอบของบรรณาธิการ 

 





                วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                     Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

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

บทบรรณาธกิาร 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจ า ปีที่ 3 
ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2560 เนื้อหาบทความให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านธุรกิจ ด้านสังคมและชุมชน
ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านใน
กรุงเทพมหานคร การพัฒนารูปแบบการองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี บทบาทของชุมชนใน
การใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล รูปแบบภาวะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อิทธิพลของการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อทัศนคติในการท างานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ส าหรับบทความวิชาการจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ โอกาสของผู้ประกอบการ 
SME ในตลาดผู้สูงอายุยุคใหม่ ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ปัญหาการไม่รู้หนังสือของ
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านกกจาน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ศาสตร์ของพระราชา : การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอก เนื้อหาของบทความมีความ
หลากหลายและน่าสนใจส าหรับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถน าหลักคิดต่างๆไป
ประยุกต์ใช้ตามบริบท  
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เฟอรน์ิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรงุเทพมหานคร 

INNOVATION STRATEGY FOR THE SUCCESS OF ENTREPRENEURES IN 
SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES SECTOR FURNITURE AND HOME 

DÉCOR PRODUCTS IN BANGKOK PROVINCE. 

 

ธนกร  แก้วมณี1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภท

เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร 2). เพื่อศึกษา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่ง
บ้านในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษานวัตกรรมการออกแบบที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานครระเบียบวิธีวิจัยเป็นการใช้วิธีการวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือการใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทสินค้าตกแต่งบ้านสามารถก าหนดกลยุทธ์ความส าเร็จของธุรกิจในการสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชากร คือ ประชาชนที่มีความต้องการซ้ือสินค้า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ แบบสอบถามโดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดในการวิจัยเชิง
คุณภาพและมีลักษณะค าถามปลายปิดในการวิจัย เชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 
MRA) 
 
ค าส าคัญ : 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 open-
ended 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. 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง
บ้ านมีความส า คัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศ           
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
เป็นส าคัญ เน้นการจ้างงานช่างฝีมือภายในประเทศ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ สัญชาติไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
90 วัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิต คือ ไม้ยางพารา ไม้
สัก ไม้มะม่วง ไม้จามจุรี โดยเน้นการผลิตเพื่อส่งออก
และซึ่ งตลาดส่งออกที่ส าคัญของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น แต่ปัจจุบัน
มูลค่าการส่งออกกลับมีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าหลักซึ่งสาเหตุ
ส าคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นแรงกดดันกระทบโดยตรงซึ่งก็คือ
คู่แข่งจากประเทศเวียดนามจีนและมาเลเซียที่หันมา
สนใจการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
อย่างจริงจังโดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการและมีการท าการตลาดเชิงรุก 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555) 

สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านของไทย นับได้ว่าเป็นหนึ่ งใน
สินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตและการส่งออก
สามารถท ารายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท      
แม้ว่าสินค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนในการส่งออกเพียง

ร้อยละ 1 ของมูลค่ารวมส่งออกรวมทั้งประเทศแต่ก็
ยังมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากฝีมือที่ประณีตและเป็นที่
ยอมรับของชาวต่างชาติจึงท าให้สินค้าในกลุ่มนี้มี
ศักยภาพในการเป็นสนิค้าสง่ออกที่ได้มาตรฐานเป็น
อย่างมาก โดยสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้านที่มีการผลิตในระดับครัวเรือนที่อยู่
ตามหมู่บ้านไปจนถึงโรงงานขนาดเล็กและขนาด
กลางและขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ผลิตที่ได้รับการ
ส่งเสริม การลงทุนหรือร่วมทุนกับต่างประเทศซึ่ง
ผู้ผลิตที่กลา่วมานี้มีเป็นจ านวนมากกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งแหล่งผลิตที่ใกล้
วัตถุดิบและแรงงานฝมีือ เช่นภาคเหนือทั้งนี้ผู้ผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง ผู้ผลิตรายย่อย
จะกระจายอยู่ตามหมู่บ้ านหรือชุมชนต่างๆ     
ส่ วนผู้ ผลิ ตรายใหญ่ มั กจะอยู่ ในกรุ งเทพฯ            
และปริมณฑล (ขวัญทิชา ไสยโสภณ และ ศักดิ์ดา 
ศิริภัทรโสภณ,2556) 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านของไทย มีลักษณะการผลิตเพื่อ
ส่งออกและใช้เองภายในประเทศโดยเป็นอุตสาหกรรม
ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ เนื่ องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการแปรรูปสร้างรายได้เข้าประเทศก่อให้เกิด
การจ้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ ชุมชน 
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ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ      
โดยจ านวนผู้ผลิตภายในประเทศมีทั้งสิ้น 2,596 ราย 
ขนาดของผู้ผลิตภายในประเทศส่วนใหญ่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือSMEs 
(คนงานไม่เกิน 200 คน) จ านวน 2,514 ราย และ
ขนาดใหญ่ (คนงานมากกว่า200 คน) จ านวน พ.ศ. 2550 
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มข้ึน 86 ราย (กระทรวง
พาณิชย์, 2555) ตั้งแต่ปี ประมาณร้อยละ 4.91และ
ปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านเกี่ยวพันโดยตรงกับอุตสาหกรรม 

 

อสังหาริมทรัพย์จากข้อมูลการจดทะเบียน       
ที่ อยู่ อาศัยที่ สร้ างแล้ วเสร็ จของศูนย์ ข้ อมู ล
อสังหาริมทรัพย์ พบว่าอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัย
ในกรุงเทพมหานครมีที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและ
จดทะเบียนแล้วจ านวน 75,530 หน่วยปี 2551 จ านวน 
85,579 หน่วยปี 2552 จ านวน 94,977 หน่วย 
และปี 2553 จ านวน106,893หน่วย (ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์, 2556) 
 
 

 
มูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกต่างบ้าน 

ปี มูลค่า (บาท) 
2557 80,000 ล้านบาท 
2558 80,000 ล้านบาท 
2559 80,800 - 81,600 ล้านบาท 

เติบโตขึน้ 1-2% 
 

ตารางที่ 1 มูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 
 

สภาพตลาดเฟอร์นิเจอรแ์ละสินค้าตกแตง่
บ้านจากตัวเลชดังกลา่วเหน็ได้ว่าใน ปี 2558 ไม่มีอัตรา
การเติบโตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่นิ่ง   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้ตลาด
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านไม่มีการเติบโต
ในปีที่ผ่านมา ส่วนในปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมี
อัตราการเติบโตที ่1-2% จากสภาพเศรษฐกิจทีเ่ริ่มดี
ข้ึนอย่างเรื่องๆปัจจัยที่ท าให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งปี 2559 เติบโต 1) การ ลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐ 2) นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ 3) ความมั่นใจของภาคเอกชนต่อ
นโยบายของภาครัฐ 4) โครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่ชะลอตัวในปี 2558 เริ่มเดินหน้าต่อในปี 2559 
มากข้ึน 5) โครงการคอนโดมเินียม และทาวน์โฮมที่เริ่ม
เปิดโครงการใหม่ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 
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ภาพที่ 1 มูลค่าการลงทุนของบริษัทเฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) 
 

มูลค่าการลงทุนของบริษัทเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านและช้ินส่วนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีบริษัท
เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้านช้ันน าของ
ประเทศไทย จ านวน 5 บริษัทที่ได้จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีมูลค่า
การลงทุนในตลาดสูงถึง 9,000 ล้านบาท (ตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย,2555) นอกจากนี้ประเทศ
ไทยส่งออกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน  
และผลิตภัณฑ์ไม้ จ าหน่ายทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าการ
ส่งออกต่อเนื่องเกอืบทุกปีเมือ่พิจารณาตามผลิตภัณฑ์  
พบว่ามูลค่าการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะที่มูลค่า
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และสินค้า ตกแต่งบ้าน
และช้ินส่วนมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ      
7 ต่อปี ซึ่งสามารถท ารายได้เข้าประเทศต่อปีไม่ต่ ากว่า 
62,000 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) หากท า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ผู้ประกอบการ เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง
บ้านไทยขนาดกลางและขนาดย่อมจะพบว่าการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่ผ่านมามัก
ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งต้นทุนที่ต่ าส่งผลให้ 
มีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้น้อยอีกทั้งยังขาด
การวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้การบริหารและจัดการ
ยังเป็นแบบดั้งเดิม กล่าวคือมีการจัดตั้งกิจการที่มี
รูปแบบไม่เป็นทางการและขาดการสื่อสารกับ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งปัญหา เหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบ
ของเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ไม่ทันสมัย
รูปแบบหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่าง
จากเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในอดีต
และไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆออกสู่ตลาดได้ 
อีกทั้งก าลังการผลิตยังไม่มีประสบการณ์และ
มาตรฐานที่เพียงพอส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพ
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ของเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผลิตได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ส่งผลให้ขาดศักยภาพทางการ
แข่งขันในต่างประเทศหรือตลาดระดับบนซึ่งเน้น
คุณภาพแล ะดี ไ ซ น์ เ ป็ น ส า คัญต่ ท ว่ าห าก
ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปมุ่งเน้นตลาดระดับล่างก็
จะประสบกับสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
โดยมีเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านจาก
ประเทศจีนเป็นตัวแปรส าคัญที่เน้นการแข่งขัน
ด้านราคาเพียงอย่างเดียว (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555) 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีทั้งรายใหญ่และรายย่อยมีบทบาทส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากซึ่งมีจ านวนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศถึง 2.65 ล้าน 
รายคิดเป็นร้อยละ 99.8 ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งหมด มีการจ้างงานจ านวน 11 ล้านราย 
หรือร้อยละ 83.9 ของการจ้างงาน รวมของประเทศซึ่ง
มีมูลค่าการส่งออก 2.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
29.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศและก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.86 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ สถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีบทบาทต่อภาค
ธุรกิจไทยเป็นอย่างมาก (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554 - 2555)  โดย (สสว.)   
แต่จากการส ารวจติดตามกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2554 
โดยบริษัท SMEs development and consultant
จ ากัด พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ใน 100 รายจะมีเพียงไม่ถึง 5% ที่ประสบความส าเร็จ
และส่วนที่เหลือล้มเลิกกิจการในที่สุด โดยมีอายุ    
ในการด าเนินงาน ไม่เกิน 1 - 2 ปีส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ท า
การประเมินสถานการณ์ เศรษฐกิจของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยปี พ .ศ. 2554 

เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2553 พบว่ามีจ านวนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ ยกเลิกกิจการ
จ านวน 6,663 ราย เพิ่มข้ึนร้อยละ 36.23 หรือ
เฉลี่ย 666 รายต่อเดือน 

ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในประเด็น
ดั งกล่ าวเพื่ อพัฒนากลยุทธ์ด้ านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภท
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านซึ่งเป็นแกน
หลักให้กับระบบธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้
สามารถยืนหยัดอยู่ ได้ในสภาวะปัจจุบันที่
เศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวลง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามาถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
รวมถึงนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความส าเร็จ
ในธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงคุณสมบตัิของผูป้ระกอบการ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภท
เฟอร์ นิ เ จอร์ และสิ น ค้ าตกแต่ งบ้ าน ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมของธุรกิจที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมประเภทเฟอรน์ิเจอร์และสนิค้าตกแต่งบ้าน
ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษานวัตกรรมการออกแบบที่มี
ผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิ เจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

นวัตกรรม 
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์   

มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่
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ข้ึ นมาความหมายของน วั ตกรรมใน เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือ
การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ใน
รูปแบบใหม่เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรื อก็ คือการท าในสิ่ งที่ แตกต่ างจากคนอื่ น       
โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change)    
ที่เกิดข้ึนรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส
(Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิด
ใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
แนวความคิดนี้ ได้ ถู กพัฒนาข้ึนมาในช่วง          
ต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิด
ของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ 
Joseph Schumpeter ใน The Theory of 
Economic Development,1934 โดยจะเน้น
ไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนาไปสู่การ
ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Innovation 
Technology) 

ส านั กง านนวัตกรรมแห่งชาติ 
(2550) ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม 
(innovation) คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงสิง่ที่
เกิดข้ึนจากความสามารถในการใช้ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ทักษะ และประสบการณ์ทาง 
เทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจน
การปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยี
การออกแบบ ผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมที่
น ามาใช้ เพื่ อเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของ
การเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือ
ตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการ 
จ้างงานใหม่นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการ    

ที่เกิดจากการนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์
มาผนวกกับความสามารถในการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรม
หรือธุรกิจใหม่อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่   
ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เศรษฐชัย ชัยสนิท (2553) ได้ให้
ความหมายของค าว่า นวัตกรรม (Innovation) 
หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ 
และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร 
ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดข้ึนจากการพัฒนา
ต่อยอดการเปลี่ ยนแปลงการประยุกต์หรื อ
กระบวนการและในหลายสาขาเช่ือกันตรงกนั
ว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น
จะต้องมีความใหม่อย่างเห็นได้ชัดและความ
ใหม่นั้นจะต้องเพิ่มมูลค่าสิ่งต่างๆ ได้อีกด้วย
โดยเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกเพื่อท าให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึนนวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มข้ึน 
และเป็นที่ มาสาคัญของความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

อัจฉรา ส้มเขียวหวาน (2549) ให้
ความหมายของนวั ตกรรมว่ านวัตกรรม           
คือ ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ๆที่ผิดแปลก
ไปจากสิ่งที่ เคยปฏิบัติมาทั้งหมดหรือการ
เปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมา
ก่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ยังไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันเพื่อจะน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

ลักษณะของนวัตกรรม 
1. นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง (Radical 

Innovation) หมายถึง ขบวนการเสนอสิ่งใหม่      
ที่ใหม่อย่างแท้จริงสูส่งัคมโดยการเปลีย่นแปลง
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ค่านิยม (value), ความเช่ือ (belief ) เดิมตลอดจน
ระบบคุณค่า (value system) ของสังคมอย่าง
สิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นอินเตอร์-เน็ท (Internet) จัดว่า
เป็นนวัตกรรมหนึ่งในยุคโลกข้อมูลข่าวสาร 
การน าเสนอระบบอินเตอร์เน็ทท าให้ค่านิยม
เดิมที่เช่ือว่าโลกข้อมูลข่าวสารจ ากัดอยู่ในวง
เฉพาะทั้งในด้านเวลา และ สถานที่นั้น เปลี่ยนไป 
อินเตอร์เน็ทเปิดโอกาสให้ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลไร้ขีดจ ากัด ทั้งในด้านของเวลา 
และระยะทางการเปลี่ยนแปลงใน ครั้งนี้ท าให้
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 ลักษณะของการสะสมการ
เรียนรู้ (cumulative learning) อยู่ในบริบท 
ของสังคมหนึ่งในปัจจุบัน สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เพราะผลของขบวนการโลกาภิวัตน์   
ท าให้สังคมมีลักษณะไร้ขอบเขต (borderless) 
เป็นสังคมของชาวโลกที่มีความหลากหลาย
ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองส่งผลให้
นวัตกรรมมีแนวโน้มที่จะเป็นขบวนการค้นพบ
ใหม่อย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติมากกว่า 
ที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่โดยสิน้เชิงส าหรบัสงัคม
หนึ่ง ๆ 

ประเภทของนวัตกรรม (Thomas 
Hughes, 2003) 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation)  คือ  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิต  
ข้ึนในเชิงพาณิชย์ที่ได้ให้ดีข้ึนหรือเป็นสิ่งใหม่ 

ในตลาดนวัตกรรมนี้อาจจะเป็นของใหม่ต่อโลก, 
ต่อประเทศ หรือ แม้แต่ต่อองค์กร นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์นั้นยังสามารถถูกแบ่งออกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (tangible product) 
หรือสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รุ่นใหม่, ทีวีที่ใช้
เทคโนโลยีสูงหรือ‘High Definition TV(HDTV)’, 
ดีวีดีหรือ‘Digital Video Disc(DVD)’และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible product)   
อาทิ เช่น การบริการ (services) เช่น เเพ็กเก็จ
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 การผลิตแบบกระทัดรัดหรือ Lean 
Production  เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการออกแบบ (Design 
Innovation)  เป็นกระบวนการที่สนองความต้องการ
ในสิ่งใหม่ ๆ ของมนุษย์ โดยการวางแผนจัดตั้ง
ข้ันตอนและการเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อท า
ตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะ
รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ข้ึนมา 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจะเกิดข้ึนได้

ต้องอาศัยความคิดที่สร้างสรรค์ และกระบวนการ
ทางความคิดการวางแผนและการด าเนินงานที่
รอบคอบเนื่องจากการท านวัตกรรมเป็น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่ 
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ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงระดับ
ของการท าตลาดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
จึงสามารถแบ่งเป็นข้ันตอนได้ ดังนี้ 

1. ความคิดหรือการค้นพบ (Idea or 
Discovery) ความคิดสร้างสรรค์หรือการค้นพบ
ใหม่ๆ จากการค้นคว้าหรือวิจัยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างนวัตกรรมปัจจุบันมีหลายๆ
องค์กรที่หันมาลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา
ในระดับบริษัท (Corporate R&D) อันเป็น
พื้นฐานส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมและ 
จะน าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเป็นแนวทางเพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจ 

2. ข้ันตอนการพัฒนา (Development) 
เน้นไปที่การพัฒนาจากความคิดหรือการค้นพบ
ไปสู่ การสร้ างเป็ นต้ นแบบของสินค้ าซึ่ งมี
คุณสมบัติและประสิทธิภาพเหมาะสมในการใช้
งานจริงโดยต้นแบบของสินค้ายังไม่อยู่ในรูปแบบ
ที่ จะสามารถออกสู่ ตลาดได้  จึ งต้ องเข้ าสู่
กระบวนการพัฒนาคือจ าเป็นต้องมีการทดสอบ
และปรับปรุงสินค้า เพื่อให้สินค้ามีศักยภาพ
มากพอที่จะใช้งานได้จริงในข้ันตอนนี้จะรวม
กิจกรรมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการตัดสินใจในการผลิตสินค้าเอง
หรือให้บุคคลบริษัทอื่นท าการผลิตสินค้า
ดังกล่าว 

3. ข้ันตอนการออกแบบ (Design) มุ่งเน้น
ด้านการออกแบบรายละเอียดในด้านรูปร่าง
ของสินค้า วัสดุที่ใช้ความทนทานของสินค้าหรือ
การพัฒนาจากต้นแบบไปสู่สินค้าที่จะน าออก
ขายจริง 

4.ข้ั นตอนการวางแผนการผลิ ต 
(Production Engineering) เป็นการออกแบบและ
วางแผนการผลิตสินค้าในระดับเชิงพาณิชย์    
(Commercial Scale) ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องค านึง

คือผู้ ผลิตสิ นค้าการจั ดหาวัตถุดิบแรงงาน
อุปกรณ์เครื่องมือและการเลือกกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสม โดยพยายามลดต้นทุนการ
ผลิตให้มากที่สุดในขณะที่คงมาตรฐานคุณภาพ
ของสินค้าไว้ตามที่ก าหนด 

5. ข้ันตอนการทดสอบสินค้าน าร่อง 
(Pilot Testing) เป็นการทดสอบตัวสินค้าโดย
น าสินค้า ออกสู่ตลาดจริงเพื่อให้ผู้บริโภคได้
ทดลองใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความ
ปลอดภัยของตัวสินค้าตามการบังคับทาง
กฎหมายว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

6. การผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ (Full-
scale Manufacture) ก่อนเริ่มท าการผลิตจริง
จ าเป็นต้องมีการทดสอบระบบการผลิตรวมทั้ง
การพัฒนาและอบรมบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุม
เครื่องจักรในระบบการผลิตโดยการทดสอบ
ระบบจะไม่มีการด าเนินการเต็มก าลังการผลิต 
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้หาก
ด าเนินการเต็มก าลังการผลิต 

7. การน าสินค้าออกวางตลาด (Market 
Launch) ธุรกิจจ าเป็นต้องวางแผนการตลาด 
แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขายและก าหนดช่องทางการขายสินค้า
ก่อนน าสินค้าออกวาง ตลาดจริง 

สรุ ป เ ป้ าห มายของน วั ตกรร ม                 
คือ  การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ 
เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนนวัตกรรมก่อให้
ได้ผลิตผลเพิ่มข้ึนและเป็นทีม่าส าคัญของความ
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจนวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักใน
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม และ ค าว่า นวัตกรรม 
มักจะหมายถึงผลลัพธ์ของกระบวนการ     
และในฐานะที่นวัตกรรมมักจะได้รับการ      
ยกย่องว่าเป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน
เศรษฐกิจ ปัจจัยที่น าไปสู่นวัตกรรมมักได้รับ
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ความส าคัญจากผู้ออกนโยบายว่าเป็นเรื่อง
วิกฤติผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการน า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
มักจะเรียกว่าเป็นผูบุ้กเบิกในสาขาน้ัน ไม่ว่าจะ
เป็นในนามบุคคล หรือองค์กร 
 
บทสรุป 

กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อความส าเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภท 
เฟอร์ นิ เจอร์ และสิ น ค้ าตกแต่ งบ้ าน ใน
กรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่เหมาะสมใน
การใช้กลยุทธ์ด้าน นวัตกรรมของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการ
ออกแบบ องค์ประกอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ได้แก่ การน าเสนอสินค้าใหม่ การปรับปรุงรูปแบบ
ของสินค้า หรือบริการใหม่ และ การสร้างความ
หลากหลายให้กับสินค้าและบริการส่วน
องค์ประกอบของนวัตกรรม กระบวนการ 
ได้แก่ การปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนสินค้า
และบริการ และการปรับปรุง กระบวนการและ
ข้ันตอนการท างานนวัตกรรมการออกแบบ 
ควรการประยุกต์ใช้วัสดุ และกรรม วิธีการผลิต
ของท้องถ่ิน ที่มีรูปแบบโดดเด่น สวยงาม 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้วิธีการวิจัย   
เชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)  
คือการใช้เทคนิค วิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทสินค้าตกแต่งบ้าน     
สามารถก าหนดกลยุทธ์ความส าเร็จของธุรกิจ
ในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
พื้นที่ในการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ประชากร คือ ประชาชนที่มี

ความต้องการซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร   

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิ เจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านในกรุงเทพมหานคร 
                     วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่าง  
คือ ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการค านวณ 
ของ  W.G. Cochran  โดยก าหนดระดับค่าความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และ ระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 คน 

เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  
พื้นที่ในการศึกษา คือ  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  
ผู้ ให้ ข้ อมูลส าคัญ แบ่ งเป็ น         

2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้าน ในกรุงเทพมหานคร  

เกณฑ์ ในการคัดเลื อก คื อ 
ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการไม่ต่ ากว่า 5 ปี  

2. นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การตลาด 

เ กณฑ์ ในกา ร คั ด เ ลื อ ก  คื อ 
นักวิชาการและผู้เชียวชาญด้านการตลาดที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการตลาด การพัฒนา
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาด 
เป็นระยะเวลา 3-5 ป ี
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  ส าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิดและ
ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม 

3) วิธีการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้    
2  ส่วน คือ การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
(Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม (Field Data) คือ 
 1.การเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน
เอกสาร (Review Data) โดยการศึกษาคู่มือ
ต าราเรียนวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ งานวิจัยต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 
และความส าเร็จของธุรกิจ ในแหล่งค้นคว้า
ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศและศึกษา
จากสื่ออิเลคทรอนิคส์ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
(Field Data) 
 2.1.ใช้แบบสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) เป็น

ค าถามแบบกึ่งโครงสร้างการก าหนดค าถาม
ออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมเนื้อหากับ   
เรื่องที่ท าวิจัยก่อนเริ่มสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แสดง
ถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และท าการ
ขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง
ระหว่างการสัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ครั้งละประมาณ 1–2  ช่ัวโมงทั้งนี้ข้ึนอยู่ในความ
ร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์และในขณะสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้นๆ  เฉพาะประเด็น
ที่ส าคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้จาก
แบบสัมภาษณ์น ามารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยการถอดเทปค าต่อค าประโยคต่อประโยค
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด   
  2.2 ท าการเก็บแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
จ านวน 400 ชุดที่ เป็นผู้ บริ โภคที่ ซื้ อสินค้ า   
ประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านใน
กรุงเทพมหานคร 
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การพัฒนารปูแบบการองคก์ารที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณศีกึษา องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี 

Development of High Performance Organization to Accommodate the 
Entering the Asian Economic Community (AEC): A Case Study of 

Suphanburi Provincial Administration Organization 
 

ธันยนนัท์  จนัทรท์รงพล1 เยาวลักษณ์  ชาวบ้านโพธิ์2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การ

ที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี (2) ศึกษาระดับความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (3) เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสามารถ กับ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 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
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การฯ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านการวัดการวิเคราะห์การ
จัดการความรู้ (2) ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และ (3) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตามล าดับ นอกจากน้ี
พบว่า มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การฯ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสีย (2) ด้านกระบวนการจัดการ และ (3) ด้านการน าองค์การ ตามล าดับ 3. บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
4.ปัจจัยแห่งความสามารถ โดยรวม และรายด้านได้แก่ ด้านการน าองค์การ ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนด้านกระบวนการจัดการ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการให้
ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
                                                
1 นักวิชาการอิสระ 
2 นักวิชาการอิสระ 
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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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บทน า 
องค์การมีความหมายถึงการที่คนมากกว่า

หนึ่งคนได้เข้ามาอยู่รวมกันในอาณาเขตที่แน่นอน
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปเพื่อร่วมกันท ากิจกรรมให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง มีระบบมีระเบียบแบบแผน
อาจจะไม่สลับซับซ้อนหรือสลับซับซ้อนในระดับ
ง่ายถึงยาก มีผลบังคับใช้และคนในองค์กร
ยอมรับซึ่งอยู่ในรูปแบบของความเป็นทางการ 
(formal organization) (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2553, 
หน้า 51) หรืออาจจะไม่จ าเป็นต้องระเบียบแบบ
แผนในรูปแบบลายลั กษณ์อั กษรแต่ เ ป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ด าเนินสืบ
ต่อกันมาในองค์กากรจนเป็นที่ยอมรับของคนใน
องค์การ ซึ่งเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Organization) 

นอกจากนี้ภายในองค์การยังมีการจัด
โครงสร้างองค์การเพื่อให้เหมาะสมในการจัดท า
กิจกรรมขงองค์การให้บรรลุ เป้าหมายโดยที่
โครงสร้างจะมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
แสดงกิจกรรมการสื่อสารประสานงานในกิจกรรม
ก าหนดระดับการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารทุก
ระดับในองค์การก าหนดความสมดุลอย่าง
เหมาะสมให้แก่กิ จกรรมภายในอง ค์การ        
ซึ่งองค์การการขับเคลื่อนกิจกรรมต้องอาศัย
ภาวะผู้น าและเทคนิคการบริหาร ซึ่งอาจนะเป็น
ลักษณะพิเศษส าหรับองค์การบางประเภท    
หรือขับเคลื่อนจากระเบียบแบบแผนในลักษณะ
องค์การที่เป็นทางการก็เป็นได้ แต่ประสิทธิผล
ของการบรรลุวัตถุประสงค์อาจแตกต่างกัน    
การใช้เทคนิคทางการบริหารเพื่อช่วยขับเคลื่อน
กิ จกรรมขององค์การจึ งมี ความส า คัญต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การ 

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความส าคัญ
ต่อการปกครองประเทศและการพัฒนาประเทศ

ในภาพรวมเนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วย
การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยอย่าง
สมบูรณ์ แม้นว่าประเทศไทยจะมีการปกครอง
ท้องถ่ินมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร   
แต่ปัญหาที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถ่ินด าเนินการได้ อย่ างมี
ประสิทธิผล ดังเช่น การขาดจิตส านึกในการปกครอง
ตนเอง การที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อการ
เลือกตั้งท้องถ่ิน ปัญหาทางด้านคลังสาธารณะ 
ระบบบริหารงานบุคคลที่ เหลื่อมล้ าระหว่าง
ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการ
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน      
มีน้อย เนื่ องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น เรื่ องที่ มี
ความส าคัญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปกครองและ
เศรษฐกิจสังคมให้สามารถด ารงความสามารถ
การแข่งขันเพื่อที่สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีสมรรถนะเพียงพอที่จะ
สามารถแข่งขันกับองค์การของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาศักยภาพ
ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถ่ินเป็นนิติบุคคล  
ที่ต้องมีขีดความสามารถในการเลี้ยงตัวเอง
ทางด้านการคลังได้ สามารถจัดสรรงบประมาณ
ที่จะใช้สอยทั้ งในงานประจ าและงานพัฒนา          
(วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2551, หน้า 117) 

โดยสรุปองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน     
มีปัญหาการปฏิบัติงานเนื่องจากสาเหตุที่กล่าว
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
เพิ่มพูนสมรรถนะให้แข่งขันกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนภายในหรือภายนอกประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถรองรับ
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การแข่งขันที่ต้องเผชิญเมื่อเ ข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ จึงมีแนวความคิด  
ในการพัฒนาองค์การปกครองท้องถ่ินให้เป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การให้สามารถท าการแข่งขัน
ในยุคที่เป็นการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) 
เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge based 
economy) ที่ต้ององค์ความรู้ทางเทคโนโลยี 
ความสามารถของบุคลากร และการบริหารจัดการ
องค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนาองค์การข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือบุคลากร 
องค์การที่มีโครงสร้างของบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถย่อมเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ  
ไอเวนเซอวิส และแมททีสัน (Ivancevich and 
Matteson, 2002, p. 672) ได้แสดงความเห็นว่า 
กระบวนการที่ ส าคัญของพฤติกรรมองค์การ
ประกอบด้วยภาวะผู้น า(Leaderships management) 
ซึ่งโดยหลักการดังกล่าวไม่มี วิธีการบริหารใดๆ     
ที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ในลักษณะสูตรส าเร็จ 
การบริหารในยุ คปัจจุบันต้ องเปลี่ ยนแปลง
สอดคล้องกับสถานการณ์โดยมุ่งเน้นไปที่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ และการบริหารงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง (do thing right)และความมีประสิทธิภาพ 
(efficiency) ในการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย    
ขององค์การขณะที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องใช้
ความสามารถทุกอย่างทรัพยากรทุกอย่างเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างดีขณะที่ผู้น า
มุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวตกรรมใน
ทิศทางที่ถูกต้อง (do right things) และความมี
ประสิทธิผลสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรง
บั นดาลใจให้ ใช้ ความสามารถอย่ างเต็ มที่               
ส่วน Zaleszing Quated in Martin R. Bartol 
Mathew and Mathew G. (1998, p. 547) 
การแข่งขันดังกล่ าวในยุคปัจจุบันข้ึนอยู่ กับ
ความสามารถในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับ

ต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ในการเพิ่มพูน
คุณภาพลดต้นทุนระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่  ๆสร้างนวตกรรมต้องสนองนวตกรรม
เพื่อความต้องการความคาดหวังของลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว (สถาบันเพิ่มพูนผลผลิต
แห่งชาติ, 2548, หน้า 7) 

การพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะการ
ท างานสูงสุด (High Performance Organization HPO) 
เป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งจะต้องใช้ภาวะผู้น าอย่าง
มากเนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ 
มากมาย ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูง ผู้น าจะมีบทบาท  
ในการเช่ือมโยงด้านสภาพแวดล้อมการประสม
ประสานภายใน บทบาทของผู้บริหารระดับกลางภาวะ
ผู้น าระดับสูงในการพัฒนาองค์การดั้งเดิมให้เป็น
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงสุด ลอวเลอร์ 
(Lawler) กล่าวว่าองค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินการพัฒนา
องค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้แก่ทุนมนุษย์   
การพัฒนาศักยภาพขององค์การ และความสามารถ   
ในการแข่งขันขององค์การโดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับบุคลากรขององค์การทั้งในเรื่องการส่งมอบ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อ านาจในการบริหารงาน 
และรางวัลแก่บุคลากร ดังนั้นภาครัฐ และภาคเอกชน
ต่างมีความประสงค์จะพัฒนาองค์การในส่วน
ของตนเองเพื่อให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะ     
สูงทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน   
อีกประการหนึ่ง การได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การ
ที่มีสมรรถนะการปฏิบัติงานสู งจะเพิ่ มพูน
ศักยภาพทางด้านความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อสอดรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อก่อให้เกิด
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ประสิทธ์ผลสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนท้องถ่ิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่ง
ความสามารถ กับพัฒนารูปแบบองค์การที่มสีมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ในการวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการองค์การที่มีสมรรถนะการท างาน
สูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จะศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ  
ในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ในด้านการน าองค์การ ด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการวัดการวิเคราะห์การ
จัดการความรู้ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และด้านกระบวน   
การจัดการ เท่านั้น 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย: 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร            
ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 121 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เดือนกันยายน-ตุลาคม 
2558 

4. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 4.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent 

Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่
มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
คือ การพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อรองรับการ เ ข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ    
ในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ทราบถึงความสามารถในการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบองค์การเพื่อให้บุคลากร    
มีสมรรถนะในการท างานสูงข้ึน เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะ
ค าถามแบบปลายปดิ (Close - ended question) 
และค าถามปลายเปิด (Open - ended question) 
เพื่อสอบถามบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มี
สมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ด้านการน า
องค์การ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านการวัดการวิเคราะห์การจดัการความรู้ ด้านการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ 
และด้านกระบวนการจัดการ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ในการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อรองรับการ เ ข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สถิติที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี 
(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) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 

2. บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่ ง
ความสามารถมีผลต่อการพฒันารปูแบบองค์การ
ที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 
ดังนี้ (1) ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ (2) ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และ (3) ด้าน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ตามล าดับ นอกจากนี้
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ 
(1) ดา้นการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (2) ด้าน
กระบวนการจัดการ และ (3) ด้านการน าองค์การ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล
ดังนี ้

 2.1 ด้านการน าองค์การ พบว่า บุคลากร
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างาน
สูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนขององค์ การบริ หารส่ วนจั งห วั ด
สมุทรสงคราม ด้านการน าองค์การ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างาน
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สูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความชัดเจนในการ
น าการสื่อสารไปปฏิบัติ (2) สร้างบรรยากาศการ
ท างานเยี่ยงกัลยาณมิตร และ (3) สามารถปฏิบัติ
หน้าที่บรรลุความคาดหวังในระยะเวลา ตามล าดับ 
นอกจากนี้ พบว่า บุ คลากรเห็นว่าปั จจั ยแห่ ง
ความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การ  
ที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 
2 ข้อ ดังนี้ (1) ความสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
และ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดับ 

2.2 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วน     
ได้เสีย พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ  
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มสี่วน
ได้เสีย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา  เป็นรายข้อ 
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผล  
ต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ  
การท างานสูงเพื่ อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้ 
(1) การใช้เทคโนโลยีและวิธีที่ เหมาะสมในการ      
เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการ และ (2) ความ
เช่ือมโยงระหว่างกระบวนงานสร้างคุณค่าและ
ตัว ช้ีวัดที่ มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัย
แห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 

3 ข้อ ดังนี้ (1) การจัดการภาพลักษณ์ขององค์กร       
ต่ อสั งคมและการให้ ความส าคัญต่อข้อมู ล            
(2) ปรับปรุงกระบวนการหลักอย่างสม่ าเสมอด้วยการ
ใช้ข้อมูลย้อนกลับ และ (3) กระบวนการสนับสนุน    
ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ตามล าดับ 

2.3 ด้านการวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ  
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการวัดการวิเคราะห์
การจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา  
เป็ นรายข้อ พบว่า บุ คลากรเห็นว่าปั จจัยแห่ ง
ความสามารถมีผลต่อการพฒันารปูแบบองค์การ   
ที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้ 
(1) การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(2) ความต่อเนื่องของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา (3) ประสิทธ์ิผลการรวบรวมข้อมูลการ
ถ่ายทอดความรู้ของบุคคลากร และ (4) ความชัดเจน
ของการเช่ือมโยงเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ์กิจ
ขององค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากร
เห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการ
พัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างาน
สูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซี ยนขององ ค์การบริห ารส่วนจั งห วัด
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้ 
ความพร้อมในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

 2.4 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์     
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อ
การพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนขององค์การบริหารสว่นจงัหวัดสมุทรสงคราม 
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความชัดเจนของการ
เช่ือมโยงเป้าหมายค่าช้ีวัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธ์กิจขององค์การ (2) ความชัดเจนการ
ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ และ (3) การก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่ าง เป็นระบบ 
ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัย
แห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม      
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ดังนี้ (1) ความเหมาะสม
ของการวางแผนที่มีต่อขนาดและพันธ์กิจของ
องค์การ และ (2) ความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าทัน สถานการณ์ ตามล าดับ 

 2.5 ด้านมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ พบว่า 
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อ
การพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อรองรับการ เ ข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านมุ่งเน้นทรัพยากร
มนุษย ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้ 
(1) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรและมีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจ และ (2) ให้โอกาสบุคคลากรมีส่วนร่วมการ

แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และน าความคิด
ไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์การ ตามล าดับ นอกจากนี้
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถ      
มีผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ 
ดังนี้ (1) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
บุคคลากรพร้อมมีระบบการพัฒนา และ (2) การ
จัดการการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้หรือ
ทักษะระหว่างบุคคลากรภายในอง ค์การ 
ตามล าดับ 

 2.6 ด้านกระบวนการจัดการ พบว่า 
บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อ
การพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการ
ท างานสู ง เพื่ อรองรับการ เ ข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านกระบวนการจัดการ 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บุคลากรเห็นว่าปัจจัยแห่งความสามารถมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะ
การท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้ 
(1) การใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และ (2) การวัดและตรวจสอบกระบวนการท างาน  
ที่มีประสิทธิผลสามารถลดข้ันตอนและประกัน
ความเสี่ยง ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า บุคลากรเห็น
ว่าปัจจัยแห่งความสามารถมีผลต่อการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูง   
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ดังนี้ (1) ความเช่ือมโยง
ระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าและตัวช้ีวัดที่
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มีผลต่อความส าเร็จ (2) ปรับปรุงกระบวนการหลักและ
สนับสนุนอย่างสม่ าเสมอด้วยข้อมูลย้อนกลับ 
และ (3) สนับสนุนให้บุคคลากรท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามล าดับ 

3. บุคลากรเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามมีความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บุคลากรเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามมีความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้ (1) ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาองค์การ (2) ให้ความส าคัญการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (3) เปิดโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ก้าวหน้าใน
อาชีพ และ (4) ความสามารถปรับตัวสอดคล้องถาวะ
เศรษฐกิจการเมืองสังคม ตามล าดับ นอกจากนี้
พบว่า บุคลากรเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามมีความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้ การท างานอย่าง
บูรณาการเข้าทุกหน่วยงาน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การที่
มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบองค์การ 
ที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร

ส่วนจั งหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.3 บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความสามารถในการพัฒนารูปแบบ
องค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.4 บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน      
มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะการท างานสูงเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.5 ปัจจัยแห่งความสามารถ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนารูปแบบองค์การที่มี
สมรรถนะการท างานสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะการปฏิบัติที่งานมากกว่าการน าไป
ฝึกอบรมกึ่งท่องเที่ยว โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 
ทุนวิจัย และพัฒนาองค์การให้กับพนักงาน 

2. การเสริมสร้าง ภาวะผู้น าให้กับผู้บริหาร
องค์การปกครองส่ วนท้ องถ่ินเพื่ อให้ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการจัดการองค์การที่สอดคล้อง
กับการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 

3. ควรพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีจติสาธารณะใน
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การให้บริการประชาชนและพัฒนาให้ข้าราชการ
พนักงานค านึงและตระหนักถึงเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีของข้าราชการ 

4. ควรมีนโยบายให้น าเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้น าไปใช้ใน
การท างานอย่างจริงจัง และผู้น าองค์การต้องผลักดัน
และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  

5. ก าหนดเป็นยุทธศาสตร ์“การพัฒนาบุคลากร 
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นองค์การ  
ที่มีสมรรถนะสูง” ทั้งทางด้านการบริหารงาน             
การปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการ
ต่าง ๆ  จึงน่าที่จะมีการสื่อสารที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้
ข้าราชการทุกระดับร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะมากข้ึน อาจจะเป็นในรูปแบบของ
การสื่อสารทางเดียว เช่น กล่องรับความคิดเห็น      
การสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเผยแพร่ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือรูปแบบการสื่อสารสองทาง 
เช่น การจัดเวทีผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับค า
ช้ีแจงอย่างชัดเจน ส่งเสริมจุดแข็งขององค์การ 
เช่น ด้านวิสัยทัศน์ การสนับสนุนข้ันตอนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ที่จ าเป็น และการท างานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรมีการ
รับรู้ที่ดีให้มีการพัฒนาให้มีความโดดเด่นยิ่ง  ๆ 
ข้ึนไป เพื่อให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 
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บทบาทของชุมชนในการใช้เครอืข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยูอ่าศัย                               
ภายใต้โครงการบ้านม่ันคงของรัฐบาล 

The Role of the Community in the Implementation of the Residential 
Management Network under the Baan Mankong Collective                 

Housing Program 
 

เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่

อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านม่ันคงของรัฐบาล และศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนในการใช้
เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านม่ันคงของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ สมาชิก
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน จ านวน 257 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ
ด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีบทบาทในการใช้
เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านม่ันคงของรัฐบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทด้าน
การติดตาม/ประเมินผลมากที่สุด รองลงมาคือด้านการส ารวจปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ด้านการจัดท าเวทีประชาคม และด้านการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  ตามล าดับ และ (2) สมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านม่ันคงของรัฐบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีส่วนร่วมด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมาคือการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ด้านการติดตามประเมินผลงาน และด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: บทบาทของชุมชน, การใช้เครือข่าย, การจัดการด้านที่อยู่อาศัย, โครงการบ้านม่ันคง 

 
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 นักวิชาการอิสระและผู้ช่วยบรรณาธิการศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ 
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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 
 
บทน า 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลด าเนิน
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
ด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการบ้านเพื่อประชาชน 
โครงการบ้าน สปส. เป็นต้น (การเคหะแห่งชาติ, 
2534) ทั้งนี้รัฐบาลมีแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 8 มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาส
ให้มหาชนได้ใช้ศักยภาพของตนสร้างกระบวนการพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการที่ชุมชนมีส่วนส าคัญ
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ โดยยึดความ
ต้องการและปัญหาของคนในชุมชนเป็นหลัก (ปฐมา      
หรุ่นรักวิทย์, 2544) การตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน 
ท าให้ เกิดความรู้สึกร่วมที่ต้องการแก้ปัญหา       
ให้ประสบความส าเร็จ และปัจจัยในการแก้ปัญหา     
ให้ประสบความส า เ ร็จนั้นมี ได้หลายปัจจั ย        
เช่น ปัจจัยภายในชุมชนเอง หรือปัจจัยผลักดัน     
จากภายนอกชุมชน ปัจจุบันปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ของชุมชนบุกรุกในเมืองมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  
เกิดเป็นชุมชนแออัด สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
ไม่มีการเข้าถึงสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ดี 
น าไปสู่คุณภาพชีวิตไม่ดีของผู้อยู่อาศัย  

แนวทางการพัฒนาของประเทศไทย        
ที่ผ่านมามุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
เป็นหลักส่งผลให้กระบวนการพัฒนาเมืองเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มี 

 
ลักษณะเป็น “เอกนคร” เป็นศูนย์กลางความเจริญ  
ของประเทศในด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจมีการขยายตัว        
ท าให้เกิดการจ้างงานมากข้ึนเป็นปัจจัยดึงดูด     
ให้ผู้คนจากชนบทอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในเมือง
มากข้ึนเพื่อเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม   
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2541) เพราะในชนบทมีปัจจัย
ผลักดันจากความไม่แน่นอนทางรายได้ในการประกอบ
อาชีพภาคเกษตรกรรม จึ งมี การอพยพเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร แต่ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ไม่สามารถ
เข้าถึงที่ดินที่มีราคาสูง เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองได้ 
ท าให้เกิดชุมชนบุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ดินที่ถูกทิ้งไว้
รกร้างว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐที่ยังไม่มีแผน 
หรื อนโยบายที่ แน่นอนในการพัฒนาพื้ นที่      
และที่ดินของเอกชนที่ทิ้งว่างไว้ เมื่อชุมชนบุกรุก
อยู่กันหนาแน่นมากข้ึนก็กลายเป็นชุมชนแออัด 
และแหล่งเสื่อมโทรมในที่สุด ไม่มีการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  ถูกปิดกั้นโอกาส
และสิทธิการรับบริการด้านต่าง ๆ  จากรัฐ นอกจากนี้
อาจจะก่อเกิดเป็นปัญหาสังคมภายในชุมชน     
เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการศึกษา 
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 
ที่มีผลกระทบระดับเมือง แต่ชุมชนบุกรุกก็มีบทบาท
ส าคัญกับเมือง คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่ม
แรงงานที่อพยพเข้ามาในเมือง บางส่วนเป็นแรงงาน
ส าคัญที่คอยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ      
ของเมือง และเป็นแรงงานราคาถูก สามารถลดต้นทุน
การผลิตของเจ้าของธุรกิจได้ แต่กลุ่มแรงงาน
เหล่าน้ีไม่มีโอกาสเข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยที่มีราคา
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สูงในเมือง จึงต้องแสวงหาพื้นที่ว่างเปล่าที่รกร้าง
ในการตั้งถ่ินฐาน ซึ่งชุมชนบุกรุกเป็นรูปธรรมหนึ่ง
ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองโดยขาดการ
วางแผนผลจากการพัฒนาที่ ไม่พึงประสงค์นี้        
ถูกกล่าวหาว่าเป็นอุปสรรคของการพัฒนาเมือง 
และเป็นโรคร้ายของเมืองคอยเกาะกินการเจริญเติบโต
ของเมืองการแก้ไขปัญหาชุมชนบุกรุกที่ผ่านมา    
ที่ไม่ต้องการให้เมืองมีแหล่งเสื่อมโทรมส่งผลให้
เกิดการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน
บุกรุกในรูปแบบการรื้อล้างชุมชน (Slum Clearance 
and Demolition) ต่อมาหน่วยงานรัฐเริ่มเล็งเห็น
ว่าการแก้ปัญหาโดยการรื้อล้างชุมชนมากเท่าใด 
ยิ่งท าให้ชุมชนบุกรุกกระจัดกระจายอยู่ภายใน
เมืองมากข้ึนเท่าน้ัน ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการแก้ไข
ปัญหา เช่น การสร้างแฟลต หรือการจัดหาที่อยู่อาศัย
โดยเบ็ดเสร็จ แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้ ซึ่งในความเป็นจริงชุมชน
เป็นเจ้าของปัญหา ชุมชนสามารถที่จะจัดการแก้ปัญหา
ด้วยชุมชนเองได้ดีที่สุด น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน 

จากกรณีศึกษาชุมชนศิรินทร์ และเพื่อน 
ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่  ชุมชนศิริ นทร์             
ชุมชนรักษ์บ้านชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 3 ชุมชน    
เอกชัย 30 ชุมชนสุดเขต และชุมชนบางจาก ทั้ง 6 ชุมชน 
ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
เมือง ชาวบ้านอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่     
ในเมืองเพื่อหารายได้ในการด ารงชีวิต แต่ต้องประสบ
กับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง 
เจ้าของที่ดินต้องการน าที่ดินไปใช้ประโยชน์     
ค่าเช่าในแต่ละปีเพิ่มข้ึน ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ด้านที่อยู่อาศัย จึงเกิดการรวมตัวกันมีสมาชิก
ทั้งสิ้น 153 ครัวเรือน ได้จัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน  
ศิรินทร์และเพื่อน จ ากัด และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการนัดประชุม
ชาวบ้านเพื่อหาแนวทางในการออกแบบและจัด

ระเบียบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชน ร่วมกันหาพื้นที่ที่จะย้ายชุมชนไปสร้างใหม่
ให้ใกล้ที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งตกลงชาวบ้านก็เลือก    
ที่หมู่ 12 ซอยเพชรเกษม แยก 4-7 ซอยร่วมพัฒนา 
เขตภาษีเจริญ โดยมีการตั้งทีมท างานเจรจาเรื่อง
ที่ดิน ทีมออกแบบวางผัง ทีมประสานงานหน่วยงาน
ราชการและการบริหารงานก่อสร้างใช้ระบบผู้รับเหมา 
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านจากที่ต่าง ๆ 
ได้ร่วมรวมกันเป็นชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 

ทั้งนี้ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนต้องมีการ
บริหารจัดการที่ดีภายในชุมชน เพื่อให้กระบวนการ
ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
ทุกข้ันตอน เพื่อความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา   
ซึ่งจะแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมือนที่ผ่านมา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล 

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน   
ศิรินทร์และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ในการวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษาบทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร ์และเพื่อน
ในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล และการมีส่วน
ร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล เท่านั้น 
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2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ สมาชิก
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน จ านวน 257 คน 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่: โครงการบ้านมั่นคง
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบและเข้าใจบทบาทของสมาชิก
ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ของรัฐบาล 

2. ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทาง  
ในการด าเนินงานบทบาทของชุมชนในการ       
ใช้เครือข่าย เพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนอื่น   
ที่มีลักษณะของชุมชนใกล้เคียงกัน 

3. ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทาง  
ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนเพื่อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะ
ค าถามแบบปลายปิด (Close - ended question)      
เพื่อสอบถามสมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อน    
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล (2) บทบาทของสมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล    
และ (3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนศิรินทร์
และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี (frequency) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่า   t-test 
(Independent t-test) ค่ า F-test (Independent 
sample F-test) และใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น     
เพศหญิง มีอายุ 31-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
รับจ้ างทั่ วไปมี รายได้ ของครอบครั วต่ อเดื อน
โดยประมาณ 5,001-10,000 บาท และส่วนใหญ่
พักอาศัยอยู่ในชุมชนไม่เกิน 5 ปี 

2 .  สม า ชิก ชุมชน ศิ ริ นท ร์ แ ล ะ เ พื่ อ น          
มีบทบาทในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล       
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทด้าน
การติดตาม/ประเมินผลมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการส ารวจปัญหาและความต้องการ ด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดท าเวที
ประชาคม และด้านการจัดล าดับความส าคัญ   
ของโครงการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียด     
แต่ละด้านปรากฏดังนี้ 

2.1 ด้านการจัดท าเวทีประชาคม พบว่า 
สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีบทบาทในการ 
ใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการจัดท าเวที
ประชาคม อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทในเรื่องการ
ประชุมเสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
ที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการแสวงหา
ความร่วมมือจากชุมชนอื่นในการประชุมเสนอ
ความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย   
และการจัดท าเวทีประชาคมอย่างเต็มรูปแบบ   
ในหลายเวทีเพื่อสะท้อนปัญหาและรับฟังความ
คิดเห็นของคนในชุมชน ตามล าดับ 
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2.2 ด้านการส ารวจปัญหาและความต้องการ 
พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีบทบาท  
ในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาลด้านการส ารวจ
ปัญหาและความต้องการ อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาท  
ในเรื่องการให้ความร่วมมือในการส ารวจปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการส ารวจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน 
และการส ารวจปัญหาและความต้องการจาก
ประชาชนอย่างทั่วถึงท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริง 
ตามล าดับ 

2.3 ด้านการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมี
บทบาทในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศั ยภายใต้ โครงการบ้ านมั่ นคงของรั ฐบาล                
ด้ านการจัดล าดับความส า คัญของโครงการ        
อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทในเรื่องคณะกรรมการ
ชุมชนให้ความส าคัญกับความจ าเป็นเร่งด่วน     
ในแต่ละโครงการมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ต้องด าเนินการ
ก่อนหลัง ตามล าดับ 

2.4 ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีบทบาท 
ในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่ อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาท
ในเรื่องการประชุมวางแผนจัดท าแผนงาน /
โครงการและช้ีแจงผลการด าเนินงานให้ชุมชน
ทราบอย่างต่อเนื่องมากที่สุด รองลงมาคือเรื่อง
การจัดท าแผนงานล่วงหน้าทุกระยะเพื่อให้ชุมชน
ได้รับรู้และร่วมกันพัฒนา และการด าเนินการติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานที่ดินไฟฟ้า หรือประปามากน้อยเพียงใด 
ตามล าดับ 

2.5 ด้านการติดตาม/ประเมินผล พบว่า 
สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีบทบาทในการใช้
เครือ ข่ายเพื่ อจัดการด้านที่ อยู่ อา ศัยภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการติดตาม/
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทในเรื่อง
การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการทุกโครงการและแจ้งผลให้สมาชิก       
ในชุมชนทราบมากที่ สุด รองลงมาคือเรื่ องการ
ด าเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และเป็นรูปธรรมชัดเจน ตามล าดับ 

3. สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วน
ร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมด้านการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมาคือการค้นหาปัญหา   
และสาเหตุของปัญหา ด้านการติดตามประเมินผลงาน 
และด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

3.1 ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
มีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล    
ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา     
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ
ในการเปิดเผยข้อมูลปัญหาด้านที่ อยู่อา ศัย      
มากที่สุด รองลงมาคือการส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการจัดการด้านที่อยู่อาศัย 
ตามล าดับ 

3.2 ด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
พบว่า สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วนร่วม
ในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการให้
ความร่วมมือในการวางแผนด าเนินกิจกรรม    
มากที่สุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการประชุม    
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เพื่อวางแผนและก าหนดเป้าหมายของโครงการ 
และการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน ตามล าดับ 

3.3 ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน พบว่า 
สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วนร่วมในการ
ใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการบ้านมั่ นคงของรัฐบาล ด้านการลงทุน       
และปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามค าแนะน าและมติของคณะกรรมการ
ชุมชนในการด าเนินโครงการในชุมชนมากที่สุด 
รองลงมาคือการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
ตามล าดับ 

3.4 ด้านการติดตามประเมินผลงาน พบว่า 
สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วนร่วมในการ
ใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการติดตาม
ประเมินผลงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมประชุมในการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอย่างสม่ าเสมอ มากที่สุด รองลงมาคือ      
คอยตรวจสอบผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
ของชุมชน ตามล าดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.1 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี

เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล       
ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าเวที
ประชาคม ด้านการส ารวจปัญหาและความต้องการ 
ด้านการจัดล าดับความส า คัญของโครงการ    
ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ และด้านการ
ติดตาม/ประเมินผล แตกต่างกันอย่าง ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.2 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่

อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล   
ด้านการส ารวจปัญหาและความต้องการ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน  
ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท า
เวทีประชาคม ด้านการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ ด้านการจัดท าแผนงาน /โครงการ     
และด้านการติดตาม/ประเมินผล แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.3 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล ด้านการจัดท าเวทีประชาคม และด้านการ
ส ารวจปัญหาและความต้องการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในภาพรวม 
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
และด้านการติดตาม/ประเมินผล แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.4 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดท าเวทีประชาคมด้านการส ารวจปัญหาและ
ความต้องการ และด้านการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ และด้านการติดตาม/ประเมินผล แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.5 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
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จัดท า เวทีประชาคมด้านการส ารวจปัญหา      
และความต้องการ ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
และด้านการติดตาม/ประเมินผล แตกต่างกันอย่าง    
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.6 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
รายได้โดยประมาณของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการ
ใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวม    
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าเวทีประชาคม 
ด้านการส ารวจปัญหาและความต้องการ ด้านการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ และด้านการติดตาม/ประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.7 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
จ านวนปีที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการใช้เครือข่าย  
เพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้าน
มั่นคงของรัฐบาล ด้านการจัดท าเวทีประชาคม  
ด้านการจัดล าดับความส า คัญของโครงการ     
และด้านการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ และด้านการติดตาม/ประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.8 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ของรัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน 

และด้านการติดตามประเมินผลงาน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.9 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่มี
อายุต่างกันมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อ
จัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ของรัฐบาล ด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม   
ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน และด้านการติดตาม
ประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในภาพรวม และรายด้าน 
ได้แก่ การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.10 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มี สถานภาพสมรสต่างกัน มีส่ วนร่วมในการใช้
เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ
บ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านมีส่วน
ร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม และด้านการติดตามประเมินผลงาน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.11 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อน  
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชน  
ศิรินทร์และเพื่อนในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน และ
ด้านการติดตามประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.12 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการใช้เครือข่าย
เพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้าน
มั่นคงของรัฐบาล ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม และด้านการติดตามประเมินผลงาน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

4.13 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มีรายได้โดยประมาณของครอบครัวต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ
รัฐบาล ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน 
และด้านการติดตามประเมินผลงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.14 สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนที่
มีจ านวนปีที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันมีส่วนร่วม 
ในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ด้านการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในภาพรวม 
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
ด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน และด้านการติดตาม
ประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

สมาชิกชุมชนศิรินทร์และเพื่อนมีส่วนร่วม  
ในการใช้เครือข่ายเพื่อจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาล ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมด้านการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมาคือการค้นหาปัญหา  
และสาเหตุของปญัหา ด้านการติดตามประเมนิผลงาน 
และด้านการวางแผนด าเนินกิจกรรม ตามล าดับ 
เป็นไปตามแนวคิดของ Nakamura and Smallwood 

(1980, p. 55) ให้เหตุผลว่า ถ้าหน่วยงานมีทรัพยากร   
ที่เพียงพอจะเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น เงิน เป็นปัจจัย
กระตุ้นผู้ปฏิบัติ เวลาที่ก าหนดข้ึนนั้นต้องเหมาะสม
กับลักษณะงานและทีมงานจะต้องมีจ านวนที่เพียงพอ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายและความสามารถ 
ดังนั้นในการด าเนินงานตามนโยบายใดๆ จะต้องมี
การ เตรียมความพร้อมทั้ ง ในด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ และสถานที่ ให้
เพียงพอต่อการน าไปใช้นโยบายที่ได้ก าหนดข้ึน 
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 
เช่นเดียวกับ Sabatier and Mazmanian (1980, 
pp. 550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติในด้านของกฎหมาย 
และสอดคล้องกับ Laquian, Tewari, and 
Hanley (2007) ช้ีให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนเมอืง
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยโครงการพัฒนาต่างๆ 
ของรัฐ เช่น การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและการ
ให้บริการชุมชนช้ันพื้นฐาน ซึ่งต้องให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของคนจนในเมือง โดยเปิดโอกาส
ให้คนจนได้แสดงความต้องการของตนเอง     
และเปิดโอกาสให้คนจนมีทางเลือกในการเข้าถึง
บริการสาธารณะต่างๆ ในชุมชนเมืองมากข้ึน 
ดังนั้น ควรจะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเอง 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. รัฐบาลควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ

จะได้รู้ความต้องการส่งเสริมผู้น าในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของใน
นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยนโยบายนั้นจะมี
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูงข้ึน 
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2. สมาชิกชุมชนและเครือข่ายชุมชนจะต้อง
เป็นกลไกหลักในการท างานและการจัดการ ทั้งนี้
เพราะชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาและรู้ความ
ต้องการ   ของตนเอง และมีพลังอย่างหลากหลาย 

3. คณะกรรมการชุมชนต้องเป็นกลไกส าคัญ    
ที่จะมองภาพรวมในการพัฒนาชุมชนการด าเนินการ
ออกแบบระบบการท างาน และสนับสนุนการ
ท างานของชุมชน รวมทั้งเป็นกลไกกลางในการ
ประสานแก้ไขปัญหา และประสานหน่วยงานอื่นๆ 
มาสนับสนุน โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการ
ท างานร่วมกับหลายฝ่าย 

4. คณะกรรมการจะต้องวางระบบการท างาน    
เช่น ระบบการประชุม การส ารวจข้อมูลชุมชน 
การวางแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยตรง
การบ้านมั่นคง การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนการออกแบบ
วางผังชุมชน เป็นต้น 

5. ท าการส ารวจข้อมูลชุมชน เพื่อน าไปวางแผน
พัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังท าให้สมาชิกในชุมชน

ได้มีโอกาสรู้จักกันมากข้ึน และเป็นการเอื้อให้
ประชาชนในเครือข่ายมีโอกาสจัดกลุ่มท างาน
ด้วยกันได้ รู้จักกันและวางแผนด้วยกัน  

6. การวางแผนพัฒนาชุมชน ควรด าเนินการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ในแต่ละท้องถ่ิน สถาปนิกชุมชน และกองช่างของท้องถ่ิน 
ในการวางผังร่วมกับชุมชน โดยเป็นกระบวนการ 
ที่ สมาชิกในชุมชนร่วมคิดร่วมท า รวมไปถึง      
การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างองค์กรชุมชน
ที่ท าโครงการด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือกัน หรือเครือข่าย
ชุมชในเมืองเดียวกัน สร้างคณะท างานที่ประกอบ
ไปด้วยคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือ
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การวางแผนพัฒนาชุมชนนี้ 
นอกจากการวางแผนพัฒนาด้านกายภาพและ  
การก่อสร้างแล้วยังรวมไปถึงการวางแผนการ
พัฒนาที่จะเช่ือมโยงทางด้านสังคม การจัดการอาชีพ 
และสวัสดิการด้วย 
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รูปแบบภาวะผู้น าของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล                                           
ในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

Leadership Style of Tambon Administrative Organization Chief 
Executive in Khun Yuam District Mae hong son Province 

 
ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลท าให้มีความแตกต่างในรูปแบบภาวะการเป็นผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.เพื่อศึกษาลักษณะผู้น าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่คาดหวังและที่เป็นจริงในเขตอ าเภอขุนยวม 4.เพื่อศึกษาที่มาของฐานอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน การด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 96 คน กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอขุนยวม จ านวน 393 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็น 489 คน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า 1. นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม มีรูปแบบการเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ไม่ได้มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบเผด็จการ
หรือเผด็จการแบบมีศิลป์ 2. ปัจจัยส่วนบุคคลดานอายุ ด้านการศึกษา และด้านความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุและปัจจัย
ด้านพื้นที่พบว่าไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อรูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. คุณลักษณะความเป็นผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่เป็นจริงในความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างต่างคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่คาดหวังและต้องการ 4. การได้มา
ซ่ึงฐานอ านาจของนายกองค์การบริ หารส่วนต าบลน้ันพบว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม                   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อ านาจมาตามต าแหน่งอย่างถูกกฎหมายชาวบ้านและผู้ร่วมงานจึงยอมรับและปฏิบัติตามค าสั่ง 
5.ในส่วนของคุณสมบัติอ่ืนๆที่ทั้งกลุ่มของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความคาดหวังและต้องการ
คือ ให้ผู้น าหรือผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีใช้เหตุผลในการท างานและเพิ่มการกระจายอ านาจแก่ประชาชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและมีความเสนอต้นเสมอปลาย มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีการท างาน
เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยการท างานต้องค านึงถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และประเพณีของคนในท้องถิ่น 
6. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (6.1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ  กรอบกฎหมาย และ
ระเบียบ (6.2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ มีรูปแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสม เช่น             
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (6.3) ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมรการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองโดยการส่งเสริมให้มีการออกไปศึกษาดูงาน การสัมมนา การฝึกอบรม เพื่อให้
เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไหล และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบภาวะผู้น า, นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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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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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรูปแบบ

การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการ
กล่าวมากที่สุด นับตั้งแต่รัฐบาล นายชวน  หลีกภัย 
ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลปีพ.ศ. 2537 และมีผลบังคับ      
ใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ท าให้มีการปรับ
ฐานะกรบริหารราชการในระดับต าบลจากสภาต าบล 
เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อการให้บริหาร
จัดการท้องถ่ินตามพระราชบัญญตัิดังกลา่วท าให้
การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเป็นรปูธรรมมากข้ึน 
โดยที่รัฐไม่ได้รวมกลุ่มอ านาจแทบทุกอย่างไว้     
ที่รัฐบาลกลางอีกต่อไป แต่จะกระจายอ านาจ    
การบริหารลงมาให้ท้องถ่ินได้พัฒนาตัวเองและ
ดูแลกิจการของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นเหตุ
ท าให้เกิดการปฏิรูปสงัคมไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ก าหนดให้ 
รัฐบาลต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณ และ
แบ่งงานด้านสาธารณูปโภคหรือการด าเนินนโยบาย 
และการปฏิบัติราชการต่างๆให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ของตน โดยจัดสรรผ่านโครงสร้างอ านาจทาง
การเมืองในระดับท้องถ่ินอันได้แก่กลไกของรัฐ
โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติราชการ
ต่างๆแทนส่วนกลางเพื่อลดภาระให้กับรัฐบาล   
ในการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆโดยมอบหมาย
ให้ท้ อง ถ่ินด า เนินการ เองทั้ ง งบประมาณ       
และบุคลากร โดยรัฐบาลจะมีหน้าที่ก าหนด
แนวนโยบายให้กับท้องถ่ินโดยภาพรวม และก ากับ
ดูแลการด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรูปแบบ
หนึ่งขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งถูกจัดต้ัง
ข้ึนมาเพื่อรับมอบอ านาจจากรัฐบาลให้ท าหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะ ปกครองบริหารกิจการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนยัง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกบุคคล
มาท าหน้าที่เป็นผู้น าด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริม
แนวคิดและกระแสประชาธิปไตยในสังคมที่เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานต าบล 
โดยผ่านผู้แทนของตนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ที่ส าคัญคือการจัดระบบการ
บริหารสาธารณะในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม   
อั นดี ของ ท้ อ ง ถ่ิ นตล อดจ นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
(มาตรา 16) นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยัง
ได้วางแนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการไม่ ว่าจะเป็นการถ่ายโอนงาน ถ่ายโอน
งบประมาณ ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการ
ต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
วางแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล 
โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลักคือ การกระจาย
ภารกิจต่างๆที่รัฐบาลด าเนินการให้กับท้องถ่ิน 
ทั้งหมด 245 ภารกิจ ใน 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลรักษาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่จะต้อง
ถ่ายโอนให้ไปเป็นการด าเนินการของท้องถ่ินเอง 
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและ
คอยเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินกิจกรรมที่ถ่ายโอน
ให้กับท้องถ่ินซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาการถ่าย
โอนภารกิจต่างๆทั้งหมดภายใน 10 ปี แต่ให้มีการ
ทบทวนทุกๆ 5 ปี เพื่อให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ต่างๆให้กับท้องถ่ิน ให้มีความสอดคล้องมากยิ่งข้ึน 
ปัจจุบันภารกิจดังกล่าวมีการถ่ายโอนไปแล้ว 
157 ภารกิจ ก าลังทยอยถ่ายโอน 23 ภารกิจและ  
ยังไม่ได้ถ่ายโอน 64 ภารกิจ โดยมีกระทรวงที่ดูแล
กรม กองต่ างๆที่ จะต้ องถ่ ายโอนภารกิ จกว่ า                 
16 กระทรวง(มาตรา 16) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ก็ยังคงมีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินบนพื้นฐานของหลักการกระจายอ านาจ    
ให้ท้องถ่ินสามารถพึ่ งตนเอง และตัดสินใจเพื่ อ
ประโยชน์ของท้องถ่ินเช่นกัน และยังก าหนดให้
บทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินมีความส าคัญ
มากข้ึน มีการมอบหมายภารกิจและการจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ทั่วประเทศมากข้ึน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะผู้น าองค์กรที่เป็นตัวขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามนโยบาย มิได้มีบทบาทในการท างาน
ในวงแคบๆอีกต่อไป แต่จะต้องท าหน้าที่จัดการ
บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากข้ึน 
บนพื้นฐานของหลักการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน 
สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ของท้องถ่ินที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหัวใจส าคัญ 

ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมี
ความส าคัญมากข้ึน ทั้งด้านอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณเช่นเดียวกับคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
และสมาชิกสภาท้องถ่ินก็ยิ่งทวีความส าคัญมาก

ยิ่งข้ึนและกระบวนการที่ส าคัญยิ่งอันเป็นเครื่องมือ
ในการสรรหา คัดสรรกลั่นกรองบุคคลที่จะมีความ
เหมาะสมซึ่งได้แก่ การเลือกตั้งท้องถ่ิน จึงเป็นมรรค
วิธีที่จะให้ได้มาซึ่ งผู้แทนในระดับท้องถ่ินที่ ดี        
มีศักยภาพและเป็นมรรควิธีที่จะน ามาสู่การ
พัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินเป็นการบ่งบอก
ถึงการปกครองแบบกระจายอ านาจให้ประชาชน
ในท้องถ่ินได้ปกครองตนเอง โดยเลือกบุคคล            
ในท้องถ่ินที่รู้จักและเข้าใจท้องถ่ินของตนเองเข้า
มาเป็นผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง 

ดังนั้นการได้มาซึ่ งผู้บริ หารท้ อง ถ่ิน      
จึงมีการก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการ
เลือกตัง้โดยตรงของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการเมือง
เชิงนโยบาย เนื่องจากผู้บริหารทอ้งถ่ินได้รับมอบ
ความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถ่ินและนโยบาย 
ซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมที่ผู้บริหารท้องถ่ิน     
ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนในช่วงระยะเวลาการ
หาเสียงจะเป็นข้อผู้มัดหรือปฏิญญาร่วมกัน
ระหว่างประชาชนในท้อง ถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดว่า 
ผู้บริหารท้อง ถ่ินหรือที่ เ รียกกันง่ายๆสั้นๆ       
ว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น นายกเทศบาล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก่อนที่จะเข้าท า
หน้าที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาท้อง ถ่ิน    
และจะต้องจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่นายกฯได้แถลงต่อสภา และนายกฯ
เองจะต้องให้ประชาชนได้ทราบถึงค าแถลง
นโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
เทศบัญญัติ ประกาศต่างๆและข้อมูลข่าวสาร    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเปิดเผย
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และทั่วถึง หัวใจที่ส าคัญที่สุดในการท างานทีเ่ปน็
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้แล้วการคานอ านาจทางการเมือง
ของสภาท้องถ่ินจะลดลงด้วยทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปัจจุบันสภา
ท้องถ่ินไม่สามารถลงมติให้นายกฯพ้นจากต าแหน่ง 
และแม้ว่าการประชุมสภาฯ สมาชิกสภาท้องถ่ิน
จะมีสิทธ์ิในการตั้งกระทู้ถามนายกฯและมีสิทธ์
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายได้ แต่กฎหมายได้ก าหนด
ว่าไม่สามารถลงมติถอดถอนได้ด้วยรายละเอียด 
และเหตุผลย่อยๆดังกล่าวท าให้การท างานของ
นายกฯ สามารถเป็นไปได้อย่างมีเอกภาพมีความ
ต่อเนื่องและด้วยรายละเอียดเหล่านี้ จะเป็น
เครื่องรับประกันได้ว่านายกฯจะมีเวลาในการ
ท างาน 4 ปี และสามารถที่จะด ารงต าแหน่งติดกัน 
2 วาระได้ แต่ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นนายกฯ
ได้ ในวาระที่  3 เว้นแต่การด ารงต าแหน่งอีก       
เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

จะเห็นได้ว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การพัฒนาท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความส าคัญของผู้น าไม่ ได้ลดลงแต่ประการใด      
แต่ในทางตรงกันข้าม กลับมีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีจ านวนเพิม่ขึ้นเรือ่ยๆตามสัดสว่น
ของงบอุดหนุนจากรัฐบาลและภาษีอากรที่เก็บ
ได้ที่จะโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และบทบาทของนายกฯยังไม่ได้มีบทบาทแค่พัฒนา
ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าเท่าน้ัน ยังมีบทบาทใน   
การบริหารงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
การออกค าสั่งการแต่งตั้งและใหพ้้นจากต าแหน่ง
ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสม
ของแต่ละท้องถ่ินอีกด้วย (จรรยา ศิวานนท์, 2548, 
หน้า 5-7) 

ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้น าในการ
บริหารและการพัฒนาท้องถ่ินในยุคแห่งการ
กระจายอ านาจสู่ท้อง ถ่ินอย่างเต็มรูปแบบ    
เป็นผู้ที่ถูกก าหนดให้ท าหน้าที่ในการพัฒนาชุชน
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ส าหรับ
ชุมชน การที่ผู้น าท้องถ่ินจะสามารถพัฒนาไปได้
หรือไม่จึงข้ึนอยู่กับภาวะผู้น านายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทีจ่ะเป็นผู้ที่คอยขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ตลอดจนเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  ของท้องถ่ิน
ให้ มี ความ เจริญทั ด เที ยมท้ อ ง ถ่ินอื่ นๆ ได้         
ซึ่งบทบาทและอ านาจหน้าที่ของนายกฯดังกล่าว
มาข้างต้น จะเป็นองค์ประกอบทีจ่ะท าให้นายกฯ
หรือผู้บริหารท้องถ่ินสามารถท างานได้อย่าง
เต็มที่ 

แต่ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
อยู่ในเขตชนบท ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และมีปัญหาด้านการ
ท าหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงอย่างมาก เนื่องจาก
การขาดศักยภาพของการท าหน้าที่เป็นผู้น าที่ดีได้ 
ดังเช่น อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอ าเภอ
ที่มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ต าบล 42 หมู่บ้าน 
โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่เป็นชนเผ่า 
จึงท าให้ผู้น าที่เข้ามาด ารงต าแหน่งต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลล้วนแล้วมา
จากชนเผ่าต่างๆในพื้นที่ จากการท าหน้าที่ของ
ผู้น าในชุมชนที่ผ่านมา ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็น
สมาชิกของชุมชนและอยู่อาศัยในพื้นที่มา
ยาวนาน ได้พบเห็นปัญหาในการท าหน้าที่ผู้น า
ของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆโดยเฉพาะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งพอสรุปได้ว่า ผู้น าที่มา
จากชนเผ่านั้นยังมีข้อบกพร่อง และเกิดปัญหาอยู่มาก 
จนท าให้ การพัฒนาที่ ผ่ านมาในพื้นที่ ยั งขาด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจมาจากหลายสาเหตุ 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านความ
หลากหลายทางด้านชาติพันธ์ุประเพณีและ
วัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะชุมชนที่มีคนมา
อยู่ร่วมกันจากหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลาย 
ชนเผ่าก็จะเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันรูปแบบ
ผู้น าที่ใช้อ านาจแตกต่างกนั และปัญหาการบริหารงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ่งที่เกิดข้ึน     
ณ ปัจจุบันคือ การไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของนายกฯ 
ตลอดจนไม่รู้ระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ  จนท าให้
เกิดภาวะ “ระบบราชการเหนือการเมือง” คือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
การศึกษามีความรู้มากกว่าเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
มักจะไม่ยอมรับในศักยภาพความรู้ความสามารถ
ของนายกฯ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพราะเหน็ว่ามกีารศึกษาน้อยกว่า จึงท าให้การ
ด าเนินงานของฝ่ายการเมืองต้องพึ่งพาความคิด 
การตัดสินใจของข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ปลัดฯ ที่ในทางพฤตินัยแล้วมีอ านาจเหนือกว่า
บุคคลอื่นๆในองค์การบริหารส่วนต าบล จนท าให้
เกิดปัญหาหนึ่งตามมาคือ การพัฒนาด้านการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนเท่าที่ควร และเกิดความ
ขัดแย้งกันในองค์กร ระหว่างนักการเมือง (นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกาภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล) กับข้าราชการประจ ามาโดยตลอด 

สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนจึงเกิดจาก
ปัญหาด้านการขาดภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อาจสรุปจากทัศนคติของคนในพื้นที่
และจากการสังเกตการณ์ด าเนินงานที่ผ่านมาได้
ดังนี้) 

1. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และข้อบังคับของตนเอง ซึ่งปัญหา

นี้ท าให้เกิดข้อขัดแย้งกันข้ึนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เป็นข้าราชการประจ า กับผู้บริหารหรือข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกหรือผู้บริหารกับ
ประชาชน 

2. ปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งผู้บริหารส่วนมาก มักมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือบริหารงานโดยการเอือ้ประโยชน์ให้แก่บางกลุ่ม 
หรือเครือญาติเชิงนโยบาย หรือก าหนดนโยบาย
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุน ท าให้เกิดข้อครหา
จากบุคคลภายนอก 

3. ปัญหาการขาดเสถียรภาพในการ
บริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ในส่วนของการที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ           
ข้อกฎหมายเฉพาะท้องถ่ิน ข้อบังคับโดยเฉพาะ
ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจด้านบทบาท   
และอ านาจหน้ าที่ ในการบริ หารงานบุ คคล           
ซึ่งผู้บริหารบางคน ใช้อ านาจในการออกค าสั่ง
โดยมิชอบของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ท าให้เกิด
ความเป็นห่วงในระยะยาวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง เนื่องจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในเขตพื้นที่ของอ าเภอขุนยวม
และผู้น าแต่ละท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์การ
ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแทบทั้งสิ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจและคัดเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหน่งทางการ เมืองระดับท้อง ถ่ิน        
ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมี
ประสบการณ์การพัฒนาค่อนข้างสูง แต่ก็ยังมี
จุดอ่อนในการบริหารบุคคลในองค์กร คือ ยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองเท่าที่ควร ตลอดจนยังมีจุดอ่อนด้านการ
บริหารงานบุคคลในองค์กร ซึ่งปัญหาที่มักพบใน
การบริ หารจั ดการงานบุ คลากรในองค์ กร           
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อย่าง ไม่เป็นธรรม (อ้างใน จรรยา ศิวานนท์, 2548,) 
ดังนี ้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน 
ค่าจ้าง ประโยชน์ ค่าตอบแทนอื่นๆตลอดจนความดี
ความชอบ ยังมีมาตรฐานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็น
ธรรมของการประเมินผลพนักงานในองค์กร 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ ให้อ านาจแก่ท้องถ่ิน     
อย่างเต็มที่โดยไม่มีองค์กรใดท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางในการโอนย้าย ท าให้การโอนย้ายพนักงาน
เป็นไปด้วยความยากล าบากหากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารและยิ่งพนักงานมีความ
ขัดแย้งกับผู้บริหารแลว้ การขอโดนย้ายยิ่งไม่สามารถ
ท าได ้

ผู้ศึกษาเลือกศึกษาผู้น าในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้วยเหตุผลส าคัญก็คือ อ าเภอขุนยวม
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชุมชน ทั้งชุมชน
ที่เป็นคนพื้นราบและชุมชนที่ เป็นชนชาวเขา   
อันได้แก่ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ม้ง คนพื้นเมือง 
เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะความแตกต่างของโครงสร้าง
ทางวัฒนธรรม เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่และบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร การบริหาร การพัฒนาในชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล คือ นายกฯ รองนายกฯ นั้น ถือว่าเป็นผู้น า
ท้องถ่ินที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ทั้งที่เป็น
ชุมชนพื้นราบกับชุมชนที่เป็นชาวเขาได้เข้ามา    
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนั้นบริบทในแง่ของความแตกต่าง
ดังกล่าวนี้ ทั้งของประชาชนและผู้น าท้องถ่ิน  
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง
ดังกล่าว ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอขุนยวมได้มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
และพบว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวผู้น า

องค์กรที่มีความหลากหลายในเขตอ าเภอขุนยวม 
จึงเป็นเหตุผลที่ส าคัญของการมุ่งศึกษาในเรื่อง
รูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ศึกษาเห็นว่ารูปแบบการปกครองใดๆ
ถึงแม้ว่ากฎหมายจะก าหนดโครงสร้างรูปแบบ
การจัดองค์กร ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบไว้อย่างดีเพียงใดก็ตาม 
หากปราศจากซึ่งความพร้อมในด้านความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ
ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใน
องค์กรนั้นแล้วอาจจะประสบปัญหาความ
ล้มเหลวเกิดข้ึนได้  จึงอาจกล่าวได้ ว่าผู้ที่ มี
บทบาทส าคัญที่สุดในความส าเร็จหรือล้มเหลว
ต่อความรับผิดชอบของการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็คือ ผู้น าท้องถ่ิน
แต่ละแห่งนั้นๆนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลท าให้มีความ
แตกต่างในรูปแบบภาวะการเป็นผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต่าง ๆ  ในเขตอ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อศึกษาลักษณะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่พึงประสงค์ของประชาชน       
ในทัศนะประชาชนในเขตพื้นที่ 

4. เพื่อศึกษาที่มาของฐานอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จรรยา  ศิวานนท์ (2548) ได้ศึกษาบทบาท

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถ่ิน 
จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 16 ท่าน 
ผลการศึกษาพบว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าสูง ในด้านการพัฒนาพื้นที่   
การก าหนดนโยบายและการแก้ไขปัญหา แต่ยังมี
ปัญหา อุปสรรคคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
อ านาจหน้าที่ของตนเอง ปัญหาด้านผลประโยชน์   
ทับซ้อน และปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล 

ประกอบ มีมาก (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของข้าราชการต ารวจ     
ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจมีรูปแบบ
ภาวะผู้น าในแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ แต่มีระดับ
ของภาวะผู้น าที่แตกต่างกัน โดยต าแหน่งผู้ก ากับการ
และรองสารวัตร จะมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
เผด็จการแบบมีศิลป์ แต่มีแนวโน้มค่อนไปทาง
รูปแบบภาวะผู้น าแบบปรึกษาหารือ ส่วนต าแหน่ง
รองผู้ก ากับการ และสารวัตรจะมีรูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ แต่มีแนวโน้ม  
ค่อนไปทางรูปแบบภาวะผู้น าแบบเผด็จการ 
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของ
ข้าราชการต ารวจนั้นพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา 
ปัจจัยด้านช้ันยศ ปัจจัยด้านต าแหน่ง และปัจจัย
ด้านการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกมีผลต่อรูปแบบ
ภาวะผู้น าของข้าราชการต ารวจ แต่ปัจจัยด้าน
อายุของข้าราชการต ารวจไม่มีผลต่อรูปแบบ
ภาวะผู้น าแต่อย่างใด 

 รังสรรค์  ตันเจริญ (2534) ได้ศึกษาเรื่อง
รูปแบบภาวะผู้น าและก าลังขวัญในการปฏิบัติงาน
กร ณี ศึ กษา ข้ าร าชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย โดยใช้รูปแบบทฤษฎีภาวะ
ผู้น าการบริหารระบบ 4 ของ Likert ที่แบ่งรูป
ภาวะผู้น าทางการบริหารออกเป็น 4 รูปแบบ 
คือ แบบเผด็จการ แบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ 

แบบปรึกษาหารือ และแบบให้เข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อดูลักษณะทางสังคมและก าลังขวัญของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับ
รูปแบบของภาวะผู้น า ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการที่มีผู้บังคับบัญชาแบบปรึกษาหารือ 
และแบบให้เข้ามามีส่วนร่วม มี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ซึ่งเป็นการมุ่งศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบผู้น าของผู้บริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะศึกษาในเขต
พื้นที่อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
พื้นที่ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 6 ต าบล 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวม 
องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองปอน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ยวมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กิ๊  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

ขอบเขตด้านประชากร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา

เพื่อทราบถึงบทบาทของภาวะผู้น าซึ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีสภาพคงอยู่หรือลุ่มสลายไป 
และปัจจัยต่างๆที่ส่งผลท าให้การมีภาวะผู้น าที่
แตกต่างกันออกไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ซึ่งเป็นประชากรที่เข้าท างานในเขตพื้นที่ของ
ต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทั้ง 6 ต าบล ข้าราชการ พนักงานราชการในองค์การ
บริหารส่ วนต าบล ผู้ น าชุมชน อาทิ  ก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
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อ าเภอขุนยวมและประชาชนที่มารับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การ ศึกษาครั้ งนี้ ก าหนดขอบเขต

เนื้อหาในการศึกษาประกอบด้วย 
1. ข้อมูลเกี่ ยวกับปัจจัยที่ มี ผลต่อ

ลักษณะผู้น าของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
ในฐานะผู้น าท้อง ถ่ินในการบริหารงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านอายุ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ปัจจัยด้านความหลากหลายทางชาติ
พันธ์ุ(ชนเผ่า)ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2. ลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขต
พื้นที่อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะ
ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกระบวนการและ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ดังนี้ 

 
ประชากรและการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เรื่องรูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลักคือ 

ประชากรกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
ท างานองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่งประกอบด้วย 

1. ปลั ดองค์การบริหารส่ วนต าบล    
จ านวน 6 ต าบลๆละ 1 คน จ านวน 6 คน 

2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 6 ต าบล เลือกลุ่มตัวอย่าง
ต าบลละ 10 คน รวมเป็น 60 คน 

3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอขุนยวม จ านวน 6 ต าบล เลือกลุ่มตัวอย่าง 
ต าบลละ 5 คน รวมเป็น 30 คน 

ประชากรกลุ่มที่ 1 ผู้ศึกษาใช้ประชากร
ทั้งหมดจ านวน 96 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล 

ประชากรกลุ่มที่ 2 ประชากรที่อยู่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 21,628 คน 

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ใน
การศึกษาวิจัย โดยค านึงถึงควมน่าจะเป็นด้วย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้สูตรในการค านวณหา
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง ในกรณีที่รู้ จ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนี้ (ใช้สูตรของ Taro 
yamane) 

 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

n =        N          
  

         
       

n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   =   ขนาดของประชากรทั้งหมด 
e    =   ความคาดเคลื่อนของการสุ่ม

ตัวอย่าง ก าหนดไว้ที่ 0.05 
 จากสูตรค านวณหากลุ่มตัวอย่าง
สามารถค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยได้ จ านวน 393 คน โดยทางผู้ศึกษาได้ก าหนด
จะออกแบบสอบถามส าหรับประชาชนทั้งหมด 
จ านวน 393 ฉบับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ส ารวจถึงรูปแบบผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้มีความ
แตกต่างในรูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลในอ าเภอขุนยวม จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเปน็เครือ่งมอืหลกั
ในการศึกษา ซึ่งศึกษา 6 ต าบล ในอ าเภอขุนยวม 
คือ ต าบลขุนยวม ต าบลแม่ยวมน้อย ต าบลเมืองปอน 
ต าบลแม่อูคอ ต าบลแม่กิ๊  และต าบลแม่ เงา    
โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยรวมเป็น
กลุ่มชาติพันธ์ุ  ซึ่ งความหลากหลายในด้าน
ความคิดมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม โดย
การลงพื้นที่ ศึกษาในครั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านการสื่อสาร ความ
ยากล าบากในพื้นที่ ที่มีสภาพถนนยากล าบาก 
ตลอดจนความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่  จาก
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดไว้ 4 ข้อ 
คือ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลท าให้มี
ความแตกต่างในรูปแบบภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆในเขตอ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) เพื่อศึกษาที่มา
ของฐานอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4) เพื่อศึกษาลักษณะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่พึงประสงค์ของประชาชนใน
เขตพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถาม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 96 ชุด ได้รับกลับคืน
มาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 71 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
73.95 และการส่งแบบสอบถามสามารถน ามา
วิเคราะห์ได้ 282 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.75     
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) และ 
one way anova ส าหรับผลการศึกษาในครั้งนี้
ผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาเป็น 6 ตอน 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยทางผู้ ศึกษาได้แบ่งกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ 
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม และกลุ่มประชาชน  
ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอขุนยวม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ในส่วนของระดับอายุ ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า     
25 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 ระดับ
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.1 องค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัดส่วนใหญ่
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
รับผิดชอบคืองานนโยบายและแผน และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.2 ระยะเวลาการท างานในองค์การ
บริหารส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี 
จ านวน 47  คิดเป็นร้อยละ 66.2 ต าแหน่งใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.0 กลุ่มชาติพันธ์ุโดยก าเนิด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีกลุ่มชาติพันธ์ุโดยก าเนิดเป็นคนพื้นเมือง 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอขุนยวม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 159 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 56.4 อายุผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี จ านวน 90 คิดเป็น
ร้อยละ 31.9 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน    
137 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.6 อาชีพผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 รายได้ต่อ
เดือนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนจ านวน 1,000 – 2,000 บาท จ านวน 103 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.5 ขนาดของหมู่บ้านที่อาศัย
อยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีขนาด 40 หลังคาเรือน 
จ านวน 82  คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 กลุ่มชาติ
พันธ์ุโดยก าเนิดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่    
มี กลุ่ มชาติ พั น ธ์ุ โดยก า เนิ ดเป็ นกะเหรี่ ยง         
จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 

2) รูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีอ า เภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะผู้น า
แบบปรึกษาหารือ ไม่ได้มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
เผด็จการแบบมีศิลป์หรือแบบเผด็จการตาม  
ที่ตั้งสมมติฐานไว้ 

3) ปัจจัยท่ีส่งผลท าให้มีความแตกต่าง
ในรูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพ้ืนท่ีอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นอายุ การศึกษา ความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ ตลอดจนปัจจัยด้านพื้นที่ไม่มีผล
ต่อการท าให้รูปแบบผู้น ามีความแตกต่างกันตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้แต่ประการใด 

 
 
 

4) คุณลักษณะความเป็นผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีเป็นจริงกับคุณลักษณะท่ี
ประชาชนคาดหวัง 

จากผ ลกา ร ศึกษาพบ ว่ามี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ 
ลักษณะความเป็นผู้น าในความเป็นจริงที่ประชาชน
รับรู้สูงกว่าความคาดหวังของประชาชน ส าหรับ
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ คุณลักษณะความเป็นผู้น า
ความเป็นผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามความเป็นจริงไม่มีความแตกต่างไป
จากที่คาดหวังและต้องการแต่ประการใด 

5) การได้มาซึ่งอ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ผลการจัดล าดับความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เกี่ยวกับที่มาของฐานอ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าการได้
อ านาจนั้นเรียงล าดับ ดังนี้ 

ล าดับ 1 นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อ านาจมาตาม
ต าแหน่งอย่างถูกกฎหมาย ชาวบ้านและลูกน้อง
จึงยอมรับและปฏิบัติตามค าสั่งและความต้องการ 

ล าดับ 2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อ านาจจากการ
ให้ผลประโยชน์หรือรางวัลตอบแทนต่างๆ ท าให้
ทุกคนต้องยอมรับและท าตาม 
 ล าดับ 3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อ านาจมาเพราะ
สามารถลงโทษไม่ให้ได้รับผลประโยชน์ ท าให้ทุกคน
ต้องยอมรับและท าตาม 
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 ล าดับ 4 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้มีบารมีเฉพาะตัว
มีความรู้ความสามารถเป็นที่เช่ือถือและไว้วางใจ 
ท าให้ทุกคนต้องยอมรับและท าตาม 
 ล าดับ 5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้มีลักษณะเด่น
ด้านบุคลิก ท าให้ลูกน้องนิยมชมชอบ อยากเลียนแบบ 
จึงยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งและความต้องการ 
  
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จากที่ผ่านมาการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหาการขาด
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และข้อบังคับ
ของตนเอง ซึ่งปัญหาน้ีท าให้เกดิข้อขัดแย้งกันข้ึน 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการประจ ากับ
ผู้บริหารหรือข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับ
สมาชิกหรือผู้บริหารกับประชาชน ปัญหาการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งผู้บริหารส่วนมากมัก
มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบริหารงานโดยการ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บางกลุ่มหรือเครือญาติ     
เ ชิงนโยบายหรือก าหนดนโยบายเพื่อ เอื้ อ
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุน ท าให้เกิดข้อครหาจาก
บุคคลภายนอกและที่ส าคัญคือพื้นที่ในการศึกษา
ครั้ งนี้ โดยรวมแล้วเป็นประชาชนที่มาจาก     
ชนเผ่าต่างๆที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมตลอดจน  
มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มชนเผ่า 
กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ม้ง คนพื้นเมือง และปัจจุบัน
ทางรัฐบาลส่วนกลางได้มีกฎหมายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถ่ิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาท
ส าคัญมากในการพัฒนาท้องถ่ินในหลายๆด้าน 

โดยในพื้นที่อ าเภอขุนยวม ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองปอน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยวมน้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กิ๊ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา 
ซึ่งผู้บริหารหรือนายกฯล้วนแล้วมาจากกลุ่มชาติ
พันธ์ุ 

จากผลการศึกษารูปแบบผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งก่อนท าการศึกษา      
ผู้ ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากการด าเนินงาน         
ที่ ผ่ านมาของนายกฯไม่ ได้ท าง านเป็นที ม         
มีการแบ่งพรรคพวกและการด าเนินงานหรือ   
การออกค าสั่ ง ค่อนข้าง เด็ดขาดและไม่ ได้
ปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนชาวบ้าน
มีส่วนร่วมน้อยในการบริหารงานพัฒนาในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ตั้งข้อ
สมมติฐานไว้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ า เภอขุนยวม จังห วัดแม่ฮ่องสอน         
มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์
หรือรูปแบบเผด็จการไม่ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วม
หรือรูปแบบปรึกษาหารือ แต่ผลการศึกษาพบว่า
ไม่ได้เป็นดังที่ตั้งสมมติฐานไว้ จึงสามารถตั้งข้อสังเกต
ได้ ว่าจากการสังเกตภายนอกโดยผิวเผินหรือ
สอบถามจากบุคคลเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น     
ไม่สามารถเหมารวมความเป็นผู้น าได้ จนกว่าจะ
มีการศึกษาและถามข้อคิดเห็นจากประชาชน
ทั้ ง ห มดที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในพื้ นที่ แต่ ล ะต าบ ล         
เ มื่ อ ผ ล ก า ร ศึ กษาออกมา ในรู ป แบ บที่ ดี           
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วน
ใหญ่ คือ รูปแบบภาวะผู้น าแบบปรึกษาหารือ
และแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจากทฤษฎี ลักษณะของ
ผู้น า 4 ระบบของ Rensis Likert ได้กล่าวว่า
ผู้น าแบบปรึกษาหารือและแบบมีส่วนร่วม      
คือ เป็นผู้น้ าที่ให้ความไว้วางใจเช่ือถือ แต่ไม่ทุก
กรณี ค่อนข้างมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
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เกี่ยวกับงานเป็นผู้ที่มีการกระจายและมอบ
อ านาจลงสู่ระดับถัดไปพอสมควรแต่ระดับสูง    
ยังควบคุมอยู่การก าหนดเป้าหมายหรือออก
ค า สั่ ง จ ะท าภายห ลั ง จ ากที่ ป รึ กษาห รื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วและเป็นผู้ที่เปิดโอกาส     
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม โดยเฉพาะขอให้
ผู้ ใต้บั ง คับบัญชาแสดงความคิดเห็นต่างๆ       
แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังรักษาและสงวนหน้าที่     
ในการวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจไว้ที่ตัวเขา 

จากรูปแบบภาวะผู้น าที่ได้ผลการศึกษา
ด้งกล่าวข้างต้นก็สามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบ
ภาวะผู้น าที่เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอขุนยวมนั้น ได้สอดคล้องกับการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยพอสมควร และจากข้อสังเกต
ว่านายกฯที่มาจากกลุ่มหลากหลายชาติพันธ์ุ   
โดยมี ความแตกต่ างกั น แต่ กระบวนการคิด 
กระบวนการตัดสินใจนั้นมีทิศทางเดียวกัน 
พบว่าลักษณะด้านการสั่งงานและมอบหมาย
งานในภาพรวมเห็นว่ามีการปรึกษาหารือก่อน
ออกค าสั่งให้ท า มีการลงโทษและการให้รางวัล
โดยมีการใช้อ านาจลงโทษตามระเบียบและอาจ
มีการให้รางวัลในบางครั้ง ซึ่งความรับผิดชอบ
ของนายกฯพบว่านายกฯมีความรับผิดชอบในการ
ท างานเพื่อความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก 
มีการสั่งการบังคับบัญชาและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ใต้บังคับบัญชามีทั้งการออกค าสั่งจาก    
บนลงล่างและรับฟังค าถามข้อสงสัยความเห็น
จากลูกน้องด้วย และมีการรับรู้หรือเข้าใจปัญหา
ข้อขัดข้องข้อจ ากัดของลูกน้องบ้าง มีความสนใจ
ในการรับฟังปัญหาและข้อสงสัยในการท างาน
ค่อนข้างมาก โดยนายกฯให้ความใกล้ชิดสนิทสนม
กันพอสมควรระหว่างนายกฯกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และในองค์กรมีการร่วมมือกันท างานเป็นทีม    
ในหน่วยงานพบว่ามีการท างานร่วมกันเป็นทีม
พอสมควร มีวิธรการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง

นายกฯและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการติดตอสั่งการ
ข้ามข้ันตอนได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ต้องท าอย่างเป็น
ทางการและตามข้ันตอน มีการไว้เนื้อเช่ือใจกัน
มากพอสมควรในระหว่างการท างาน และนายกฯ   
มีการตัดสินใจในเรื่องนโยบายและการก าหนด
ขอบเขตให้ลูกน้องตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง มีการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
มีการยอมรับในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์   
ขององค์การ โดยพบว่าภายนอกให้การยอมรับ
โดยเปิดเผยแต่ในทางลับมีการต่อต้านบ้างในบาง
เรื่อง ลักษณะการยอมรับในค าสั่งจากนายกฯ
พบว่ามีการประนีประนอมถ้ามีการโต้แย้งเพื่อ
หาข้อยุติ การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของการท างาน มีการผสมระหว่างความต้องการ
ของผู้น าและแนวคิดของผู้ปฏิบัติตามในองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามเหตุการณ์ ส่วนการแสดง
กา ร ควบ คุ มก า กั บ ดู แ ล กา ร ท า ง านขอ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่ามีการกระจายและมอบ
อ านาจไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา
พอสมควร และมีการส ารวจตรวจสอบหาร
ข้อบกพร่องและน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงโทษให้ความดีความชอบส าหรับการ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องและน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาลงโทษให้ความดีความชอบ
ส าหรับการตรวจสอบและประเมินผลการท างาน
จากนายกฯ พบว่านายกฯมีการด าเนินการประเมินผล
อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา และนายกฯก็มีความ
ไว้วางใจแลเช่ือถือลูกน้องการด าเนินงานในองค์กร
นั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนข้างมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 

โดยสามารถสรุปผลการอภิปรายผลได้ว่า
รูปแบบภาวะผู้น าทีเ่กดิข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ไม่ได้มีรูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบเผด็จการหรือเผด็จการแบบ      
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มีศิลป์ แต่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมหรือรูปแบบ
ปรึกษาหารือ โดยผู้น าที่เข้ามาบริหารงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวมนั้นส่วนมาก
จะมาจากหลายกลุม่ชาติพันธ์ุ คือ กะเหรี่ยง ไทย
ใหญ่ ม้ง คนพื้นเมือง แต่ที่น่าสังเกตคือ จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่ากะเหรี่ยงคือ จากการศึกษาวิจัย
พบว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่ได้เข้ามาเป็น
ผู้บริหาร (นายกอบต.) มากที่สุด ส่วนหนึ่งเพราะ
กะเหรี่ยงเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ในอ าเภอแห่งนี้ 
และโดยนิสัยแล้วเป็นชนกลุ่มที่ฝักใฝ่ในด้าน
การเมืองและต่อสู้ เพื่อมนุษยชนและในเขต
อ าเภอขุนยวม ในด้านทิศตะวันตกทุกต าบล     
จะติดกับประเทศพม่า ซึ่ง เป็นรัฐกะเหรี่ยง      
ในประเทศพม่า โดยกะเหรี่ยงได้ถูกทหารพม่า
รุกราน จนท าให้ทุกวันนี้ ได้มีชาวกะเหรี่ยง       
ในประเทศพม่าอพยพเข้ามาลี้ภัยเป็นจ านวน
มาก และจากการศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าผู้น า
ของกะเหรี่ยงหลายคนได้มีโอกาสเข้าไปเป็น
ตัวแทนในระดับชาติคือ การเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ส่วนหนึ่งเคยท างานบริหารงาน 
ในท้องถ่ินมาก่อน ท้องถ่ินจึงมีบทบาทอย่างมาก
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู ้หาประสบการณ์ ตลอดจน
การฝึกบริหารงานในระดับท้องถ่ิน เพื่อที่จะก้าว
ไปสู่การบริหารงานในระดับประเทศต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค ากล่าว
ข้างต้นที่ว่ารูปแบบภาวะผู้น าของอ าเภอขุนยวม
นั้นไม่ ใช่เผด็จการหรือเผด็จการแบบมีศิลป์    
แต่มีรูปแบบปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม   
จึงท าให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น เป็นองค์กรที่ มีผู้บริหารที่ตรงกับ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
เพราะรูปแบบภาวะผู้ น าแบบมีส่ วนร่ วม        
และปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบที่ เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสได้เสนอความคิดเห็น
ตลอดจนชาวบ้านก็ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถ่ินด้วยเช่นกัน เพราะจาก
การศึกษาว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นผู้น าที่ให้ความไว้วางใจเช่ือถือ แต่ไม่ทุกกรณี 
ค่อนข้างมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงาน เป็นผู้ที่มีการกระจายและมอบหมาย
อ านาจลงสู่ระดับล่างพอสมควรแต่ในระดับสูง  
ยังควบคุมอยู่ การก าหนดเป้าหมายหรือออก
ค าสั่งจะท าภายหลังจากปรึกษาหารือผู้ใต้บังคับบัญชา 
แต่ก็มีบางองค์การบริหารส่วนต าบล นายกฯให้ความ
อิสระมากจนเกินไปจนท าให้ผู้บริหารไม่มีความ
เข้มแข็ง ปล่อยให้กลุ่มข้าราชการประจ าครอบง า 
หรือสั่งการแทน จึงท าให้ประชาชนในท้องถ่ิน
บางกลุ่มเกิดความไม่พอใจในบางเรื่อง 

ในส่วนของปัจจัยด้านอายุ ด้านการศึกษา 
ด้านพื้นที่ และด้านกลุ่มชาติพันธ์ุ ก็พบว่าปัจจัย
ดังกล่าวไม่มีผลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะว่าประชาชนในท้องถ่ิน
อ าเภอขุนยวมถึงแม้จะมีความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ แต่สามารถหลอมรวมด้านความคิด 
ด้านวัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี จึงท าให้
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลใดๆ ต่อรูปแบบภาวะผู้น า 
ซึ่งผู้น าจะยึดเอาหลักการบริหารที่เน้นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นแนวหลักในการบริหารงาน 
แต่ก็มีบ้างที่มีผู้น าบางคนไม่ได้ยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม คือ ยึดเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ถือพรรคพวกเป็นใหญ่ก่อน  
ที่จะมีการตั้งข้อสมมติฐานด้านปัจจัย ผู้ศึกษาได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้น าทั้งจาก
เอกสารและต ารา หรืองานวิจัย ตลอดจนก็สังเกต  
ในฐานะที่เป็นคนพื้นที่ว่าเพราะสาเหตุใด องค์การ
บริหารส่วนต าบลในท้อง ถ่ินจึงมีการพัฒนา     
ที่ ล่ า ช้ าก ว่าพื้นที่ อื่ นๆและการ ช่วย เหลื อ
ประชาชนในท้องถ่ินก็ไม่เป็นไปดังที่ประชาชน
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ต้องการเท่าที่ควร จากต าราได้พูดถึงปัจจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบผู้น า เช่น การศึกษา อายุ 
ฯลฯ แต่พอมาใช้ศึกษากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอขุนยวมกลับพบว่าปัจจัยดังกล่าว
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
จึงสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าถ้าไม่เป็นเพราะ
ปัจจัยดังกล่าวแล้ว อาจเป็นเพราะเอกลักษณ์   
ในพื้นที่ คือ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้น าที่มาจากชน
กลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกันอาจมีการยอมรับของคน
ในกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกันมาก และอาจมีความ
เข้าใจกัน มีพื้นฐานชีวิตพื้นฐานเหมือนกันพูดคุย
ภาษาเดียวกัน หรือมีภูมิปัญญาในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ซึ่งข้อสังเกตนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้นภาวการณ์เป็นผู้น า ผู้น ากลุ่มนี้จึงได้รับ
การยอมรับจากคนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จากผลการศึกษาลักษณะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่พึงประสงค์ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดลักษณะ
ผู้น าที่ปรากฏจริงกับลักษณะที่ประชาชนคาดหวัง
นั้นพบว่ามีความแตกต่างกัน คือมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ลักษณะ
ความเป็นผู้น าในความเป็นจริงที่ประชาชนรับรู้
สูงกว่าความคาดหวังของประชาชน สามารถตั้ง
ข้อสังเกตได้ว่าจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพื้นที่
นั้นค่อนข้างตรงกับความคาดหวังและความ
ต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ โดยความ
คาดหวังที่ประชาชนต้องการ คือ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีการท างาน
เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยการท างานต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมประเพณี
ของคนในท้องถ่ิน เพราะคนในท้องถ่ินมีประชากร
หลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ร่วมกัน   
และให้ผู้บริหารมีความรู้และสร้างวิสัยทัศน์     

ที่กว้างไกล ต้องมีการศึกษาข้อมูลของชุมชนเชิงลึก 
เพื่อท าให้เข้าใจความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ตลอดจนให้ผู้บริหารเข้าถึงชาวบ้าน
ทุกระดับช้ัน โดยไม่แบ่งแยกคนจนคนรวย และไม่ควร
ใช้อ านาจและอิทธิพลในการบริหารงานตลอดจน
ต้องรักษาค าพูดที่ให้ไว้กับประชาชน 

และจากผลการศึกษาที่มาของฐานอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขุนยวม 
ได้ก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งฐานอ านาจไว้ 
5 ล าดับ ปรากฏว่าล าดับที่ได้รับคะแนนมากเป็น
อันดับที่ 1 คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้อ านาจมาตามต าแหน่งอย่างถูกกฎหมาย 
ชาวบ้านและลูกน้องจึงยอมรับและปฏิบัติตาม
ค าสั่ งและความต้ องการ เมื่ อน าอั นดั บที่  1                 
มาเปรียบเทียบกับอันดับที่ 2 จะเห็นได้ว่าได้ค่า
คะแนนไม่ห่างกันมากนัก คือ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้อ านาจจาการให้ประโยชน์
หรือรางวัลตอบแทนต่างๆ การได้มาซึ่งฐาน
อ านาจนี้ เองท าให้ ได้ ข้อมูลเพื่ อประโยชน์       
ต่อประชาชนในการตัดสินใจที่จะเลือกนายกฯ   
ที่ เ ข้ามาบริหารอง ค์การบริหารส่วนต าบล    
เพราะถ้าเราเลือกนายกที่มาจากส่วนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายก็แสดงว่านายกฯอาจเข้ามาด้วย
ความถูกต้องและอาจสามารถท างานด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ส่วนนายกฯ
ที่ ได้มาจากการให้ราง วัลหรือสิ่ งตอบแทน        
ก็สามารถคาดเดาได้ว่า อนาคตเมื่อเขาเข้ามา
บริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว   
เขาอาจถอนทุนคืนโดยการทุจริตคอรัป ช่ัน     
ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรืออาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวก
พ้อง สิ่งเหล่าน้ีก็จะท าให้ประชาชนในพื้นที่เดือก
ร้อน ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่และ
ไม่ทั่วถึง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ กรอบกฎหมาย 
ระเบียบในการด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อช่วยให้การด าเนินงาน    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการประจ า เพราะใน
การด าเนินงานเมื่อผู้บริหารขาดความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่หรือไม่ เข้าใจในการก าหนด
นโยบายก็จะท าให้ทุกเรื่องต้องสอบถามเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ จนท าให้บทบาทของตนเองลดลงท าให้
บางองค์การบริหารส่วนต าบลข้าราชการมีบทบาท
ในการตัดสิบใจมากกว่าผู้บริหาร 

2. องค์การบริหารส่ วนต าบลในพื้ นที่   
อ าเภอขุนยวม ค่อนข้างโดดเด่นในด้านเอกลักษณ์
และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิประเทศที่เต็มไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรมีการสนับสนุนนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท้องถ่ิน
มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของตนไว้ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ 

3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรมี
รูปแบบภาวะผู้น าที่ เหมาะสมกับคนในพื้นที่   
เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งจากผลการศึกษาโดยภาพรวมแล้ว  
ถือว่ารูปแบบภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอขุนยวม คือ รูปแบบ
ปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นรูปแบบภาวะผู้น าที่สอดคล้อง
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
ก็ควรมีการรักษารูปแบบภาวะผู้น าในรูปแบบนี้
ไว้ตามความเหมาะสมต่อไป 

4. จากการศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบภาวะผู้น าพบว่า

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านความ
แตกต่างของพื้นที่และด้านความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ ไม่มีผลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นแล้ว     
จึงไม่ส าคัญว่าผู้ที่จะมาเป็นนายกฯจะมาจากกลุม่
ใดในปัจจัยข้างต้น ไม่มีผลมากในการบริหารงาน  
ในองค์การบริหารส่วนต าบล แต่นายกฯต้องเป็น
คนมีวิสัยทัศน์ มีรูปแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
คือเน้นให้ด าเนินงานโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม   
มีการด าเนินงานโดยเน้นระบอบประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังข้อคิดเห็น 
การเข้าถึงประชาชน ตลอดจนการยึดมั่นใน
นโยบายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย จึงจะท าให้
การด าเนินงานในองค์การบริหารส่วนต าบล     
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอขุนยวม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล    
ที่ห่างไกลความเจริญ สังเกตได้จากสภาพแวดล้อม 
สภาพพื้นที่ และมีองค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ิ๊ 
ซึ่ งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ไม่ ได้ตั้ ง
ส านักงานอยู่ในพื้นที่ ยังอาศัยที่ท างานอ าเภอ
ขุนยวมเป็นส านักงาน จึงท าให้ในส านักงานเขต
เกิดความขาดแคลนด้านความสะดวกสบาย     
ในการใช่เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย 
ที่จะเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ ฯลฯ ผู้บริหาร
จึงควรส่งเสริมให้มีการออกไปศึกษาดูงานต่าง
พื้นที่ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถ
น าความรู้นั้นกลับมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของ
ตนเอง จึงมีข้อเสนอแนะวิธีการในการพัฒนา
ผู้บริหารในองค์กร ดังนี้ 

1) การใช้วิธี Managerial Grid กับผู้น า
ในการที่จะท าให้ภาวะผู้น าเกิดความเหมาะสม
และรู้จักบทบาทหน้าที่นั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องมีความสามารถที่จะบริหาร
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องค์การบริหารส่วนต าบลในทุกๆหน้าที่ของต าแหน่ง
ที่อยู่  Managerial Grid ของ Blake&Mouton 
เพื่อจัดหาสิ่งที่ต้องการหรือวัตถุประสงค์ของ  
ทั้งพนักงานและองค์กรให้สามารถไปในทิศทาง
เดียวกันได้ทุกเวลาและสถานการณ์ ซึ่งแต่ละต าแหน่ง
ใน Managerial Grid ของ Blake&Mouton   
จะใช้กับสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น 

2) หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ศึกษาจึงขอเสนอ
รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้น ามีศักยภาพ      
ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ(Learning by doing) ซึ่งมีการก าหนด
หัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ 

1.1 การวางแผนและการประสานงาน 
ในหัวข้อนี้จะมีการสอนการตั้งจุดมุ่งหมายก าหนด
งานที่ปฏิบัติที่จะน าเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จ
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนก าลังคน และ
ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
งานและการติ ดต่ อประสานงานระหว่ าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานด าเนินได้ด้วยดี 

1.2 การพัฒนาและการฝึกอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในหัวข้อนี้จะประกอบด้วย
วิธีการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักบทบาทหน้าที่
และรายละเอียดของงานที่ ต้องรับผิดชอบ 
วิธีการสนับสนุนท าให้งานประสบความส าเร็จ 

จัดรูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะการมีส่วนร่วม 
ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดความเป็นมิตรและความ
เข้าใจกันระหว่างผู้ร่วมงาน 

1.3 การตรวจสอบและการควบคุม 
ในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยหลักการตรวจ
ประเมินงาน การตรวจสอบในแต่ละข้ันตอนของ
งานในด้านเอกสาร และเนื้องาน ระบบการ
ไหลเวียนของการท างานในหน่วยงานและการ
ก ากับควบคุมการท างานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

1.4 การลดความขัดแย้งในองค์กร 
ในหัวข้อนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้อื่น ท าให้ทราบถึง
ข้ันตอนและวิธีการในการลดความขัดแย้ ง      
ทั้งระหว่างตัวผู้น าเองกับผู้ร่วมงานทั้งภายใน
ภายนอกองค์กร ตลอดจนสานสัมพันธ์ให้ดีข้ึน 

หลังจากที่ผู้น าหรือผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าว ผู้ศึกษา
มีความหวังว่าผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
จะสามารถเป็นก าลังหลักในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับของคน
ทั้งระดับพนักงานข้าราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
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อิทธพิลของการรบัรูค้วามยุติธรรมในองคก์รที่มตี่อทัศนคติในการท างาน                     
และความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    

ในกรงุเทพมหานคร 
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  จิยะจนัทน์2 
 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ที่มีต่อทัศนคติในการท างาน และความพึงพอใจ       

ในค่าตอบแทน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อทัศนคติในการท างานของพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรต่อ
ทัศนคติในการท างาน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research)  ในการเก็บข้อมูลท าโดยการใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ีได้แก่ พนักงานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร  โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้าด้วยการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนประเภทกิจการละ 100 คน  ซ่ึงจะแบ่งตามลักษณะประเภทกิจการของ SMEs ที่ได้แบ่งไว้ 4 ประเภทกิจการ 
ได้แก่ กิจการผลิต กิจการบริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก  จากน้ันเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในทุกประเภท
กิจการ กลุ่มตัวอย่างพนักงานจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับเงินเดือนมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงครั้ง หรือมีอายุงาน
มากกว่าหน่ึงปี เพื่อท าการแจกแบบสอบถาม ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  สถิตติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 1. การทดสอบความเชื่อถือได้ (Test of  reliability) ด้วยวิธีการวัดความสอดคล้องกันภายใน 
(Internal-Consistency Reliability) เพื่อหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ  2. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม (Dependent variable) กับตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) 3. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง: t-Test ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
 
ค าส าคัญ : ความยุติธรรมในองค์กร, ทัศนคติ ความพึงพอใจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

Abstract 
In a study of 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 

                                                
1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2 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 
 
บทน า 

ค่าตอบแทนจากการท างานเป็นสิ่งตอบ
แทนที่ส าคัญที่สุดที่องค์กรมอบให้พนักงาน    
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการท างานของพนักงานที่พยายาม
ให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กร (Bartol& Locke, 
2000, p.104) และค่าตอบแทนจากการท างาน
เป็นปัจจัยส าคัญที่องค์การใช้จูงใจพนักงาน     
ให้พยายามท างานมากข้ึน (Gardner, VanDyn, 
& Pierce, 2004, p. 307) และดึงดูดพนักงานที่มี
คุณภาพให้อยู่ท างานกับองค์กร (Trevor, Gerhart, 
& Boudreau, 1997, p 44) แต่ค่าตอบแทน 
จากการท างานเป็นต้นทุนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ขององค์กรโดยเป็นส่วนประกอบของต้นทุนสินค้า
หรือบริการถึงร้อยละ 57 (Williams, McDaniel, & 
Nguyen, 2006, p. 392) และคนส่วนมาก
เลือกใช้ชีวิตภายใต้ระบบค่าตอบแทนจากการ

ท างานและมีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันไป   
เช่นการท างานเป็นการเพิ่มคุณค่าของคนเปน็ต้น 
(Hulin, 2002, p. 16) แต่เหตุผลส่วนใหญ่     
คือความต้องการเงินค่าตอบแทนจากการท างาน 
(Jurgensen, 1978, p.267; Kasser& Ryan, 
1993, p. 420) กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่าไม่มี
สิ่งใดที่จูงใจให้พนักงานท างานกับองค์กรได้ดีไป
กว่าค่าตอบแทนในการท างาน (Locke, Feren, 
McCaleb, Shaw, & Denny, 1980, p. 369) 
ซึ่งการแสดงอิทธิพลจูงใจให้พนักงานท างานมาก
ข้ึนและดึงดูดให้พนักงานท างานอยู่กับองค์กร
เกิดจากค่าตอบแทนจากการท างานแสดง
อิทธิพลผ่านทางทัศนคติของพนักงานที่มีต่อ
ค่าตอบแทนในการท างานหรือความพึงพอใจ   
ในค่าตอบแทนจากการท างานท าให้พนักงาน
แสดงทัศนคติและพฤติการณ์การท างานดังกล่าว 
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ดังนั้น ความพึงพอใจในค่าตอบแทนจาก
การท างานจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
โดยองค์กรจะสื่อถึงทัศนคติและพฤติกรรม      
ที่องค์กรต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์
เป้าหมายขององค์กรผ่านทางการออกแบบ
ระบบค่าตอบแทนท าให้ เพิ่มความสามารถ      
ในก าร แ ข่ ง ขันและประสิท ธิภาพ ในกา ร
ด าเนินการขององค์กรโดยการรักษาพนักงานไว้
ท างานกับองค์กรและจูงใจให้พนักงานท างาน  
ให้มากข้ึน (Dreher, Ash, &Bretz, 1988, p.238) 
ในส่วนภาคธุรกิจ "วิสาหกิจ" ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อยู่มากกว่าร้อยละ 99 ซึ่งมีบทบาท
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกือบร้อยละ 40 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ งประเทศ SMEs      
เป็นกลไกส าคัญในการเช่ือมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างธุรกิจประเภทต่าง ๆ  มีบทบาท
ส าคัญในเชิงสังคม โดยเฉพาะการเป็นแหล่ง   
จ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ชุมชนในทุกพื้นที่  ทั้งยังเป็นกลไกที่สามารถ
เช่ือมโยงมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมของชาติ เข้ากับระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ ซึ่งจะเอื้อต่อการธ ารงรักษาและเพิ่ม
คุณค่าแก่มรดกอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย
การอยู่รอดและเติบโตของ SMEs ในแต่ละประเภท
ธุรกิจในแต่ละพื้นที่นั้น ยังจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจแทบทุกด้าน แม้ว่าจะมีหน่วยงานจ านวน
ไม่น้อยที่ให้ความส าคัญต่อ SMEs และมีแผนงาน
เพื่อสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะ แต่ก็มักจะท าข้ึน
บนพื้ นฐานของข้ อมู ลส ถิ ติ ระดั บมหภาค                
จึงมีแผนงานและมาตรการจ านวนมากที่ไม่เกิด
ประสิทธิผลอย่างที่คาดหวัง เนื่องจากผู้เกี่ยวข้อง
ยังขาดความเข้าใจในพื้นฐานลักษณะธุรกิจ   

และสภาพแวดล้อมของ SMEs ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
แต่ละพื้นที่ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2558 จาก Web 
site หลักของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (สสว.) www.sme.go.th 

ดังนั้น หากสามารถเพิ่มความพึงพอใจ   
ในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรไม่เพียงแต่
เพิ่มพฤติกรรมการท างานที่ดีของพนักงานยังเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภท
กิจการบริการในอนาคตได้ที่ เป็นประโยชน์   
อย่างยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทกิ จการบริ การภายใต้ การแข่งขันที่             
ณ ปัจจุบันในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมนั้นรัฐบาล และภาคเอกชนได้มีการสนับสนุน 
ส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้ท าโครงการแนวคิด
ธุรกิจคนรุ่นใหม่ Start up เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 

จากความส าคัญดังกล่าวของความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนต่อทัศนคติในการท างานในบริบท
ของการรับรูค้วามยุติธรรมประกอบกับการบริหารงาน
ที่เหมาะสมจึงจะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน  
ขององค์การ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
อิท ธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน      
ต่อความพึงพอใจในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์กรในบริบทของการรับรู้ความยุติธรรม
ของพนักงานโดยศึกษาจากความเห็นของพนักงาน  
ในธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ประเภทกิจการการบริการ ในกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับอิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ต่อความพึงพอใจในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์กรในบริบทของการรับรู้ความยุติธรรม
ของพนักงานขององค์การ เพื่อน าผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบริหาร
องค์กรธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
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ในประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทนเป็นอย่างไร 

2. อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ต่อทัศนคติในการท างานเป็นอย่างไร 

3. อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ต่อทัศนคติในการท างานเป็นอย่างไร 

 

 
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) 

  
ทัศนคติในการท างาน 
(Work Attitude) 

  1 ความพึงพอใจในการท างาน 

  2 ความผูกพันต่อองค์กร 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยผู้ วิจัยได้

ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทน : H1 

2. ความพึงพอใจในค่าตอบแทน      
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการท างาน: H2 

3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร   
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการท างาน : H3 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
  

ตัวแปรแทรก (Intervening Variable) 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
(Perceptions of Justice) 

  

ความพึงพอใจในค่าตอบแทน 
(Pay Satisfactions) 

1 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ 
  

1 ความพึงพอใจในระดับค่าตอบแทน 

2 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ   H1 
 

2 ความพึงพอใจในการปรับค่าตอบแทน 

  
 

 
3 ความพึงพอใจในสวัสดิการ 

  
  

4 ความพึงพอใจในโครงสร้าง และการ 

  
   

บริหารจัดการค่าตอบแทน 
 
 

 
 

   

 

 
 

   
              H2 

      
      
   

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

   

ทัศนคติในการท างาน 
(Work Attitude) 

   
1 ความพึงพอใจในการท างาน 

   
2 ความผูกพันต่อองค์กร 

 
                                             H3 

  
 

    
 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบส ารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้คือ พนักงานใน

องค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ประเภทกิจการบริการ ในกรุงเทพมหานคร 
ตามที่องค์กรข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กับส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ครั้งนี้ได้แก่ พนักงานในองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร  โดยท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบโควต้าด้วยการแบ่งกลุม่
ตัวอย่างจ านวนประเภทกิจการละ 100 คนซึ่งจะแบ่ง
ตามลักษณะประเภทกิจการของ SMEs ที่ได้แบ่ง
ไว้ 4 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการผลิต กิจการ

บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก จากนั้นเลือก
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในทุกประเภทกิจการ 
กลุ่มตัวอย่างพนักงานจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ปรับเงินเดือนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือมีอายุ
งานมากกว่าหนึ่งปี เพื่อท าการแจกแบบสอบถาม 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  

 

 

ประเภทกจิการผลิต ประเภทกจิการบริการ ประเภทกจิการคา้สง่ ประเภทกจิการคา้ปลีก

100 คน 100 คน 100 คน 100 คน

หมายเหตุ  : ต้องเปน็ผู้ทีผ่่านกระบวนการปรับเงินเดอืนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งคร้ัง หรือมีอายุงานมากกว่าหนึ่งปี

พนักงาน SMEs ในกทม.

จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทัง้สิน้ 400 คน

=

 
 โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตร

ไม่ทราบขนาดจ านวนประชากรทีแ่น่นอน และจ านวน
ประชากรมีขนาดใหญ่ ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดทีร่้อยละ 5 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2551, หน้า 74) ซึ่งสูตร
ในการค านวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

สูตร   n = P(1 - P)Z2
 

                            E2
 

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง  
   P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัย

ก าลังสุ่ม .50  

Z แทน ระดับความเช่ือมั่นที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ
เช่ือมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05)  

E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสงูสุดที่รบั
ได ้=.05       

แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2  

                             (.05)
2
 

                           = 384.16  
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน     

จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่าน
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เกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 
ตัวอย่าง  
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โอกาสของผู้ประกอบการ SME ในตลาดผู้สูงอายุยคุใหม่ 
 SME Opportunities in Modern Marketing to Seniors 

 
นวพร  เหมือนปิ๋ว1 

 
บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจ านวนประชากรกลุํมผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเน่ือง ขณะที่อัตราการเกิดลดลง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการพัฒนาความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีการแพทย์ ประกอบกับผู๎คน       
มีความใสํใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นทั้งในด๎านการบริโภค การพักผํอน การเลือกใช๎สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ   
จึงเป็นโอกาสของผู๎ประกอบการ SME ที่มีความคลํองตัวสูงสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารการผลิต การตลาด     
เพื่อให๎บริการที่พึงพอใจแกํตลาดผู๎สูงอายุยุคใหมํที่เป็นกลุํมคนที่มีความทันสมัย และก าลังการซ้ือ ซ่ึงคาดวําจะเป็น
ตลาดขนาดใหญํในอนาคต 
 

ค าส าคัญ : 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 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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บทน า 
ปัจจุบันโลกก าลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ

โดยเฉพาะประเทศในกลุํมอาเซียนจากผลงานวิจัย
ของธนาคารเพื่อการสํงออกและน าเข๎าแหํง
ประเทศไทย พบวําสังคมผู๎สูงอายุเกิดข้ึนในเกือบ
ทุกประเทศทั่วโลก โดยสัดสํวนผู๎สูงอายุ (มากกวํา 
60 ปีข้ึนไป) ของโลกเพิ่มจากร๎อยละ 9.2 ในปี พ.ศ.2533 
เป็นร๎อยละ 11.7 ในปี พ.ศ.2556 และคาดวําจะ
เพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ 21.1 ในปีพ.ศ. 2596 โดยจ านวน
ผู๎สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มจาก 841 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2556 
เป็ นประมาณ 2 พั นล๎ านคน/ปี พ.ศ. 2593              
หากพิจารณาตามลักษณะภูมิภาคตลาดส าคัญ  
ของสินค๎าผู๎สูงอายุจะเป็นภูมิภาคเอเชียที่มี
จ านวนประชากรผู๎สูงอายุมากที่สุดในโลกโดยมี
ประชากรที่อายุมากกวํา 60 ปีประมาณ 469 ล๎านคน 
คิดเป็นร๎อยละ  56 ของประชากรผู๎สูงอายุทั่วโลก             
ในจ านวนนี้เป็นผู๎สูงอายุในประเทศจีนประมาณ 
230 ล๎านคน ประเทศอินเดียประมาณ 100 ล๎านคน 
สํวนในกลุํมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
มีประชากรผู๎สูงอายุประมาณ 55 ล๎านคน   

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎าง
ประชากรของประเทศไทยปัจจุบันมีจ านวนประชากร
ผู๎สูงอายุเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่องประมาณร๎อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมด คาดวําในปี พ.ศ. 2593      
จะมีประชากรผู๎สูงอายุประมาณร๎อยละ 25     
ของประชากรทัง้หมดนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติ
ได๎คาดการณ์วําในปีพ.ศ. 2593 จ านวนประชากร
ผู ๎ส ูง อาย ุในป ระ เทศ ไทย จะมีจ านวนมาก    
เป็ นอั นดับสองรองจากประเทศสิ งคโปร์     
ขณะที่ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีสัดสํวน    
ของประชากรผู๎สูงอายุต่ าที่สุดในกลุํมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ส าหรับประเทศไทย   
เป็นประเทศที่มีความโดดเดํนด๎านสภาพแวดล๎อม         
ที่เอื้ออ านวยตํอประชากรผู๎สูงอายุท าให๎ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเปูาหมายเพื่อการพักผํอน   

และการทํองเที่ยวระยะยาวส าหรับประชากร
ผู๎สูงอายุชาวตํางชาติไมํวําจะเป็นชาวญี่ปุุน ยุโรป 
หรือออสเตรเลีย นอกจากนี้การให๎บริการที่ดี 
และมีความพร๎อมในเรื่องการอ านวยความสะดวก
ด๎านสุขภาพ  สถานพยาบาล โรงแรมที่พัก ร๎านอาหาร 
สถานที่ทํองเที่ยว ฯ ส าหรับนักทํองเที่ยว จึงเป็นสิ่ง
ที่ผู๎สูงวัยต๎องการเดินทางเข๎ามาพักผํอนในประเทศไทย 
และเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทยในการสร๎าง
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหมํข้ึนเพื่อรองรับกลุํม
ประชากรผู๎สูงอายุทั้งในประเทศและตํางประเทศ  

การเพิ่มข้ึนของประชากรผู๎สูงอายุเป็นสิ่ง
ที่ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกต๎อง
เผชิญไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ดังนั้นแตํละประเทศ
จึงต๎องเตรียมความพร๎อมรองรับทั้งในด๎านการดูแล
สุขภาพ การอ านวยความสะดวกตํางๆ แกํประชากร
ผู๎สูงอายุ และต๎องค านึงความปลอดภัยในที่อยูํ
อาศัย อาหาร การเดินทางของประชากรผู๎สูงอายุ
ให๎เป็นไปอยํางครบวงจร เพื่อการก๎าวไปสูํสังคม
ผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ ผู๎ประกอบการที่มองเห็น
โอกาสและได๎มีการพัฒนาสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหมํๆ ข้ึนมารองรับกลุํมประชากรผู๎สูงอายุได๎
กํอนก็จะได๎รับประโยชน์จากตลาดสํวนนี้กํอน
ผู๎ประกอบการรายอื่น 

จากข๎อมูลของศูนย์ข๎อมูล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด มีการเสนอข๎อมูลเป็นแนวทางส าหรับ
ผู๎ประกอบการ SME ที่ต๎องการลงทุนประกอบ
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต๎องการของกลุํม
ประชากรผู๎สูงอายุ เนื่องจากในปีพ.ศ. 2568 ประเทศ
ไทยจะก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู๎ สู งอายุ  
ประมาณ 10.05 ล๎านคน และคาดวําในปีพ.ศ.2568              
จะมีประชากรผู๎สูงอายุเพิ่มข้ึนเป็น 20.5 ล๎านคน 
หรือเพิ่มข้ึนอีก 1 เทําตัวจากปัจจุบัน โดยประชากร
ผู๎สูงอายุกลุํมนี้ เป็นกลุํมประชากรผู๎สูงอายุ     
ยุคใหมํที่มีความมั่งค่ังมีการศึกษาและสุขภาพดี
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แตกตํ างจากประชากรผู๎ สู งอายุ กลุํ ม เ ดิ ม       
การก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของผู๎ประกอบการ SME ที่มีความคลํองตัว 
พร๎อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข๎าสูํตลาดผู๎สูงอายุ 
และโอกาสทางธุรกิจได๎อยํางรวดเร็ว โดยศูนย์
ข๎อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  ได๎มีกลําวถึงไลฟ์
สไตล์(Lifestyle) และธุรกิจที่โดนใจผู๎สูงอายุยุค
ใหมํไว๎ดังนี้ 
  ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)  ผู้สูงอายุยุคใหม่ 
 ไลฟ์สไตล์(Lifestyle)  และพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปของกลุํมผู๎สูงอายุยุคใหมํ ได๎เปลี่ยน
แงํมุมของธุรกิจตํอกลุํมผู๎สูงอายุไปจากเดิม
คํอนข๎างมาก ฉะนั้นผู๎ประกอบการ SME จึงต๎อง
เรียนรู๎ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุํมผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํ  เพื่อจะก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ
ได๎อยํางชัดเจน ไลฟ์สไตล์(Lifestyle)ของกลุํม
ผู๎สูงอายุยุคใหมํแบํงออกเป็น 4 รูปแบบที่นําสนใจ
ดังนี ้
  1. มีก าลังซื้อสูง เนื่องจากแนวโน๎มสังคม
ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน กลุํมผู๎สูงอายุยุคใหมํ
จึงมีภาระคําใช๎จํายน๎อยก าลังการบริโภคสูง จึงเป็น
โอกาสที่ดีของผู๎ประกอบการ SME ในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ 
  2. ไมํยึดติดกับตรายี่ห๎อ เพราะเทคโนโลยี
ท าให๎สามารถติดตํอกันได๎มากข้ึน และสะดวกข้ึน 
กลุํมผู๎สู งอายุยุคใหมํจึ งต๎องการผลิตภัณฑ์    
ตราย่ีห๎อใหมํๆ ที่มีความนําเช่ือถือ 

3. ชอบความรวดเร็ ว และเน๎นความ
สะดวกสบาย ผู๎ประกอบการ SME ที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการดังกลําวได๎ก็จะเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะดึงดูดให๎กลุํมผู๎สูงอายุยุคใหมํเลือกซื้อ
ได๎มากกวําสินค๎าที่ใช๎งานยาก หรือบริการที่ต๎องใช๎
เวลานาน 
  4. มีความใสํใจดูแลสุขภาพ กลุํมผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํ มีทั้ งความรู๎  และก าลั งการซื้ อ จึ งให๎

ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน สินค๎าสุขภาพ
ที่มีโอกาสเปิดตลาดได๎งําย 
 ธุรกิจSME 6 ธุรกิจท่ีโดนใจผู้สูงอายุ   
ยุคใหม่ 
 จากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์(Lifestyle) 
ของผู๎สูงอายุยุคใหมํที่ เปลี่ยนไปตามที่กลําว
ข๎างต๎นนั้น การจะท าธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จ
จ าเป็นต๎องเข๎าใจถึงไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และ
ความต๎องการของผู๎สูงอายุอยํางละเอียด มี 6 ธุรกิจ
ที่นําสนใจ ดังนี้ 
  1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่ง
ธุรกิจที่จะได๎รับประโยชน์โดยตรงจากการเกิดข้ึน
ของสังคมผู๎สูงอายุ เนื่องจากผู๎สูงอายุเป็นวัย     
ที่ต๎องควบคุมอาหารอยํางใกล๎ชิด โดยเฉพาะ
อาหารสุขภาพและปลอดสารพิษ นอกจากนี้     
ยังต๎องเป็นอาหารที่รับประทานงําย ยํอยงําย ถ๎าเป็น
อาหารส าเร็จรูปจะต๎องมีบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
เฉพาะส าหรับผู๎สูงอายุ นอกจากนี้ถ๎ามีบริการเสริม
ในการให๎ค าปรึกษาสุขภาพและโภชนาการ       
ก็จะยิ่งได๎รับการตอบรับอยํางสูง 
  2. ธุรกิจค๎าปลีก เนื่องจากความไมํสะดวก
ในการเดินทางเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของผู๎สูงอายุ 
จึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจ SME ที่ให๎บริการ
สั่งซื้อสินค๎าทางออนไลน์ และบริการสํงสินค๎า  
ถึงบ๎าน ซึ่งเป็นหนึ่งบริการหลักที่ผู๎สูงอายุเลือกใช๎ 
ขณะเดียวกันผู๎สูงอายุยุคใหมํยังต๎องการสังคม 
และการพบปะสังสรรค์ ร๎านสะดวกซื้ออาจจะมี
พื้นที่ส าหรับพบปะของผู๎สูงอายุก็ได๎จะท าให๎มีผู๎
มาใช๎บริการมากข้ึน ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้มีการ
ประยุกต์ใช๎และประสบความส าเร็จในประเทศ
ญี่ปุุนมาแล๎ว 
  3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และชุมชนไลฟ์
สไตล์(Lifestyle) และความแข็งแรงของรํางกาย
ที่เปลี่ยนไปท าให๎ผู๎สูงอายุต๎องการบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะ อยํางเชํน บ๎านที่ออกแบบส าหรับ
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ผู๎สู งอายุ โดยเฉพาะเป็นบ๎านที่มี ช้ันเดียวมีการ
ออกแบบที่ไมํมีพื้นที่ตํางระดับ พื้นกันลื่นผนังที่มี
ราวจับชํวยพยุง เป็นต๎น นอกจากนี้ผู๎สูงอายุยุคใหมํ
ยังต๎องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีบริการ
ฉุกเฉินที่รวดเร็ว รวมถึงบริการรถรับสํงที่เหมาะสม
อีกด๎วย เป็นต๎น 
 4. ธุรกิจสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล 
ผู๎สู งอายุยุคใหมํต๎องการอุปกรณ์หลายอยํางที่
ตอบสนองความต๎องการ และเหมาะกับไลฟ์สไตล์
(Lifestyle)  เชํน สมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน๎าจอใหญํ 
ตัวหนังสือใหญํ ปุุมกดชัด เป็นต๎น หรือฟังก์ชัน
การท างานบางอยํางที่ตอบสนองในเรื่องสุขภาพ 
เชํน แอพพลิเคช่ันที่ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
และความดันโลหิต เป็นต๎น รวมถึงการเช่ือมตํอระบบ
การสื่อสารไปยังโรงพยาบาล เพื่อรายงานผลการตรวจวัด
สุขภาพเบื้องต๎น ซึ่งมีบริการดังกลําวเกิดข้ึนแล๎ว   
ในตํางประเทศ  
  5. ธุรกิจบริการสุขภาพ ผู๎สูงอายุยุคใหมํ
ต๎องการการดูแลสุขภาพอยํางใกล๎ชิด ทั้งการรักษา
และ การติดตามอาการ ฉะนั้นธุรกิจ SME จึงมีชํองทาง
ในการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต๎องการ
ดังกลําว อยําง เชํน ธุรกิจการดูแลผู๎สูงอายุธุรกิจให๎
ค าปรึกษาและการดูแลสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับการใช๎เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดและเฝูาระวัง
สุขภาพ เป็นต๎น 
  6. ธุรกิจบริการด๎านการเงิน ผู๎สงูอายุเหมือน
จะมีความจ าเป็นในการใช๎เงินน๎อยลง แตํแท๎จริงแล๎ว
การดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุจะมีคําใช๎จําย  
เพิ่มข้ึนคํอนข๎างมาก ฉะนั้นจ าเป็นที่ต๎องมีบรกิาร
ดูแลการเงินของผู๎สูงอายุยุคใหมํอยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีเงินงอกเงยใช๎ได๎อยํางเพียงพอ แตํต๎องมี
ความเสี่ยงที่น๎อย และเน๎นการสร๎างรายได๎รายปี 
  ธุรกิจทั้ง 6 ด๎านนี้เป็นกรอบกว๎าง  ๆของธุรกิจ
ที่ผู๎สูงอายุยุคใหมํต๎องการ ซึ่งผู๎ประกอบการ SME 
ควรจะน ามาเปรียบเทียบกับความสามารถของ

ผู๎ประกอบการเอง และออกแบบธุรกิจที่มีรูปแบบ
เฉพาะให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎สูงอายุ 
ยุคใหมํและที่ส าคัญคือต๎องเป็นธุรกิจที่ผู๎ประกอบการ
มีความเช่ียวชาญเป็นพิ เศษที่คนอื่นสามารถ
ลอกเลียนแบบได๎ยาก 
  จากข๎อมูลดังกลําวคงจะเป็นประโยชน์
ตํอผู๎ประกอบการ SME ในการน ามาเป็นแนวทางใน
การวางแผนการด าเนินธุรกิจตํอไป (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2557)  
 ส าหรับในบทความนี้จะขอแนะน าธุรกิจ
ด๎านอาหารเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญปัจจัย
หนึ่งในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคนทั่วโลก  
หากประชาชนขาดอาหารก็ไมํสามารถด ารงชีวิต
อยูํตํอไปได๎ ท าให๎ประเทศขาดความมั่นคงทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นอกจากนี้มีประเด็น      
ที่นําสนใจในการด าเนินธุรกิจด๎านอาหารของ
ไทยที่ผู๎ประกอบการ SME ควรพิจารณาได๎แกํ 
 1.ประเทศไทยมี สภาพภูมิ ประเทศ 
ภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกสามารถผลิต
พืชผักผลไม๎ได๎อยํางหลากหลายและมีปริมาณมาก 
ต๎นทุนในการผลิตยังต่ ากวําประเทศที่พัฒนาแล๎ว
ซึ่ งแหลํ งผลิ ตอาหารที่ ส าคั ญของโลก เชํ น 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุุน  
 2.ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
ทั้งวัตถุดิบด๎านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปอยํางมีคุณภาพมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับใน
ตลาดโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรํวมมือกัน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมาอยํางตํอเนื่อง     
มีการน าเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ในกระบวนการผลิต 
 ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม
ที่ทุกประเทศให๎ความส าคัญ และมุํงการพัฒนา
เพื่ อ ให๎ เพี ยงพอกั บประชาชนในประเทศ          
รวมทั้ งสํงออกตํางประเทศในแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยน าเอาความ  
โดดเดํนเช่ียวชาญของแตํละประเทศมาสร๎างสรรค์
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พัฒนาสินค๎าไทยให๎เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 
ความโดดเดํนด๎านอาหารของแตํละประเทศ      
มีดังนี ้(ปานทิพย์ เปลี่ยนโมฬี, 2557)      
    • สวิตเซอร์แลนด์ โดดเดํนด๎านการ
วิจัยและพัฒนาสินค๎าอาหารโดยใช๎เทคโนโลยี
และเครื่องจักรระดับสูง 
 • เนเธอร์แลนด์ โดดเดํนด๎านการวิจัย
และพัฒนาคุณภาพอาหารโดยใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
และนาโนเทคโนโลยี 
 • สหรัฐอเมริกา โดดเดํนในการเป็น
ประเทศผู๎ผลิตสินค๎าอาหารที่ใหญํที่สุดในโลก
และเช่ียวชาญในการผลิตอาหารมาตรฐานระดับ
สากล  
 • บราซิล โดดเดํนในการเป็นแหลํง
วัตถุดิบอาหารที่ส าคัญของโลก 
 • ออสเตรเลีย โดดเดํนในการเป็น
ประเทศผู๎ สํงออกเนื้ อสัต ว์ที่มี คุณภาพและ
สนับสนุนการแปรรูปอาหารข้ันสูง 
 • ญี่ปุุนโดดเดํนด๎านการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปอาหารข้ันสูงและบรรจุภัณฑ์ควบคํูกันไป 
 • เกาหลี โดดเดํนในการพัฒนาอาหาร
พื้นเมืองสูํสากลโดยประชาสัมพันธ์อาหารและ
วัฒนธรรมผํานสื่อบันเทิงที่ประสบความส าเร็จ
สูง 
 • จีนโดดเดํนในการเป็นตลาดสินค๎า
อาหารขนาดใหญํ และมีแนวโน๎มโตข้ึนเรื่อยๆ 
 • เวียดนามก าลังโดดเดํนในการก๎าว
ข้ึนเป็นแหลํงผลิตวัตถุดิบอาหารที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
ข๎าวและอาหารทะเล และเป็นประเทศที่ดึงดูดนัก
ลงทุนจากตํางชาติให๎เข๎ามาลงทุนเป็นจ านวน
มากในขณะนี้ 
 • ไทยมีความโดดเดํนเรื่องวัตถุดิบ
สินค๎าอาหารสามารถสํงออกติดอันดับต๎นๆ    
ของโลกโดยเฉพาะ ข๎าว ไกํแปรรูป กุ๎ง สับปะรด
กระป๋อง ไทยสํงออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

 3.ประเทศไทยโดยกรมสํ ง เ สริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลให๎การสนับสนุนกลุํ ม
ผู๎ประกอบการ SME สาขาการผลิตอาหารไทย
ให๎เกิดการขยายตัวด๎านการค๎า การลงทุน โดยให๎ความรู๎
ด๎านการตลาด การผลิต การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
มาตรการทางการค๎าตํางๆ ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกทางการค๎า การลงทุน เพื่อให๎มีการขยายตลาด
ทั้งภายในประเทศ ตลาดในกลุํมประเทศสมาชิก
อาเซียน และตลาดโลกตํอไป(นุชเนตร จักรกลม, 
2558) 
 4. ประเทศไทยมีการปรับเปลีย่นโครงสรา๎ง
เศรฐกิจตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยมีการ
แปลงความได๎เปรียบเชิงเปรยีบเทียบที่ประเทศไทยมีอยูํ 
อยํางความหลากหลายทางชีวภาพ ทางวัฒนธรรม  
โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาตํอยอดไปสูํ 5 กลุํมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปาูหมายของประเทศ ซึ่งกลุํมอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลุํมหนึ่งที่รัฐบาล
ก าหนด ข้ึนมา เพื่ อส ร๎ า งความ เ ข๎มแ ข็ง ให๎
ผู๎ประกอบการ ชุมชน สร๎างเศรษฐกิจสังคม
ภายในประเทศให๎เข๎มแข็ง และเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจภายนอก (กองบรรณาธิการ, 2559) 
 5. การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกในอนาคต
ท าให๎มีความต๎องการด๎านอาหารเพิ่มข้ึนตาม
จ านวนประชากรโลกที่เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันพื้นที่   
ในการท าเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารมีจ านวนลดลง 
เนื่องจากพื้นที่ถูกน าไปใช๎ในการเพาะปลูกพืชที่
จะน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนน้ ามันที่มี
ปริมาณการผลิตลดลงและมีราคาสูงข้ึน รวมทั้งการ
ขยายตัวของสังคมเมืองท าให๎พื้นที่ในการท า
เกษตรกรรมลดลง นอกจากนี้สภาพอากาศที่เกิด
การแปรปรวนท าให๎เกิดการแห๎งแล๎ง น้ าทํวมท าให๎
ปริมาณการผลิตอาหารลดลงซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
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ความต๎องการอาหารที่ เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของ
ประเทศที่มีความพร๎อมในการผลิตอาหาร 
 ดังนั้นธุรกิจด๎านอาหารจึงเพิ่มความส าคัญ
มากข้ึนตลอดเพราะจ านวนประชากรที่เพิ่มท า
ให๎ความต๎องการ เพิ่ ม ข้ึนตาม และจ านวน
ประชากรที่ เพิ่ ม ข้ึนนั้น เป็นกลุํ มประชากร
ผู๎สูงอายุเพิ่มข้ึนมากกวํากลุํมเด็กท าให๎ต๎องมี
ความใสํใจในสภาพความเป็นอยูํมากยิ่ง ข้ึน 
ดังนั้นแตํละประเทศจึงต๎องมีการเตรียมพร๎อม
รองรับทั้งด๎านอาหาร ที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได๎มี
การวางแผนรองรับเตรียมพร๎อมด๎านโภชนาการ 
การดูแลสุขภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ
ส าหรับผู๎สูงอายุ และให๎การสนับสนุนธุรกิจการผลิต
ด๎านอาหารเพื่อจ าหนํายในประเทศ และสํงออก
ตํางประเทศ สํวนผู๎ประกอบการเอกชนมีความ
สนใจเกี่ยวกับอาหารส าหรับผู๎สูงอายุมากข้ึน 
โดยมีการวิจัยและพัฒนาด๎านอาหารส าหรับ
ผู๎สูงอายุ รวมทั้งอาหารเสริม อาหารส าหรับผู๎สูงอายุ
ที่ปุวยด๎วยโรคตํางๆ  นับวําเป็นการสร๎างนวัตกรรม
ด๎านอาหารที่มีคุณภาพ และสร๎างปลอดภัยให๎กับ
ผู๎บริโภคที่เป็นประชากรผู๎สูงอายุ ซึ่งในอนาคตตลาด
ผู๎สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มข้ึน และเป็นตลาดขนาด
ใหญํที่มีความต๎องการให๎ธุรกิจเข๎าไปบริการดูแล
ในรูปแบบตํางๆ โดยตลาดผู๎สูงอายุนี้จะมีกลุํม
ผู๎สูงอายุยุคใหมํรวมอยูํด๎วย จึงเป็นโอกาสของ
ผู๎ประกอบการ SME เพราะตลาดที่มีการเติบโต
เพิ่ม ข้ึนมีก าลังการซื้ อสูง เ ข๎า ถึง เทคโนโลยี     
เน๎นความสะดวกสบาย    
 นอกจากนี้มี ข๎อมูลที่นํ าสนใจเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู๎ประกอบการ SME ในการ
วางแผนด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารส าหรับ
ผู๎สูงอายุ ปัญหาอุปสรรคของผู๎ประกอบการ SME 
ข๎อเสนอแนะ และกลยุทธ์การตลาดผู๎สูงอายุ   
ยุคใหมํ   

เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจตํอไป 
 อาหารส าหรับตลาดผู้สูงอายุ 
 ประเทศญี่ปุุนต๎นแบบของแนวคิดการ
พัฒนาอาหารเพื่อผู๎สูงอายุของญี่ปุุนเรียกวํา
Universal Design Food เป็นการพัฒนานวัตกรรม
อาหารข้ึนเพื่อแก๎ปัญหาแกํกลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แบํง
ออกเป็น4 แบบ คือ 
 กลุํมแรกเป็นอาหารที่มเีนื้อสมัผัสอํอนนุํม 
เหมาะกับความสามารถในการเค้ียวของผู๎สูงอายุ
แตํละคน ดังนั้น ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารที่
ออกมาจึงมีระดับความนุํมแตกตํางกันออกไป    
4 ระดับ ระดับหนึ่งเป็นความนุํมที่ยังสามารถใช๎
ฟันเค้ียวเล็กน๎อย ระดับสองเป็นระดับความนุํม  
ที่ใช๎เหงือกบดอาหารกลืนได๎ ระดับสาม แคํใช๎ลิ้น   
ก็สามารถบดอาหารได๎ และระดับสี่ไมํต๎องเค้ียว
กลืนได๎เลย 
 กลุํมที่สองเป็นอาหารที่มีคุณคําทาง
โภชนาการครบถ๎วน เพราะผู๎สูงอายุสํวนใหญํมัก   
เบื่ออาหารปริมาณอาหารที่รับประทานแตํละ
ครั้ งน๎อยท าให๎ได๎รับสารอาหารไมํครบถ๎วน 
อาหารกลุํมนี้จึงต๎องให๎ คุณคําทางอาหารที่
ครบถ๎วนใน 1 หนํวยบริโภค 
 กลุํมที่สามเป็นอาหารที่ออกแบบมา
เพื่อผู๎ที่มีโรคประจ าตัว เชํน เบาหวาน ความดันสูง 

 กลุํมที่สี่เหมาะสมกับกลุํมที่มีปัญหา
การกลืนอาหารเหลวรวมถึงเครื่องดื่มเนื่องจาก
รํางกายมีปัญหาในการควบคุมการกลืน ดังนั้น       
จึงผลิตสารทีม่ีความข๎นหนืดในรูปแบบผงออกมา
เป็นทางเลือก "ผู๎สูงอายุสามารถเติมในชา กาแฟ 
หรือน้ าแกงน้ าซุป  ให๎มีความข๎นหนืดตาม
ต๎องการท าให๎กลืนได๎งํายข้ึน  
 นวัตกรรมเหลํานี้เป็นต๎นแบบที่นําสนใจ
ส าหรับผู๎ประกอบการไทยในการน ามาพัฒนา
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อาหารเพื่อกลุํมผู๎สูงอายุทั้ งในประเทศและ
ตํางประเทศ (บุษกร  ภํูแส, 2556) 
 ปัญหาของผู้ประกอบการ SME 
 1. ผู๎ประกอบการมีเงินทุนจ ากัดขาดความ
คลํองตัวไมํสามารถลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมํได๎อยํางตํอเนื่องท าให๎ขาดโอกาส
ในน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหมํแกํลูกค๎า 
 2.ผู๎ประกอบการไมํสามารถเข๎าถึงเทคโนโลยี 
หรือไมํสามารถติดตํอผู๎เช่ียวชาญมาให๎การแนะน า
ค าปรึกษาในการแก๎ไขปัญหาหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมํได๎ 
 3. ผู๎ประกอบการขาดความรู๎ทางการตลาด
และเทคนิคการผลิตใหมํๆ  ทิศทางแนวโน๎มของ
อุตสาหกรรม ด๎านอาหาร ท าให๎ไมํสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด๎านอาหารตามความต๎องการ
ผู๎บริโภคได๎ 
 4. ปริมาณการสั่งวัตถุดิบปริมาณมากหรือ
ต๎องเป็นตามเกณฑ์ข้ันต่ าจากผู๎ผลิตวัตถุดิบก าหนด
ที่มีปริมาณมากท าให๎ขาดเงินทุนหมุนเวียน      
จึงเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ 
 5. มีปริมาณการผลิตน๎อยจึงไมํค๎ุมคําใน
การน าเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักรที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎
ในกระบวนการผลิต จึงท าให๎ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ   
ไมํสม่ าเสมอหรือไมํได๎มาตรฐานด๎านอาหาร 
GMP จึงขาดเช่ือถือจากผู๎บริโภค 
 6. ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตมีลักษณะ
คล๎ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายในตลาดไมํมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท าให๎ผู๎บริโภคไมํเห็นความ
แตกตําง 
 7. ผู๎ประกอบการไมํรู๎จักหนํวยงานภาครัฐ
ตํางๆ และ/หรือไมํสามารถขอความชํวยเหลือ
จากภาครัฐในการด าเนินธุรกิจได๎ 
  
 
 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
 1. ผู๎ประกอบการขอค าแนะน าด๎านการผลิต 
การลงทนุ การตลาด ได๎จากกรมสงํเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีส านักงานทุกภูมิภาค 
และจากกระทรวงพาณิชย์  
 2. ผู๎ประกอบการสามารถแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติมจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ เชํน เว็บไชด์ จาก
เอกสารหนังสือที่จ าหนําย หรือ จากการเข๎ารํวม
อบรมสัมมนาดูงานกับหนํวยงานของรัฐ เอกชน 
ธนาคาร สมาคม กลุํมชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีการ
เปิดอบรมสัมมนาจ านวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ให๎กับผู๎ประกอบการ 
 3. ผู๎ประกอบการอาจเข๎าอบรมฝึกปฎิบัติงาน  
กับสถาบันที่เปิดสอน เชํนสถาบันด๎านอาหาร หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ทั้งนี้เพื่อน าความรู๎
มาพัฒนาตํอยอดแนวความคิดเพื่อสรา๎งผลติภัณฑ์ใหมํ
ของตนเอง 
  
ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การตลาดผู้สูงอายุยุคใหม่ 
 เนื่องจากตลาดผู๎สูงอายุยุคใหมํเป็นกลุํม
คนที่มีก าลังซื้อสูง มีความรู๎ เข๎าถึงเทคโนโลยี 
เน๎นความสะดวกสบาย ดูแลรักษาสุขภาพ และอื่น  ๆ
ดังนั้นผู๎ประกอบการ SME ต๎องมีการศึกษาโดย
ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู๎บริโภคกลุํมนี้เพื่อจะได๎ก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ให๎เหมาะสม การน าเสนอนี้กลยุทธ์การตลาดในที่นี้
เป็นแนวคิดกว๎างๆ เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ SME  
น าไปวิเคราะห์ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับธุรกิจ
ตํอไป 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เนื่องจากผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํมีก าลังการซื้อสูง มีการดูแลรักษาสุขภาพ 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารที่จะท าการผลิตไมํ วํา     
จะเป็นอาหารหลักที่บริโภคแตํละมื้ออาหารวําง       
ที่ขบเค้ียว หรืออาหารเสริม ผู๎ประกอบการ SME    
ต๎องค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และผู๎สูงอายุ
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ที่ปุวยด๎วยโรคตํางๆ ด๎วยการก าหนดสํวนประสม
ผลิตภัณฑ์ มีดังนี ้ 
   1.1 พัฒนาผิวสัมผัส ได๎แกํ ความอํอน
นุํมในระดับที่มีนัยส าคัญตํอการบดเค้ียวในระยะเวลา
ที่สั้นที่สุด เพิ่มความ สามารถในการละลายตั้งแตํ
ในปากเพิ่ม/ท าให๎คงความชํุมช่ืนในเนื้อสัมผัสให๎นาน
และจัดระดับความหนืดข๎นที่ เหมาะสมกับ
ประเภทอาหารเพื่อลดการส าลักในผู๎สูงอายุ 
 1.2 พัฒนากรรมวิธีการผลิต ได๎แกํ 
ข้ันตอนที่คงความสด คงคุณคําสารอาหารดีๆ   
คงประโยชน์ได๎มากและนานข้ึน ใช๎เทคโนโลยีที่
แยกสกัดสิ่ งที่ ไมํดีออกได๎โดยคงไว๎ซึ่ งกลิ่น         
สทีี่เหมือนเดิม  
   1.3 พัฒนาสํวนผสม ได๎แกํ สกัด บด 
ค้ันสดจากธรรชาติ น าสมุนไพรมาเป็นสํวนผสม
ทดแทนในรสชาติ คุณสมบัติตํางๆ เชํน ความหวาน 
ความเปรี้ยว และพัฒนาสูตรอาหารโดยใสํใจสัดสํวน
โภชนาการที่เหมาะสมกับผู๎สูงวัย พัฒนาสูตรใหมํ  ๆ
เพื่อปรับสมดุลรํางกาย เชํน สูตรเพิ่มแบคทีเรีย 
สูตรเพิ่มไขมันดี เสริมแรํธาตุที่ขาด เชํน แคลเซียม 
ไบโอติน หรือไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อชํวยการยอํย 
และลดปริมาณสิ่งที ่เป็นปัญหาตํอผู๎สูงวัย เชํน 
สูตรลดคลอเลสเตอรอล ลดฟอสฟอรัส ลดโปตัสเซียม 
สูตรหวานน๎อย หรือไมํหวาน  
   1.4 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให๎ตอบสนองวิถี
การด าเนินชีวิต และสภาพรํางกายของผู๎สูงอายุ      
โดยเน๎นความสะดวกสบายในการใช๎งาน การออกแบบ
ควรถืองําย ใช๎งานงําย เข๎าใจงําย ใช๎แรงน๎อยในการ
เปิด หยิบงําย เก็บงําย ศึกษาคุณสมบัติงําย ทิ้งงําย 
และปลอดภัยตํอการใช๎งานมีขนาดปริมาณที่
บรรจุเหมาะสมกับการบริโภคแตํละครั้งส าหรับ
ผู๎สูงอายุ ไมํเหลือค๎าง นอกจากนี้วัสดุที่น าผลิต
บรรจุภัณฑ์อาจเป็นวัสดุธรรมชาติที่ยํอยสลายงําย 
ปลอดภัยกับผู๎สูงอายุ 
   1.5 พัฒนาฉลากช่ือตราสินค๎าให๎มี
ความชัดเจนตัวอักษรใหญํ ฉลากระบุวันผลิต
วันหยุดอายุ สํวนผสมของอาหาร มาตรฐาน    

ที่รับรองจากหนํวยงาน เป็นต๎น สํวนช่ือตราสินค๎า
ควรมีเอกลักษณ์จดจ างําย เรียกช่ืองําย 
  1.6 การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อาหารต๎องมีการสํงให๎หนํวยของกระทรวง
สาธารณสุขตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานการ
ผลิตเรื่องความสอาด ความปลอดภัย เชํน GMP  
อย. ซึ่งจะท าให๎ผู๎บริโภคที่เป็นผู๎สูงอายุเกิดความ
มั่นใจเช่ือถือ 
 2. ราคา (Price) ราคาต๎องสมดุลกับคุณภาพ 
มาตรฐาน การให๎บริการของธุรกิจ ซึ่งผู๎สูงอายุ
ยุคใหมํยินดีจํายให๎ตามคุณภาพและบริการที่
ได๎รับจากธุรกิจ  
 3. การจัดจ าหนําย (Distribution หรือPlace) 
เนื่องจากผู๎สูงอายุยุคใหมํเป็นกลุํมคนที่มีความรู๎ 
เข๎าถึงเทคโนโลยี การจัดหนํายผลิตภัณฑ์อาหาร
ออนไลน์จึงสามารถเข๎าถึงได๎งํายสะดวกรวดเร็ว
แตํต๎องมีจัดสํงผลิตภัณฑ์ให๎มือผู๎ซื้ออยํางรวดเร็ว 
นอกจากนี้จ าหนํายตามร๎านค๎าในหมูํบ๎านของ
กลุํมผู๎สูงอายุ จ าหนํายผํานร๎านสุขภาพร๎านค๎าใน
โรงพยาบาล สถานพักฟื้น (Wellness) งานแสดงสินค๎า  
เป็นต๎น  
 4. การสํงเสริมการการตลาด (Promotion) 
เนื่องจากเป็นธุรกิจ SME มี เ งินลงทุนน๎อย      
จึงควรใช๎โฆษณาผํานออนไลน์ที่มีต๎นทุนต่ า   
และเหมาะสมกับผู๎สูงอายุยุคใหมํที่เน๎นการใช๎
เทคโนโลยี นอกจากนี้จัดพนักงานขายแนะน า
ผลิตภัณฑ์ตามสถานที่จัดจ าหนํายที่ก าหนด    
งานแสดงสินค๎า ในชํวงแรกที่มีการน าผลิตภัณฑ์
ออกสูํตลาดเพื่อเป็นการสาธิตการปรุงแตํง    
การบริโภคแกํกลุํมผู๎สูงอายุ ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ และ
บุคคลทั่วไปอาจมีการสํวนลดให๎ทันที เมื่อมี
ปริมาณการซื้อตามที่ก าหนด มีการประชาสัมพันธ์
ในสมาคม หรือชมรมที่รวมกลุํมวัยผู๎สูงอายุ  
 
สรุป 

โอกาสของผู๎ประกอบการ SME ในตลาด
ผู๎สูงอายุยุคใหมํ จะเกิดข้ึนได๎และประสบความส าเร็จ
เมื่อผู๎ประกอบการSME มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงไลฟ์
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สไตล์ (Lifestyle) และความต๎องการของผู๎สูงอายุ     
อยํางละเอียด โดยให๎ความส าคัญกับผู๎สูงอายุยุคใหมํ 
ด๎วยการสร๎างคุณคําของผลิตภัณฑ์อยํางใสํใจ      
มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย จัดบริการที่รวดเร็ว
ประทับใจ ติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็วทางออนไลน์ 
มีแหลํ งจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่ สะดวกให๎ซื้ อ      
เชํน ร๎านค๎าในหมูํบ๎าน ร๎านค๎าสุขภาพ โรงพยาบาล 
เป็นต๎น การมุํงท าการตลาดกับกลุํมผู๎สูงอายุเนื่องจาก
ในอนาคตตลาดผู๎สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มข้ึน และเป็น
ตลาดขนาดใหญํ มีความพร๎อมด๎านการเงิน จับจํายใช๎

สอยเพื่อตนเอง และสิ่งส าคัญของตลาดกลุํม      
ผู๎สูงวัยยุคใหมํ คือคุณคําสินค๎าที่ดีนําเช่ือถือ 
บริการที่ดีสินค๎าเพื่อสุขภาพสํวนเรื่องราคาเป็น
อันดับรองลงมา   

ผู๎ประกอบการ SME ควรพึงระลึกอยูํเสมอวํา
ตลาดผู๎สูงอายุยุคใหมํ คือกลุํมบุคคลที่มีศักยภาพ      
ทั้งด๎านสังคม เทคโนโลยี ก าลังการซื้อ มีความทันสมัย 
จึงควรมอบสิ่งที่ดีที่สุดให๎แกํผู๎สูงอายุกลุํมนี้
เพื่อให๎เกิดความเช่ือมั่นและซื้อซ้ า 
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ข้อมูลต้นทนุเพือ่การตดัสินใจของผูบ้รหิาร 
Cost data to management decision 

 

นิธิวดี  ทับทิมศรี1 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และศึกษาข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการศึกษาจาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ ที่เก่ียวข้อง น ามาสรุปเน้ือหาพรรณนา จากการศึกษา พบว่า แหล่งข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารมี 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลภายในองค์กรและแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ประเภทของข้อมูล 
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงปริมาณ และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงคุณภาพ ข้อมูลต้นทุนที่ใช้
ในการตัดสินใจ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การจ าแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรม การจ าแนกประเภทต้นทุนตามการค านวณ
ต้นทุนคิดเข้างาน การจ าแนกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และการจ าแนกประเภทต้นทุนตามหน้าที่งานการน า
ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเป็นส่วนที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ       
ซ่ึงแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจ คือ การบริหารจัดการธุรกิจตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน(Plan) 
การปฏิบัติ(Do) การตรวจสอบ(Check) และการด าเนินการ(Action) การบริหารงานตามวงจร PDCA เป็นการ
บริหารงานที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จในระยะสั้นหรือระยะยาว ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ          
คือ ความไม่แน่นอน ความเป็นไปได้ของข้อมูล และแนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด   
 
ค าส าคัญ : 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 

                                                
1 นักวิชาการอิสระ 
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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 
 

บทน า 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลกระทบ

ต่อการปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ถือเป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทยจ านวนมากปัญหา
โดยรวมของผู้ประกอบการ คือ ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน 
ด้านแหล่งเงินทุน ด้านเทคโนโลยีและด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ (ธันยมัย เจียรกุล, 2557) 
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการราย
ย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยพัฒนาแต่การพึ่งพา
อาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน
อย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็จได้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตนเอง
และปรับตัวหาความรู้เพิ่มเติมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างพันธมิตรการ ค้า 
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  
การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านทักษะด้านภาษาของ
อาเซียน การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนารูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์การหาช่องทางการตลาดในการ
กระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายการ
เรียนรู้การบริหารควบคุมต้นทุนที่ต่ าที่สุดโดย

การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตการสรรหา
วัตถุดิบที่มีในพื้นที่หรือหาแหล่งวัตถุดิบที่มี
ต้นทุนต่ ามีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมีความรู้
เรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน รู้แหล่งข้อมูลต้นทุนที่
จะใช้ประกอบในการตัดสินใจ 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร มี 2 แหลง่ คือ (สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 
2549) 

1. ข้อมูลจากภายในองค์กร ( Internal 
Information) เช่น ข้อมูลของสินค้าคงเหลือ 
ข้อมูลของงบประมาณการผลิต ข้อมูลของ
รายได้จากการขายผลประกอบการไตรมาสที่
ผ่านมา งบประมาณค่าใช้จ่าย งบประมาณการซื้อ
วัตถุดิบ  ข้อมูลภายในองค์กร เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากระดับปฏิบัติการหรือข้อมูลสรุป
การบริหารงานในรายแผนก ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจอย่างมาก เพราะข้อมูลภายใน
องค์กรเป็นการแสดงถึงความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรและศักยภาพของสถานประกอบการที่
ผู้ประกอบการจะใช้ในการด าเนินธุรกิจขณะนั้น เช่น 
ผู้ประกอบการต้องการทราบข้อมูลด้านการเตรียม
วัต ถุ ดิ บที่ จ ะ ใ ช้ ใ นก าร ผ ลิ ต ใน ง วด ถัด ไป 
ผู้ประกอบการต้องใช้ข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือจาก
แผนกคลังวัตถุดิบ ต้องใช้ข้อมูลจากแผนกขาย
เพื่อที่จะท าการพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดข้ึนใน
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ไตรมาสถัดไป แผนกวางแผนการผลิตต้อง
รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบส่งให้
ผู้บริหารระดับสูง แผนกจัดซื้อท าแผนในการ
จัดซื้อวัตถุดิบคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบต่อรอง
ราคาวัตถุดิบ แผนกการเงินจัดเตรียมงบประมาณใน
การจ่ายช าระค่าวัตถุดิบ และแผนกการเงินส่ง
ต่อข้อมูลการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบไปยังแผนกบัญชี
จะเห็นว่าข้อมูลของแต่ละแผนกจะถูกรวบรวม
และน าเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  

ข้อมูลจากภายในองค์กร (Internal Information) 
เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรข้อมูลที่ได้มา
อาจมาจากพนักงานหรือมีเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ในองค์กร เช่น ยอดขายประจ าปีข้อมูลผู้ถือหุ้น 
รายงานก าไรขาดทุน รายช่ือพนักงานข้อมูลภายใน
บางอย่างสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
ทราบหรือไม่ก็ได้ แต่หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหลักขององค์กรและ
มีความส าคัญมาก เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออก   
สู่ตลาดใหม่ข้อมูลการทดลองแปรรูปสินค้า 
ข้อมูลต้องมีการปกปิดไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลได้ ข้อมูลต้นทุนเป็นข้อมูลภายใน
องค์กรที่ส าคัญการน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการวางแผน 
สามารถน ามาใช้ในลักษณะของการวิเคราะห์ 
การวางแผนทางด้านก าไร(Profit Planning)  
โดยการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนปริมาณและ
ก าไร (Cost – volume – Profit  Analysis) 
นอกจากนี้ ยั งใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
(Operation  Planning) ด้วยการจัดท างบประมาณ
(Budgeting) การน าข้อมูลทางบัญชีต้นทุนมาใช้
ในการควบคุมจะน ามาใช้ในลักษณะของการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการน า
ข้อมู ลบัญชีต้นทุ นมาใช้ ในการ วัดผลและ
ประเมินผลการด าเนินงาน สามารถน ามาใช้ใน
ในลักษณะของการก าหนดราคาโอนการจัดท า
รายงานเพื่อการวัดผลการด าเนินงาน 

2.  ข้อมูลจากภายนอกองค์กร (External 
Information) ผู้ประกอบการต้องใช้ข้อมูลจาก
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารธุรกิจแต่ข้อมูลภายในเพียงอย่างเดียว   
คงไม่เพียงพอกับการตัดสินใจเนื่องจากผู้ประกอบการ
ต้องใช้ข้อมูลภายนอกประกอบการตัดสินใจด้วย  
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ประเพณีวัฒนธรรม กฎหมาย ข้อมูลของคู่แข่ง   
ข้อมูลภายนอก(External Information) เป็น
แหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยทั่วไปแล้ว
สามารถน าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์
ในองค์กรได้ โดยการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลเจ้าหนี้ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสถาน
บันการเงิน ข้อมูลกฎหมายและอัตราภาษีของ
รัฐบาล หรืออาจรวมถึงข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง 
สามารถหาข้อมูลจากแหล่ งภายนอกนี้ ได้      
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
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  หรือสื่ออื่นๆได้
ทั่วไปลักษณะของข้อมูลมีทั้ งเป็นข้อมูลเ ชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการ
ต้องมีความรู้ ในการสังเคราะห์ ข้อมูลเหล่าน้ัน          
ใช้ประสบการณ์น าข้อมูลเหล่านั้นน ามาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ   

กิจการอาจจ่ายค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการลงทุนในจ านวนมากแต่ไม่สามารถ
น ามาใช้ในการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์ก็ไม่เกิด
ประ โยชน์ ข้อมูลที่ ดีต้อ งทันต่อ เหตุก าร ณ์          
มีความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจมีความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
แบ่งได้ 2 ลักษณะ (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์, 2555) 

1. ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงปริมาณ 
(Quantitative information)เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
เช่น ปริมาณการขาย จ านวนช่ัวโมงในการผลิต 
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อัตราภาษี  สถิติยอดขาย  สถิติการส่งออกของ
ประเทศ 

2. ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงคุณภาพ 
(Qualitative information) เป็นข้อมูลการ
บรรยาย ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น เช่น 
บทความวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ บทความของ
นักเศรษฐศาสตร์ บทความของผู้จัดการตลาด
หลั กทรั พย์ บทความเกี่ ยวกั บการลงทุ นใน
ต่างประเทศไม่ ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือ
ภายนอกองค์กรล้วนส าคัญอย่างยิ่งระยะเวลา
และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ก็เป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กระบวนการเก็บข้อมูล ระยะเวลาในเก็บข้อมูล
และช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลก็มีความส าคัญ
เช่นกัน 

 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือการ
ตัดสินใจ (สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2549) 

ค้นหาปัญหาที่แท้จริง (Defining  the  
problem)ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 
(Identifying  Alternative)รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ (Accumulating  relevant  information)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละทางเลือก 
(Analysis  and  Comparison  of  Alternatives)         
น าข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ (Making  
the  Decisions) เมื่อได้ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งแบบปริมาณและแบบคุณภาพ
พร้อมแล้ว การน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
เป็นส่วนที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ   
ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจที่น่าสนใจ 
คือ การบริหารจัดการธุรกิจตามวงจรคุณภาพ 
PDCA การบริหารจัดการธุรกิจตามวงจร 
PDCA (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์, 2555) 

การบริหารที่ควรใช้ในการจัดการธุรกิจ
ตามวงจร PDCA ประกอบด้วย การวางแผน
(Plan) การปฏิบัติ(Do) การตรวจสอบ(Check) 
และการด าเนินการ(Action) การบริหารงาน
ตามวงจร PDCA เป็นการบริหารงานที่ต้องการ
บรรลุผลส าเร็จในระยะสั้นหรือระยะยาวได้  

การวางแผน(Plan) เป็นการวางแผนที่
ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
แก้ปัญหา ตามขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลมาก
น้อยเพียงใดข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวม      
และวิเคราะห์ทางเลือกการวางแผนมี 2 ประเภท คือ 
1) การวางแผนอนาคต เป็นการวางแผนวางแผนส าหรับ
สิ่งที่จะเกิดในอนาคตไม่สามารถควบคุมได้    
แต่มีการเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับเหตุการณ์
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 2) การวางแผนเพื่อการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเป็นการวางแผนที่
สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนา 
เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางให้ดีข้ึนการปฏิบัติ   
คือ การลงมือท าตามทิศทางของแผนที่วางไว้ 

การปฏิบัติ(Do) คือการลงมือท าตาม
แผนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่
ได้ก าหนดไว้ตามขั้นตอน 

การตรวจสอบ(Check) คือ การประเมินผล  
ที่ได้รับจากการปฏิบัติว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด   
การตรวจสอบจะช่วยให้การด าเนินงานอยู่ใน
กรอบและบรรลุวัตถุประสงค์  

การด าเนินงาน(Action) การด าเนินงาน
ให้เหมาะสมจะพิจารณาผลทีไ่ด้จากการตรวจสอบผล
ที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าเดิม หรือท าให้มีคุณภาพดีกว่าเดิมมีการ
ทบทวนแผน ทบทวนการปฏิบัติงานและทบทวน
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ผลลัพธ์ที่ได้รับว่าเหมาะสม คุ้มค่ากับต้นทุนที่
เสียไป 

นอก เ ห นื อ จ ากที่ ก ล่ า วม า ข้ า ง ต้ น 
ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประเภท
ของต้นทุน ซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กรที่ส าคัญ 
การท าความเข้าใจเรื่องประเภทของต้นทุน    
จะช่วยท าให้ผู้ประกอบสามารถพิจารณา     
และวิเคราะห์ได้ว่า ต้นทุนแบบใดเหมาะสมใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในแต่ละด้าน
ที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ จึงต้องมีความเข้าใจลักษณะ  
ของต้นทุนแต่ละประเภทก่อน จึงจะช่วยให้
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องสามารถ
เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ 

 
การจ าแนกประเภทต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ
(สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์: 2549, สุรีย์พร  จารุวัสตร์, 
2544) 

ต้นทุนมี ประ โยชน์ต่ อ ธุ รกิจและ ถูก
น าไปใช้ในหลายจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เพื่อค านวณต้นทุนผลิตใช้การวางแผนการผลิต  
ใ ช้ ข้อมูล ในการตั ดสิ นใจของฝ่ ายบริห าร     
ดังนั้นการจ าแนกต้นทุนจึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการน าไปใช้การแบ่งจ าแนกประเภทต้นทุน 
แบ่งได้ดังนี้ 

1.  การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรม 
(Costs  Behavior) เป็นการวิเคราะห์ต้นทุน    
ทีละรายการ ว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณ
กิจกรรมอย่างไร ปริมาณกิจกรรมบางครั้งเรียกว่า 
“ตัวผลักดันต้นทุน”(Costs Driver) พฤติกรรม
ของต้นทุนแบ่งได้  3  ประเภท  ได้แก่ 

1.1 ต้นผันแปร (Variable Costs)
ลักษณะของต้นทุนผันแปรคือต้นทุ นรวมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมอย่างเป็น

สัดส่วน ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยคงที่ เช่น การผลิต
กระเป๋าหนัง  

 
ปริมาณการ
ผลิต(ใบ) 

ต้นทุนรวม
(บาท) 

ต้นทุนวัตถุดิบ/
หน่วย(บาท) 

1 ใบ 400  บาท 400  บาท 
2 ใบ 800  บาท 400  บาท 
4 ใบ 1,600  บาท 400  บาท 

 
จะเห็นได้ ว่าต้นทุนผันแปรเป็น

ต้นทุนที่มีลักษณะต้นทุนรวมที่เคลือ่นไหวไปตาม
ระดั บกิ จกรรมเมื่ อระดั บกิ จกรรมการผลิ ต
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรือลดลงต้นทุนในการผลิต
ก็จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามไปด้วย ต้นทุนผันแปร
มีทั้งในต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งจะปรากฏในงบ
ต้นทุนการผลิตและในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ซึ่งจะปรากฏในงบก าไรขาดทุน 
นั่นหมายความว่า กิจกรรมการผลิตที่เพิ่มข้ึน
หรือลดลงมีส่วนท าให้ต้นทุนผลิตเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงด้วย เช่นเดียวกับกิจกรรมการขายและการ
บริหารสินค้าที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงก็มีส่วนท าให้
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ด้วยเช่นกัน  

1.2  ต้นทุนคงท่ี (Fixed  Costs) เป็น
การวิเคราะห์รายการต้นทุนทีละรายการในช่วง
ปริมาณกิจกรรมที่ก าหนด(Relevant  Range) 
ไม่ว่าปริมาณกิจกรรมที่ก าหนดจะเปลี่ยนแปลง
ไปเท่าใด ต้นทุนยังเท่าเดิมแต่ต้นทุนต่อหน่วย  
จะเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนค่าเช่าคลังวัตถุดิบ  
สมมติว่ากิจการจ่ายค่าเช่าคลังเดือนละ 40,000  บาท 
โดยในแต่ละเดือนจะเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
สูงสุด 40,000  กิโลกรัม ต้นทุนรวมและต้นทุน
ต่อหน่วยจะเป็น ดังนี้ 
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ปริมาณการเก็บ
รั กษา วัตถุ ดิ บ
(กิโลกรัม) 

ต้นทุนต่อ
หน่วย
(บาท/
หน่วย) 

ต้นทุน
รวม
(บาท) 

10,000 40,000 4 
20,000 40,000 2 
30,000 40,000 1.33 
40,000 40,000 1 

           
จะเห็นได้ว่าในช่วงปริมาณกิจกรรม

ที่ก าหนด (Relevant  Range) ต้นทุนคงที่จะไม่
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ต้นทุนคงที่ในการ
วิเคราะห์จึงต้องพิจารณาช่วงของกิจกรรมด้วย 

1.3  ต้นทุนผสม (Mixed  Costs) เป็น
ลักษณะต้นทุน 2 ลักษณะรวมกัน คือ ต้นทุนผัน
แปรที่มีลักษณะต้นทุนรวมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมีการการเปลี่ยนแปลงปริมาณกิจกรรม    
และต้นทุนคงที่ ที่มีลักษณะต้นทุนรวมจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
กิจกรรม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  ต้นทุนกึ่งผันแปร 
(Semi-variable  Costs) ต้นทุนแบบเป็นข้ัน 
(Step  Costs) หรือ ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi-
fixed  Costs) 

1.3.1 ต้นทุนกึ่งผันแปร(Semi-
variable  Costs)  มีลักษณะเป็นต้นทุนที่มีทั้งต้นทุน
ผันแปรและต้นทุนคงที่ผสมกัน แต่มีแนวโน้มไป
ทางต้นทุนผันแปรมากกว่า เช่น ค่าโทรศัพท์    
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ซึ่งจะมีต้นทุน 2 ประเภท 
คือ ต้นทุนค่าใช้บริการและต้นทุนค่าเช่า ยกตัวอย่าง
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต ค่าไฟฟ้าจะมีต้นทุน     
2 ประเภท ได้แก่ ค่ารักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ค่าใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งค่ารักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  
มีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ ค่าใช้กระแสไฟฟ้า      
มี ลั กษณะเป็ นต้ นทุ นผั นแปรต้ นทุ นค่ าใ ช้
กระแสไฟฟ้าจะมีแนวโน้มสูงข้ึนตามอัตราการใช้

กระแสไฟฟ้า แต่ค่ารักษาหม้อแปลงไฟฟ้ายังคง
เท่าเดิม 

1.3.2 ต้นทุนแบบเป็นข้ัน(Step 
Costs) มีลักษณะต้นทุนคงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อช่วงปริมาณกิจกรรมที่ก าหนดเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เช่น ถ้ากิจการมีการขยายการผลิต 
จ าเป็นต้องเก็บรักษาวัตถุดิบไว้มากกว่าเดิม 
จ าเป็นที่จะต้องเช่าคลังเก็บวัตถุดิบเพิ่มการจ่าย
ค่าเช่าคลังจะมากกว่าเดือนละ 40,000  บาท และ
การเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตก็มีจ านวนมากกว่า 
40,000  กิโลกรัม มีลักษณะที่ต้นทุนรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในช่วงระดับกิจกรรมหนึ่ง    
แต่เมื่อช่วงระดับกิจกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ต้นทุนก็จะเปลี่ยนแปลงตาม  

2. การจ าแนกประเภทต้นทุนตาม   
การค านวณต้นทุนเพ่ือคิดเข้างาน 

2.1 ต้นทุนทางตรง (Direct  Costs)  
หมายถึง การคิดต้นทุนที่สามารถระบุหรือช้ีชัดได้ว่า
ใช้ต้นทุนส่วนใดไปจ านวนเท่าใดต่องานหนึ่งช้ิน 
ซึ่งต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าใช้ไป
จ านวนเท่าใด ค านวณต้นทุนได้เท่าใดต่องาน
หนึ่งช้ิน คือ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและต้นทุน
ค่าแรงงานทางตรง  

2.2 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect  Costs)  
หมายถึง การค านวณต้นทุนที่ต้องใช้วิธีการจัดสรร
ปันส่วนเนื่องจากไม่สามารถระบุหรือช้ีชัดได้ว่า
ได้ใช้ต้นทุนไปจ านวนเท่าใด คิดเป็นต้นทุนเท่าใด
ต่องานหนึ่งช้ิน ซึ่งส่วนใหญ่คือ ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ซึ่งหมายความรวมถึง วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงาน
ทางอ้อม และค่าใช้จ่ายการผลิต เงินเดือนผู้จัดการ
โรงงาน เงินเดือนยามรักษาความปลอดภัยโรงงาน 
ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนของแผนกบริการ 
ซึ่งในกิจกรรมอุตสาหกรรมจะแบ่งส่วนงานผลิต
ออกเป็น 2 แผนก คือแผนกการผลิต(Production 
Department) และแผนกบริการ (Service Department) 
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ได้แก่ แผนกบุคลากร แผนกบัญชีต้นทุน แผนกคลัง
วัตถุดิบ แผนกบริหารโรงงาน เป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่
ต้องค านวณต้นทุนผลิตต้องมีการปันส่วนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดข้ึนจากแผนกบริการมา
เป็นต้นทุนของแผนกผลิตด้วย ซึ่งการปันส่วน
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตจากแผนกบริการไปยัง
แผนกผลิตมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ การปันส่วน
ต้นทุนวิธีทางตรง(Direct Method) การปันส่วน
ต้นทุนวิธีแบบเป็นข้ัน(Step Method) และการ

ปันส่วนต้นทุนตามวิ ธีพีชคณิต ( Algebraic  
Method) 

3.  การจ าแนกประเภทต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
ไม่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ได้แก่ 

3.1 ต้นทุนส่วนต่าง(Differential  
Costs)  ต้นทุนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และเป็น
ต้นทุนที่ต้องเลือกปฏิบัติทางใดทางหนึ่งต้นทุน
ทั้งสองมีส่วนต่างกันอันเป็นสาระในการตัดสินใจ 
เช่น 

 

กิจกรรม 
ทางเลือก ต้นทุนส่วนต่าง

(บาท) ผลิตเอง ซื้อ 
ซื้อปุ๋ย  -  8,000 (8,000) 
วัตถุดิบทางตรง              

4,000 
- 4,000 

ค่าแรงงานทางตรง              
1,000  

- 1,000 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 1,000          -  1,000 
รวม  6,000 8,000  (2,000) 
ปริมาณ 10  กระสอบ 10  กระสอบ  

 
3.2 ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity  

Costs)  ต้นทุนที่เป็นผลประโยชน์ที่ต้องสญูเสียไป
จากการตัดสินใจเลือก ตัวอย่างเช่น กิจการให้
เช่าพื้นที่จอดรถจะสามารถเก็บค่าเช่าพื้นที่ได้
เฉลี่ยวันละ 20,000 บาท จ่ายค่าแรงให้พนักงานเก็บเงิน 
ค่าจ้างวันละ 300 บาท จ านวน 10 คน มีผู้มาติดต่อ   
ขอใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้าจ านวน 2 วัน โดยจ่าย
ค่าเช่าให้วันละ 25,000  บาท ถ้ากิจการตัดสินใจให้
เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้ากิจการยังจ าเปน็ที่จะต้อง
จ่ายค่าจ้ างพนักงานเก็บเงินผู้บริหารต้อง

ตัดสินใจว่าจะเลือกทางใด โดยค านวณหักค่าเสีย
โอกาสที่ไม่ได้รับจากทางที่ไม่ได้เลือกด้วย    

3.3  ต้นทุนจม (Sunk  Costs) คือ 
ต้นทุนที่เกิดข้ึนแล้วในอดีตแต่การตัดสินใจเลือก
เป็นเรื่องของอนาคต ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วจึงไม่มี
ผลต่อการตัดสนิใจ เช่น การลงทุนผลิตสินค้า มีสินค้า
คงเหลือจ านวนหนึ่ง มีมูลค่า 500,000 บาท    
จะเห็นว่าสินค้าได้ถูกผลิตแล้วและเงินทุนได้จ่าย
ไปแล้วในการลงทุนผลิตในอดีต กิจการต้องหา
ทางเลือกในการจัดการกับสินค้าคงเหลือเหล่านั้น    
เพื่อหาทางชดเชยเงินทุนที่จ่ายไป หรือจะปล่อย
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ให้เป็นสินค้าล้าสมัย ซึ่งรายการเหล่านี้จะไปปรากฏ
ในงบก าไรขาดทุน  

4.  การจ าแนกประเภทต้นทุนตามหน้าท่ี
การท างาน 

4.1 ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
โดยตรง เรียกว่า “ต้นทุนการผลิต”(Manufacturing  
Costs) บางครั้ ง เรี ยกว่า“ต้ นทุ นผลิ ตภัณฑ์ ”
(Product  Costs) หรือองค์ประกอบการผลิต 
ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ วัตถุดิบทางตรง 
(Direct  Materials) ค่าแรงงานทางตรง (Direct  Labor) 
และค่าใช้จ่ายการผลิต(Manufacturing  Overhead)  
ซึ่งจะถูกแสดงไว้ในงบต้นทุนผลิต(Manufacturing  
Costs) วัตถุดิบทางตรง(Direct  Materials)   
คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เช่น การผลิตเสื้อ
ส าเร็จรูป วัตถุดิบหลัก คือ ผ้าค่าแรงงานทางตรง
(Direct  Labor) คือ  ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโดยตรง  
เช่น การผลิตเสื้อส าเร็จรูป ค่าแรงงานทางตรง 
คือ ค่าแรงของคนงานที่เย็บจักร ค่าแรงคนงาน  
ที่ตัดผ้า ค่าใช้จ่ ายการผลิต (Manufacturing  
Overhead) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดข้ึนในการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ที่ไม่ใช่ ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงและต้นทุนค่าแรงงานทางตรงต้นทุน
ค่าใ ช้จ่ ายการผลิตถือเป็นต้นทุนทางอ้อม       
ซึ่งหมายความรวมถึงวัตถุดิบทางอ้อม  ค่าแรงงาน
ทางอ้อม  เช่น  การผลิตเสื้อวัตถุดิบทางอ้อม คือ ด้าย  
ค่าแรงงานทางอ้อม คือ ค่าแรงพนักงานคลัง
วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการผลิตบางครั้งเรยีกว่า โสหุ้ย
การผลิต หรอื ค่าใช้จ่ายโรงงาน(Factory  Overhead) 

4.2 ต้นทุนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตโดยตรง เรียกว่า ต้นทุนส าหรับงวด (Period  
Costs) ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling  
Costs) และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative  
Costs)  หรือเรียกรวมกันว่าค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

(Operating Cost ) ซึ่งจะถูกแสดงไว้ในงบก าไร
ขาดทุน (Net Profit and Lost Statement) 
ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ   
คือ ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้การน า
ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจมาใช้ต้องค านึง  
ถึงความเป็นไปได้ของข้อมูลที่จะเกิดข้ึนว่า       
มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดโดยใช้
เทคนิคความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การ น า เ ทคโนโ ลยี ส มั ย ใหม่ ม า ใ ช้ ในกา ร
ประมวลผลจะได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อการ
ตัดสินใจ แต่ก็ต้องค านึงถึงต้นทุนที่จ่ายออกไป
เพื่อให้ได้ ข้อมูลเหล่านั้นมาว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
ระบบบัญชีต้นทุนที่เลือกใช้มีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด เช่น วิธีการคิดค่าเสื่อมการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายการผลิตคุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงต้นทุนรวมทั้งพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์กรผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การเมือง  เศรษฐกิจ กฎหมาย มีผลกระทบ
คุณภาพของข้อมูล 
 
บทสรุป 

การเข้าสู่ยุค AEC ท าให้เกิดโอกาสกับ
ธุรกิจในการขยายฐานทางการตลาดออกไป    
ยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อย
ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนารองรับ  
การแข่งขันที่มีการขยายมากข้ึนเช่นกัน ปัญหาที่เกิด
ข้ึนกับผู้ประกอบการในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ  
ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
การตัดสินใจเป็นหน้าที่พื้นฐานของการบริหาร
จั ดการ (อนุ รั กษ์  ทองสุ โขวงศ์ , 2555) ของ
ผู้ประกอบการ การตั ดสินใจจะเกี่ ยวข้องกั บ
ทางเลือกโดยการเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือก ดังนั้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต้องแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
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เนื่องจากข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่ไม่
เกี่ยวข้องจะท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเข้าใจ
ผิดพลาด ผู้บริหารที่ดีจะต้องสามารถแยกแยะ
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ตั ดสิ น ใจทั้ ง ภายในและภายนอกกิ จการ 
แหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้ บริหาร       
มี 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลภายในองค์กรและ
แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ประเภทของข้อมูล 
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงปริมาณ และข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
เชิงคุณภาพ ข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ 
แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การจ าแนกประเภทต้นทุนตาม
พฤติกรรม การจ าแนกประเภทต้นทุนตามการ
ค านวณต้นทุนคิดเข้างาน การจ าแนกประเภท
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ และการจ าแนกประเภท
ต้นทุนตามหน้าที่งาน กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้
ได้ ข้อมูลที่ดี  มี คุณภาพ ทันต่อเวลา ทันต่อ
เหตุการณ์ จึงต้องมีกระบวนการค้นหาปัญหา 
ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา มีรายละเอียด

ประกอบอธิบายต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละทาง
อย่างชัดเจนเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเท่ านั้นผู้ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแต่ละทางเลือกโดยน าข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการตัดสินใจ 

การน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
เป็นส่วนที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ   
ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจที่น่าสนใจ 
คือ การบริหารจัดการธุรกิจตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ประกอบด้วย การวางแผน(Plan) การปฏิบัติ(Do) 
การตรวจสอบ(Check) และการด าเนินการ(Action)     
การบริหารงานตามวงจร PDCA เป็นการบริหารงาน     
ที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จในระยะสั้นหรือระยะ
ยาวได้ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ คือ ความไม่แน่นอน ความเป็นไปได้ของ
ข้อมูล และแนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดข้ึนมีมาก
น้อยเพียงใด   
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ปัญหาการไม่รู้หนังสอืของกลุ่มผู้สูงอายบุ้านกกจาน ต าบลกกสะทอน               
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

The Illiteracy of the elderly at Ban Kok Chan, Kok Sathon Subdistrict, 
Dansai District, Loei Province 

 

ปิยาพร   อภิสุนทรางกูร1 
 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนปัญหาการไม่รู้หนังสือของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกกจาน ต าบลกกสะทอน 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และสนับสนุนกลุ่มช่วยเหลือและแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือดังกล่าวให้จ านวนผู้ไม่รู้
หนังสือมีจ านวนลดลง จากปัญหาการไม่รู้หนังสือพบว่าชาวบ้านมีปัญหาในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย 
บ้างก็โดนหลอกให้เซ็นเอกสาร หรือจ ายอมที่จะเสียประโยชน์ แม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจ าวันที่จะต้องรับประทานยา 
อาหาร ต่าง ๆ ก็ไม่สามารถอ่านได้ บางครั้งก็กินยาผิดหรือรับประทานอาหารที่หมดอายุ จนเกิดอาการแพ้ ล้มป่วย 
เสียชีวิต แม้แต่ของใช้ประจ าวันก็ยังเป็นปัญหาด้วยเพราะไม่สามารถท าความเข้าใจในรายละเอียดตามข้อบ่งชี้ต่าง ๆ 
ได้อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีกลุ่มนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ     
ให้ความสนใจเข้ามาแก้ปัญหาพร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อลดจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือให้มีจ านวนลดลง โดยการตั้งกลุ่ม
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจ การให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้มากขึ้น แนวโน้มในอนาคตผู้ไม่รู้หนังสือจะมีจ านวนลดลงเน่ืองจากเยาวชนในปัจจุบันจะได้เรียนหนังสือมากขึ้น
เพราะการเดินทางที่สะดวกและช่องทางการเรียนรู้มีหลากหลายมากขึ้น ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่รู้หนังสือก็สามารถได้รับ
การช่วยเหลือมากขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในทางการรักษาพยาบาล การด าเนินชีวิต แต่ในด้านการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมายน้ันผู้ไม่รู้หนังสืออาจจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงที่จะท าธุรกรรมกับคนแปลกหน้าหรือจ าเป็นต้อง
ให้ญาติพี่น้องที่สนิทมาช่วยเหลือต่อไป 
 
ค าส าคัญ :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 อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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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 
 
บทน า 

ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก คนไทยตระหนักถึง
การให้ความรู้แก่บุตรหลานให้สามารถอ่านออก
เขียนได้มาหลายสิบปี แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า
ชุมชนห่างไกลหลายแห่งยังมีผู้ไม่รู้หนังสืออีก
จ านวนมาก โดยมีสาเหตุจากที่อยู่อาศัยห่างไกล
จากสถานศึกษาและยังต้องช่วยผู้ปกครองท าไร่
นาตามอาชีพพื้นฐานของครอบครัว เป็นเหตุให้
กลุ่มเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่และ
ผู้ปกครองมองว่าบุตรหลานบางคนหัวไม่ดีก็ไม่
ส่งเรียนต่อ อีกทั้งเด็กบางกลุ่มก็ไม่ชอบที่จะไป
โรงเรียน เมื่ออายุมากข้ึนจึงเกิดปัญหาอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้จนเป็นเหตุให้กลุ่มนักวิชาด้าน
การศึกษารวมไปถึงกลุ่มพัฒนาชุมชนต้องเข้ามา
มีบทบาทในการช่วยเหลือและหาทางแก้ไข
ต่อมา 

โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 
ลุ่มน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายใต้แผน
โครงการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมาย 
12 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านกกจาน ก็ได้อยู่ในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สุขภาพ 
ส่งเสริมอาชีพ และให้การศึกษาได้เข้าถึงแต่ละ
พื้นที่ได้ทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังประสบปัญหา
กับการลงพื้นที่กับชาวบ้านเนื่องจากการไม่รู้
หนังสือนี้เอง 

 

ปัญหาและความส าคัญ 
จากการศึกษาปัญหาจากกลุ่มประชากร

ในพื้นที่บ้านกกจาน ต าบลกกสะทอน มีประชากร
จ านวน 630 คน โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร     
จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ในพื้นที่บ้านกกจาน 
มีโรงเรียน 1 โรงเรียน มีภูมิประเทศเป็นเชิงเขาห่างไกล 
มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญหลายแห่ง   
แต่ประชากรในพื้นที่ไม่รู้หนังสือตามรายงาน
โครงการรั ก ษ์น้ า เพื่ อพระแม่ ของแผ่นดิน     
กล่าวว่า ในต าบลกกสะทอนได้ให้ความส าคัญ    
ด้านการอ่าน โดยทางศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดโครงการส่งเสริม
การอ่านโดยมีเป้าหมายให้ประชาชน 12 หมู่บ้าน      
ในอ าเภอด่านซ้ายเข้าร่วมโครงการจ านวน 400 คน   
โดยมีระยะด าเนินการในปี 2560-2561 เพื่อพัฒนาให้
ประชากรในหมู่บ้านรู้หนังสือได้  

ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า 30 ปี     
ที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยลูกหลานในการอ่านข้อมูล
และบางครั้งก็ยังมีปัญหาในการให้ข้อมูลการ
ตีความซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญของเอกสาร เช่น ยา 
อาหาร ธุรกรรมทางการเงิน การท าสัญญาต่าง ๆ    
ที่ต้องอาศัยการอ่านข้อมูลจ านวนมากท าให้
ผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องท าธุรกรรม
โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้สูงอายุ
ที่พบปัญหาต่างต้องทนรับผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมา
เป็นระยะเวลายาวนาน 

จากการศึกษาปัญหาสืบเนื่องจากการ
วิจัยดังกล่าวผู้ศึกษาจึงพบอีกว่าปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้สูงอายุเป็นปัญหาหลัก   
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ที่ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ภาระหนี้สิน 
สุขภาพเสื่อมโทรม การใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
ในบทความช้ินจึงจะกล่าวถึงปัญหาและการศึกษา
แนวทางแก้ไขที่จะสามารถท าได้ 
 
ข้อเท็จจริงในชุมชน 

บ้านกกจานเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขา
ห่างไกลจากตัวอ าเภอด่านซ้าย มีประชากร 170 หลังคา
เรือน ในหมู่บ้านมีโรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง 
ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักพื้นที่
โดยทั่วไปบ้านกกจานมีความใกล้ เ คียงกับ
หมู่บ้านอื่น ๆ โดยรอบ หากแต่พบปัญหาการ
อ่านหนังสือไม่ออกของประชากรในหมู่บ้าน   
โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนวัยท างานจนถึงผู้สูงอายุ   
จะไม่สามารถอ่านหนังสือได้และความไม่รู้
หนังสือนี้ก็มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต     
การประกอบอาชีพ การธุรกรรมต่าง ๆ อีกด้วย 

เฉลิมลาภ ทองอาจ (2557) ปัจจุบันพบว่า
เยาวชนกว่า 35,000 คน อ่านและเขียนไม่ได้   
ซึ่งคิดเป็น 5% ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา       
ปีที่ 3 ทั้งประเทศ และที่เหลืออีกกว่า 2 แสนคน 
ก็อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนให้ เห็นวิกฤตคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยและแสดงให้เห็นวิกฤตในเรื่องของ
การแก้ปัญหาของภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบการศึกษา
ของชาติโดยรวม  

จากบทความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทักษะ
การอ่านเขียนเป็นทักษะที่มีความจะเป็นต่อการ
พัฒนาบ้านเมืองเมื่อผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด
ปัญหาสืบเนื่องต่อไปในอนาคต และเมื่อมีอายุ
มากข้ึนก็ยากที่จะหาเวลาไปเรียนรู้หรือพัฒนา
ทักษะดังกล่าวได้ จนเป็นสาเหตุส าคัญที่สอดคล้อง
กับจ านวนตัวเลยของผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ที่มีมากขึ้น  

นลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อ านวยการ กศน. 
จังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่ากับ ไทยรัฐฉบับพิมพ์  
เมื่อ 8 ก.ย. 2558 ผลการส ารวจผูที่ไม่รู้หนังสือ
ของจังหวัดหนองคาย ปี 2557 มีจ านวน ถึง 9,180 คน  
จึงได้จัดให้มีโครงการบ้านอัจฉริยะในทุก 9 อ าเภอ       
ในจังหวัดหนองคาย และได้ด าเนินการส่งเสริม
การอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้มีการจัดตั้ง
ชมรมนักอ่ านหนังสือชุมชน โดยมีสมาชิกถึ ง 
14,920 คน ซึ่งมากกว่าครึ่ง  

อีกทั้งยังได้มีการให้สมาชิกท าการบันทึก
ทุกวันโดยมีสโลแกนว่า “อ่านทุกวัน บันทึกทุกคืน” 
เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้อ่านบันทึกลงสมุด และได้น า
สมุดบันทึกเหล่านั้นข้ึนถวายแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน
ของไทยท าให้สมาชิกมีความภาคภูมิใจอย่างมาก 
นอกจากนี้นางสมบูรณ์ อายุ 66 ปี ยังได้ให้สัมภาษณ์
ด้วยว่า ตนเองได้ประสบปัญหาจากการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ เพราะตนเองเรียนจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ไม่ได้ศึกษาอ่านหนังสืออีก
เลยท าให้ลืมตัวอักษรต่าง ๆ เมื่อต้องการไปท า
เอกสารราชการก็สะกดช่ือตนเองไม่ได้และไม่
กล้าออกไปไหนเพราะอ่านหนังสือไม่ออก 

 จะเห็นได้ ว่าปัญหาการอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ การไม่รู้หนังสือนั้นเป็นปัญหาอย่างมาก
ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน เมื่อกลุ่มนักวิชาการ
ลงพื้นที่ส ารวจพบปัญหาก็ต่างไม่นิ่ งนอนใจ     
หาวิธีแก้ปัญหาในหลาย ๆ วิธีตามแต่บริบทของ
แต่ละพื้นที่ และพยายามลดจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ
ให้มีจ านวนน้อยลง แต่จะให้คนสูงอายุมาเข้า
เรียนในช้ันเรียนนั้นก็เป็นไปได้ยาก จึงได้มีการศึกษา
แนวทางช่วยเหลือในล าดับต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. สะท้อนปัญหาผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ในเขตพื้นที่บ้านกกจาน ต าบลกกสะทอน 
2. สนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่าน

ไม่ออกเขียนไม่ ได้ ในเขตพื้นที่บ้ านกกจาน   
ต าบลกกสะทอน 
 
 ขอบเขตของเรื่อง 

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการไม่รู้
หนั งสื อของผู้ สู งอายุ ในพื้ นที่ บ้ านกกจาน     
ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย     
ที่ปรากฏในช่วงปี 2560-2561 โดยการลงพื้นที่
ส ารวจจากคณะท างานโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระ
แม่ของแผ่นดิน โดยจะกล่าวถึงปัญหาการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ชาวบ้านที่ปรากฏในพื้นที่เท่านั้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัญหาการไม่รู้หนังสือของกลุ่มผู้สูงอายุ
และเยาวชนไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่บ้านกกจานเท่านั้น 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาน้ีพบมนหลายจังหวัด
และหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหามาบ้างแล้ว   
ในหลาย ๆ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็หาวิธีช่วยเหลือ   
ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้ งส่งเสริมการอ่านให้     
มากขึ้นอีกด้วย 

เยาวรัตน์ ปรปัก ษ์ขาม ; Yawarat 
Porapakkham; สุพัตรา อติโพธิ (2543) ท าการ

วิจัยเพื่อน าเสนอสภาวะสุขภาพและแนวโน้ม
ประชากรสูงอายุไทยและแสดงภาพลักษณ์ของ
ประชากรสูงอายุในอีก 10 ปีข้างหน้าเพื่อประกอบการ
เสนอแนะระบบสวัสดิการและบริการที่เหมาะสม  
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มข้ึน
ของประชากรสูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ช่วง 60-70 ปี 
หลังจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วทั้งสองเพศ
และเหลือน้อยที่สุดในกลุ่มอายุสูงสุด และพบว่า
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุร้อยละ 30 ที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ อีกทั้งบริการด้านสังคมและสุขภาพที่รัฐ
จัดสรรให้ที่ผา่นมายังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานและไม่ครอบคลุมกลุ่มอายุ     
ในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

Medtang (2554) กล่าวในเว็บไซต์ รอบรู้
เรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ว่าปัจจุบันเราประสบปัญหา
ผู้สูงอายุที่มีอายุมาก  ๆอ่านหนังสือไม่ออก หรือมอง
ตัวหนังสือเล็กๆ ไม่เห็น ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักท า
ให้การควบคุมโรคที่เป็นอยู่เป็นไปได้ยากเนื่องจาก
การรับประทานยาได้ไม่ถูกต้อง และการรับประทาน
ยาเป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการรักษาโรค
ต่างๆ ดังนั้นจึงได้มีแนวทางแก้ไข เช่น  

1) ให้มีคนจัดยาให้ผู้ป่วยที่อ่านหนังสือ
ไม่ออกไดร้ับประทานอย่างถูกต้อง โดยจัดยาใส่
กล่องหรืออุปกรณ์ช่วยและท าสัญลักษณ์ที่เข้าใจ
ตรงกันไว้ให้  
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                   ภาพท่ี 1 กล่องใส่ยาของผู้สูงอายุรายสัปดาห์ Medtang (2554) 
 
2) เมื่อไปรับบริการจากสถานพยาบาล

ควรก าชับผู้ป่วยให้แจ้งเภสัชกรหรือห้องจ่ายยาว่า
อ่านหนังสือไม่เข้าใจหรือมองตัวหนังสือไม่ชัดเจน 
ซึ่งหลายแห่งจะมีการใช้สัญลักษณ์เป็นรูปภาพ
เพื่อสื่อความหมายของการรับประทานยา เช่น ไก่
และพระอาทิตย์ข้ึนหมายถึงเวลาเช้า พระอาทิตย์
จ้าหมายถึงกลางวัน พระอาทิตย์สีด าตกน้ า หมายถึง
ตอนเย็นแสงไม่มีแล้ว และ เตียงนอนมีพระจันทร์  
กับดาวหมายถึงก่อนนอน 

3) การสัญลักษณ์วงกลมหมายถึงยาเม็ด 
ส าหรับยาเม็ดหากไม่ควรแกะออกจากแผง  
เพราะจะช่วยกันความช้ืน หรือแสง หากยานั้น     
โดนความช้ืนหรือแสงไม่ได้ 

จะเห็นได้ ว่าการใช้สัญลักษณ์ก็เป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุ    
ในการรับประทานยาให้ถูกต้องได้เช่นกันแต่ต้อง
อาศัยความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้จัดยา   

และผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปัญหา
การอ่านหนังสือไม่ได้ยังส่งผลให้ผู้ป่วยไม่อาจ
เข้าใจความหมายของค าอธิบายในฉลากยาใน
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่อง 

นัยน์ปพร ดวงสิน (2556) ได้ท าการวิเคราะห์
และวางแผนพัฒนาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหา
ให้กับผู้ป่วยที่รับยาที่อ่านข้อมูลในฉลากยาไม่ออก 
โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังภาพ จะเห็นได้ว่าสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่าน
ฉลากยาไม่ได้ของผู้ป่วยน่ันเอง 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ทางเลือกและวางแผนพัฒนา ของ นัยน์ปพร ดวงสิน (2556) 

 
จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักวิชาการและนักพัฒนา

ไม่ได้เพิกเฉยต่อผู้ที่ไม่รู้หนังสือ และยังพร้อมที่จะ
หาแนวทางช่วยเหลือให้สามารถด าเนินชีวิตได้
ตามปกติ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลด
จ านวนผู้ไม่รู้หนังสือพร้อมกันไปด้วย เช่น กลุ่ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ลดจ านวน
ผู้ไม่รู้หนังสือในน้อยลงในอนาคต 
 
ข้อสรุป 

จากการศึกษากลุ่มประชากรในพื้นที่ 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
เป็นจ านวนมากและจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
และต้องประสบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ไม่สามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องใช้
เอกสารประกอบได้ด้วยตนเองเป็นเหตุให้กลุ่ม
ประชากรที่ไม่สามารถท าธุรกรรมได้ด้วยตนเอง
ท าให้เกิดปัญหา เช่น โดนหลอกได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
ท าให้ไม่เข้าใจเงื่อนไขในการท าธุรกรรมเป็นหนี้
โดยจ ายอมไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตนที่ควรได้รับ
จากการท าธุรกรรม เป็นต้น 

2. ไม่สามารถอ่านยาหรือส่วนประกอบ
อาหารต่าง ๆ เพื่อการบริโภคในชีวิตประจ าวัน
ได้ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้รับประทานยาผิดปริมาณ
หรือผิดประเภท เป็นต้น ในด้านเครื่องปรุงอาหาร   
ก็ไม่สามรถอ่านฉลากส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ
ในเครื่องปรุงต่าง ๆ ไม่สามารถอ่านวันหมดอายุ 

 
ของอาหารท าให้เกิดอาการแพ้ และก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพตามมา 

3. เกิดการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ    
ผิดประเภทการใช้งาน ในชีวิตประจ าวันจะเห็น
ได้ว่ารายละเอียดการใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวันต่างมีรายละเอียดในการใช้งาน 
โดยจะมีค าอธิบายการใช้งานไว้ข้างอุปกรณ์หรือ
เป็นเอกสารแยกไว้ต่างหากเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 
แต่หากไม่รู้หนังสือแล้วท าให้อ่านไม่ออกมีการใช้
อุปกรณ์ผิดประเภท เช่น น้ ายาปรับผ้านุ่มมาใช้
เป็นน้ ายาซักฟอก น าสบู่ล้างหน้ามาใช้ถูตัว ใช้ครีม
นวดผมมาเป็นแชมพูสระผม เป็นต้น รวมไปถึง
อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น หลอดไฟประเภทต่าง ๆ 
เช่น แบบแสงขาว แสงนวล หลอดไฟส าหรับอ่านหนังสือ 
ที่เขียนไว้ข้างกล่องหากผู้ไม่รู้หนังสือหยิบมาใช้
งานผิดประเภทก็ส่งผลให้เกิดประโยชน์ไม่ตรง
ตามการใช้งาน เช่น น าหลอดไฟสีเหลืองมาติด
ไว้กลางห้องรับประทานอาหารท าให้เห็นอาหาร
ไม่ชัดเวลารับประทาน น าหลอดไฟสีขาวไปใส่ไว้
ในกรงไก่ท าให้เกิดแสงสว่างมากเกินไป ซื้อหลอด
เกลียวมาใส่หลอดเข้ียว อีกทั้งกระแสไฟผิดก็ท า
ให้หลอดขาดหรือไฟไม่ติด เป็นต้น 

จากปัญหาดั งกล่ าวผู้ ศึ กษาได้ น า
รายละเอียดมาเรียบเรียงลงในตารางเพื่อให้เห็น
ประเด็นต่าง ๆ ได้ชัดเจนข้ึน พร้อมทั้งบอกถึงวิธี
แก้ปัญหาของชาวบ้านว่าได้แก้ไขปัญหาอย่างไร
และในกรณีไม่ได้รับการแก้ปัญหาชาวบ้านต้อง
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รับผลอย่างไร โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี ้
 

ปัญหาในการไม่รู้
หนังสือ 

ผลกระทบ แก้ปัญหา เม่ือไม่ได้รับการ
แก้ปัญหาโดย

ทันท่วงที 
ท าธุรกรรมต่าง ๆ o โดนหลอก  

o ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 
o ไม่เข้าใจเงื่อนไขธุรกรรม  
o เป็นหน้ีโดยจ ายอม  
o ไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตน 

ให้บุตรหลานไปช่วยอ่าน
ข้อมูลและช่วยอธิบายให้
ฟัง 

เป็นหน้ีโดยจ ายอม 
เสียประโยชน์ 

ยาหรือส่วนประกอบ
อาหารต่าง ๆ 

o รับประทานยาผิดปริมาณ 
o รั บ ป ร ะ ท า น ย า ผิ ด

ประเภท 
o ไม่รู้วันหมดอายุ 
o เกิดอาการแพ้ 
o ปัญหาด้านสุขภาพ 

ไปพบแพทย์ เสียชีวิต 
สุขภาพเสื่อมโทรม 

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ o ใช้อุปกรณ์ผิดประเภท 
o เกิดประโยชน์ไม่ตรงตาม

การใช้งาน 

ให้ ลูกหลานมาอธิบาย
วิธีใช้ที่ถูกต้อง 

ทนใช้ต่อไปเพราะไม่
สามารถแก้ไขเองได้ 

ตารางที่  1 ตารางปัญหาที่เ กิดขึ้นจากการไม่รู้หนังสือและผลกระทบที่เ กิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกกจาน         
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 
อภิปรายผล 

จะเห็นได้ว่าปัญหาการไม่รูห้นังสอืสง่ผลกระทบ
มากมายกับชีวิตประจ าวัน ในปัจจุบันผู้สูงอายุ
จ านวนมากเป็นกลุ่มที่พบปัญหาเพราะระบบ
การศึกษาในอดีตไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเข้า
โรงเรียนมากนักและผู้ปกครองยังจ าเป็นต้องให้
ลูกหลานช่วยท างานโดยเฉพาะงานด้านการเกษตร
ต้องอาศัยฤดูกาลในการท างานและวิธีการ     
ในการศึกษาเล่าเรียนในสมัยก่อนไม่มีความ
สะดวกอย่ างปัจจุบัน เป็น เหตุ ให้นัก เรียน
จ าเป็นต้องขาดเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

เมื่อไม่ได้รับการศึกษาขาดเรียนบ่อยครั้ง 
ก็สามารถอ่าหนังสืออกและอีกทั้งยังขาดการ
ทบทวนเนื้อหาที่ เล่าเรียนมาท าให้ขาดการ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ท าให้เกิดปัญหาการไม่รู้
หนังสือในที่สุดแต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปวิวัฒนาการ

ด้านการศึกษาและนวัตกรรมต่าง ๆ  เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตมากข้ึนจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ ไม่รู้หนังสือ   
ต้องตกเป็นเหยื่อทางธุรกรรมหลายประเภท    
ทั้งการเงิน การประกอบอาชีพ เอกสาราชการ     
ต้องอาศัยการจ้างวานผู้ที่สามารถอ่านออกเขียน
ได้เข้ามาช่วยและถูกเอาเปรียบเสมอ นอกจากนี้
การใช้ชีวิตประจ าวันยังพบปัญหาแม่เพียงเรื่อง
เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ก็ไม่สามารถ
ท าได้เต็มที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง
ท าให้เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์ และบางครั้ง
ถึงกับเสียชีวิต 

จากปัญหาการไม่รู้หนังสือส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน จึงได้มีบรรดานักวิชาการ 
นักพัฒนาชุมชน แพทย์ เภสัชกร รวมไปถึงกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ไม่ได้เพิกเฉย ได้คิดหาแนวทาง
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ช่วยเหลือพร้อมทั้งตั้งกลุ่มพัฒนาการอ่านให้มาก
ข้ึนเพื่อลดปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือให้มีจ านวนลดลง 

แนวโน้มปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือในบ้านกกจาน 
ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   
ยังมีกลุ่ มโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของ

แผ่นดินที่รับนโยบายมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรใน 12 หมู่บ้าน โดยมีโครงการส่งเสริม
การอ่าน มีเป้าหมายประชากรจ านวน 400 คน 
ให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่ากลุ่มประชากร   
จะหันมาใช้เวลากับการอ่านหนังสือมากข้ึน 
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ศาสตร์ของพระราชา : การศกึษาเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
Faculty of the King:  Education for sustainable development 

พิษณุ  บุญนิยม1 
 

บทคัดย่อ 
ในขณะทั่วโลกก าลังเผชิญวิกฤตต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยังไม่สามารถหาวิธีบรรเทา

และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหมาะสมและยั่งยืน แต่ศาสตร์พระราชาเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลและความสุข
แบบยั่งยืนภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่รอด) Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability (ยั่งยืน) 
“ศาสตร์พระราชา” ได้รับการยอมรับและมีการขยายผลไปยังหลายประเทศ หน่ึงในศาสตร์ของพระราชา            
คือ “ศาสตร์ด้านการศึกษา” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
สถานการณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น“ครูแห่งแผ่นดิน”โดยวิธีการสอนของพระองค์คือ“ทรงท าให้ดู” 
ซ่ึงรับสั่งอยู่เสมอว่า “ท าให้เขาดู” และทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” โดยความหมายคือ 
“การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ: 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), 
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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บทน า 
ในขณะที่ทั่วโลกก าลังเผชิญวิกฤตต่างๆ 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยังไม่
สามารถหาวิธีบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆ    
ที่เหมาะสมและยั่งยืน ศาสตร์พระราชาเน้นการ
พัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความสุข
แบบยั่งยนืภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่
รอด) Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability 
(ยั่งยืน) หลักการส าคัญอีกประการของศาสตร์
พระราชาคือ การพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณา
การ ถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญและโอกาสที่ดี
ของประเทศไทยในการสร้างให้เกิดการรับรู้
รับทราบในเวทีระดับโลกถึงการน า  “ศาสตร์
พระราชา” ไปปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนชนบท
จนเกิดผลเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับและ     
มีการขยายผลไปยังหลายประเทศหนึ่งในศาสตร์  
ของพระราชาคือ“ศาสตร์ด้ านการ ศึกษา”       
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงประยุกต์ใช้
อย่างลงตัว เหมาะกับบริบทของประเทศไทย 
กอปรกับบริบทของสถานการณ์บ้านเมืองในมิติ
เวลาที่แตกต่างกัน และอาจกล่าวได้ว่าเป็นอีก
หนึ่งแนวทางส าคัญของงานพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนที่ประชาคมโลกก าลังแสวงหาส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 นี ้
 
ปรัชญาการศึกษา 
  ความหมายของปรัชญาการศึกษา 
  ปรัชญาและการศึกษามีความสัมพันธ์
กันเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการประยุกต์หลักปรัชญา
มาใช้ในการศึกษา เรียกว่าปรัชญาการศึกษามีผู้ให้
ความหมายของปรัชญาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
  จิตรกร ตั้งเกษมสุข (2525, หน้า 22) 
ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า 
ปรัชญาการศึกษา คือการน าเอาเนื้อหาและวิธีการ

ของปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
โดยจะอาศัยประโยชน์จากเนื้อหาและวิธีการ
ของปรัชญาในการก าหนดแผนอย่างมีระบบและ
อย่างสมเหตุสมผล 
  พระธรรมปิฏก (3539, หน้า 3) ได้นิยาม
ความหมายไว้ว่า ปรัชญาการศึกษาที่แท้ย่อมมี
ความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง และการที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวของมันเองนี้ก็คือสามารถใช้พัฒนา
มนุษย์ให้สมบูรณ์ได้ สามารถใช้ปรัชญาการศึกษา
มาพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ 
   สาโรช บัวศรี (2552, หน้า 35)  ได้แสดง
ทัศนะปรัชญาการศึกษาที่สามารถข้ึนได้ 3 วิธี 
คือ สร้างโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยที่ความคิดเหล่าน้ันต่อเนื่องกันอย่างมีระบบ
และเป็นข้ันตอนมีโครงสร้างหรอืรูปแบบที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐาน 2 สร้างโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาเฉพาะบางเรื่องอธิบายอย่างกว้างขวาง 
เช่น เรื่อง ขบวนการของการศึกษา มนุษย์เรียนเข้าไป
ได้อย่างไร หรือการศึกษาตลอดชีวิต เป็นต้น    
และ 3 สร้างโดยแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องส าคัญๆ หรือ
เรื่องที่เป็นพื้นฐานของการศึกษา เช่น เรื่อง ความคิด
คืออะไร ความดีคืออะไร ประสบการณ์คืออะไร 
และปัญญาคืออะไร เป็นต้น  
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555, หน้า 36) 
ได้นิยามความหมายไว้ว่า ความพยายามที่วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาดูการศึกษาอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม ให้เข้าใจถึงแนวคิด
หลัก ความส าคัญ ความสัมพันธ์ และเหตุผลต่างๆ 
อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่องและมีความหมาย
ต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมนี้เองที่เป็นงาน
ส าคัญของปรัชญาต่อการศึกษาหรอืทีเ่ราเรียกว่า
ปรัชญาการศึกษา 
   Lucus (1970, p. 136) ได้ให้ความหมาย
ของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึกษา 
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หมายถึง ความคิด ความเช่ือ หรือทักษะเกี่ยวกบั
การศึกษาที่โรงเรียนและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทาง
การศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ผู้เรียน 
  Kneller (1971, p. 2) ได้ให้ความหมาย
ของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า ปรัชญาการศึกษา 
คือผลจากการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาอย่างชัดเจน แปลความหมายการศึกษา
ให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
จุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาได้    
  สรุปได้ ว่า ปรัชญาการศึกษา คือการ
น าเอาหลักการ ความคิด ความเช่ือ ผลจากการ
แสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาที่ชัดเจน
หรือการน าเอาทักษะเกี่ยวกับการศึกษามา
ดัดแปลงให้เป็นระบบใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้ นที่ แล ะส ถานกา ร ณ์ เพื่ อ ใ ห้
การศึกษาบรรลุเปูาหมายต่อผู้เรียนมากที่สุด 

ลักษณะของปรัชญาการศึกษา 
  ปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาที่ประยุกต์
มาจากปรัชญาบริสุทธ์ิ ดังนั้นลักษณะของปรัชญา
การศึกษาก็จะมีความคล้ายคลึงกับปรัชญาบริสุทธ์ิ 
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 เหล่าน้ีเป็นจริงอย่างด ารงอยู่อย่างไร 
ซึ่งแบ่งแยกประเด็นศึกษา ดังนี ้

1.1 เรื่องธรรมชาติ เป็นการศึกษา
เรื่องธรรมชาติต่าง ๆ ของจักรวาลหรือเอกภพ 

อันที่รวมไปถึงเรื่อง กาลเวลา อวกาศ สสาร 
ชีวิต จักรวาลและโลก เป็นต้น เช่นศึกษาเรื่อง
อะไรเป็นบ่อเกิดของสรรพสิง่ และธรรมชาติหรือ
โลกเกิดข้ึนได้อย่างไร จักรวาลนี้เป็นหนึ่งหรือ
มากหลายหรือเป็นทั้งสองอย่าง โลกนี้ใครเป็น
ผู้สร้างหรือเกิดข้ึนมาเองในการศึกษาเรื่องนี้    
ถ้าเป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง เรียกว่า “จักรวาล
วิทยา” (Cosmology) แต่ถ้าเป็นเรื่องการศึกษา
เรื่องการเกิด เรียกว่า“รังสรรค  วิทยา” (Cosmogony) 
   1.2 เรื่องจิตหรือวิญญาณเป็น
การศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิต เช่น 
ลักษณะก าเนิดจุดหมายปลายทางและธรรมชาติ
ต่างๆ ของจิตตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิต
กับร่างกายและศึกษาตัวจิตเองว่าคืออะไร      
ซึ่งเรียกว่า “อัตตาวิทยา” (Philosophy of Self) 
   1.3 เรื่องพระเจ้าเป็นการศึกษา  
ถึงเรื่องพระเจ้า หรือ สิ่งสมบูรณ์ เช่น ศึกษาว่า
พระเจ้ามีจริงหรือไม่ พระเจ้ามีคุณลักษณะหรือ
ธรรมชาติอย่างไร พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า “ปรัชญาว่า
ด้วยพระเจ้า” (Philosophy of God) 
  อภิปรัชญาเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอภิปรัชญา ได้แก่ 
การเรียนรู้เพื่อหลักความจริงต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
การกล่าวว่า"มนุษย์ศึกษาเพื่อหลักความจริง
ต่างๆ" สิ่งที่นักศึกษาจะต้องคิดต่อไปกคื็อ "ความ
จริงคืออะไร" ความจริงอาจจะเป็นวัตถุหรือสิ่งที่
รับรู้ด้วยการสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย ก็ได้ หรือความจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มี
ตัวตน เป็นนามธรรมก็ได้ เช่น ความจริงที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ความดี ความถูกต้องดีงาม ค าถามต่างๆ 
ที่มักถูกใช้ในทางวิทยาศาสตร์ วรรณคดีมักจะ
เกี่ยวข้องกับอภิปรัชญาอยู่มากนักการศึกษาผู้ที่
ไม่มีความรู้ความเ ข้าใจถึงอภิปรัชญาดีพอ 
ย่อมจะเกิดความยากล าบากในการที่จะอธิบาย
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ปัญหาต่างๆกับผู้เรียนให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง โดย
เน้นการพรรณนา-วิเคราะห์ ปรัชญาการศึกษา
ควรจะมีส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงแนวความคิดของ
นักปรัชญาการศึกษาว่าท าไมถึงคิดเช่นนั้น มี
หลักการอะไรในการคิด และวิเคราะห์ดูว่า
ความคิดของนักปรัชญาการศึกษาเหล่านั้นมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ ให้ความหมายอะไร
แก่เราได้บ้าง เสนอวิธีการใหม่ๆ หรือไม่ 
            2. ญาณวิทยา (Epistemology or 
Theory of Knowledge) เป็นวิชาที่ศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องความรู้ ความรู้อันแท้จริง บ่อเกิด
ความรู้ ธรรมชาติของความรู้ ขอบเขตของ
ความรู้และความสมเหตุสมผลของความรู้ โดย
การศึกษาค้นคว้าจะเป็นไปในลักษณะของการ
วิเคราะห์วิจารณ์และสังเกตการณ์เพื่อให้เกิด
ความรู้ที่แท้จริง 
  ญาณวิทยาและตรรกวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ของความจริ งส่ วนตรรกวิทยาเป็นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ที่มาจากเหตุผล ทั้งญาณ
วิทยาและตรรกวิทยาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจปรัชญาในสาขานี้ ท าให้สามารถจัด
การศึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษา
ด้วยวิธีการอย่างฉลาด โดยเน้นการวิจารณ์ การ
ประเมินผล ปรัชญาการศึกษาควรจะมีส่วนหนึ่ง
ที่ วิ เคราะห์และวิจารณ์ความคิดต่างๆ ทาง
การศึกษา การประเมินผลดู ว่าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันน้ันถูกต้องแล้วหรือ
ยัง และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างไร 
รวมถึงได้เสนอความคิดใหม่ให้กับการศึกษาด้วย
แนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
อย่างไร 
  3. คุณวิทยา (Axiology of Theory of 
Values) เป็นวิชาทฤษฎีการศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งทั้งหลายและอุดมคติแห่ง
ชีวิต ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ 
   3.1 ตรรกวิทยา (Logics) เป็น
วิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความจริง วิธีการตัดสิน
ความจริงหลักคิดหรือการใช้เหตุผลในการ
แสวงหาความจริง แบบแห่งการเสนอความคิด 
สมมุติฐาน การนิยาม การเปรียบเทียบ การจ าแนก 
การกระจายและกฎเกณฑ์ต่างๆในการใช้เหตุผล
เพื่อเข้าถึงความจริง เป็นต้น 
   3.2 จริยศาสตร์ (Ethics or Theory 
of Morality) เป็นวิชาที่ว่า ด้วยกฎเกณฑ์แห่งความ
ประพฤติหลักการในการแสวงหาความดี     
หลักแห่งความดี ความถูกต้องและความยุติธรรม
ตลอดถึงคุณค่าทางจริยธรรม เป็นต้น 
   3.3 สุนทรีย์ศาสตร์ (Aesthetics 
or Theory of Beauty) เป็นวิชาที่ว่าด้วย
ธรรมชาติแห่งความงาม หลักแห่งการแสวงหา
ความงาม มาตรฐานแห่งการตัดสินความงาม
และลักษณะแห่ความงาม เป็นต้น 
  คุณวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 แขนง คือ สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetic) และจริยศาสตร์ (Ethics) ค าถาม
หลักของคุณวิทยาคือ "อะไรคือความดี ความงาม" 
อย่างไรก็ตาม นักจริยศาสตร์กับนักการศึกษา
ต่างก็ไม่ได้สนใจที่จะตั้งระบบจริยธรรมใดๆ 
ข้ึนมาแต่ทั้งนักจริยศาสตร์กับนักการศึกษาต่างก็
ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษาว่า อะไรคือความดี 
อะไรคือความช่ัว อะไรคือความสวยงาม หรือ
อะไรคือความน่าเกลียด 
  สรุปได้ ว่า  การน า เอาความรู้ทาง
ปรัชญาบริสุทธ์ิไปผสมผสานประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์ต่างๆ กล่าวคือ ศาสตร์ใดก็ตามที่มีเนื้อหา
และมีค าตอบในปัญหาเป็นที่ยอมรับและสรุปผล
ออกมาซึ่งแยกตัวออกมาจากปรัชญาบริสุทธ์ิ 
และเป็นผลให้น าไปสู่การทดลองและปฏิบัติให้
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เ กิ ดผล ในศาสตร์ ด้ านการ ศึกษา ปรั ชญา
การศึกษาจึงเป็นปรัชญาประยุกต์ที่น าไปใช้ได้
จริงในสาขาเฉพาะ เพื่อตอบปัญหาต่างๆ อันเป็น
พื้นฐานของปรัชญา ได้แก่ 1) เพื่อรู้จักปัญหาที่
ยังหาค าตอบไม่ได้ 2) เพื่อพยายามหาค าตอบใน
ปัญหาต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ 3) เพื่อ
รู้จักเก็บส่วนดีจากทุกค าตอบเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิหรือเพื่อใช้เผยแพร่พื้นความรู้นั้นต่อไป 
 
ประเภทของปรัชญาการศึกษา 
  ปรัชญาการศึกษามีอยู่มากมายหลาย
กลุ่ม ตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษย์
ที่มีความคิดแตกต่างกัน มีแนวคิดของปรัชญา
พื้นฐานแตกต่างกัน การท าความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับปรัชญาหลากหลายแนวคิดจึงเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญซึ่งมีสาระส าคัญพอสังเขปดังนี ้ 

1)ปรัชญาการ ศึกษาสารัตถนิยม 
(Essentialism) มีรากฐานมาจากปรัชญาบริสุทธ์ิ       
2 ฝุาย คือ จิตนิยม (Idealism) ซึ่งเช่ือว่าจิตเป็น
ส่วนที่ส าคัญที่สุด  ในชีวิตมนุษย์โลกที่มนุษย์อาศัย
อยู่นี้เป็นโลกแห่งจิต หรือเป็นนามธรรม ดังนั้น 
ความรู้หรือความจริง จึงเกิดจากการคิดการหยั่งรู้
เป็นส าคัญ และฝุายวัตถุนิยม (Realism) ที่เช่ือว่า
วัตถุเป็นสสารจริงแท้ในตัวมันเองความรู้หรือ
ความจริงจึงเกิดจากการได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์
กับสิ่งนั้น (Arthur K. Ellis, 1981, p. 85 อ้างใน      
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ, 2542, 
หน้า 96) เป็นปรัชญาที่เช่ือว่าการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ความจริงทาง
ธรรมชาติ การยึดเนื้อหาและเป็นเนื้อหาที่มาจาก
มรดกทางวัฒนธรรมนี้ ท าให้ปรัชญาสารัตถนิยม    
มีแบบแผน มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นมาตรฐาน
ให้ตัดสินได้ ระเบียบจึงเป็นของส าคัญของปรัชญา
ในสาขาน้ี (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, หน้า 68) 

2)ปรัชญาการ ศึกษานิรันตรนิยม 
(Perennialism) มีรากฐานมาจากปรัชญาพื้นฐาน
กลุ่มจิตนิยมเ ชิง เหตุผลและกลุ่มวัตถุนิยม      
เชิงเหตุผลผสมผสานกัน โดยทั้งสองฝุายมีความ
เ ช่ือพื้นฐานในเรื่ องของเหตุผลเหมือนกัน    
เพราะถือว่าเหตุผลเป็นลักษณะสูงสุดของมนุษย์
และมนุษย์เองก็อยู่ในโลกแห่งเหตุผล (A world 
of reason) นิรันตรนิยม เช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถ   
ที่จะใช้ความคิดและเหตุผลมาตัดสินปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งความสามารถวันนี้ไม่มีในสิ่งที่มีชี วิตอื่น ๆ 
มนุษย์ได้ใช้ความคิดและเหตุผลอยู่ตลอดเวลา   
ที่มีชีวิตอยู่และความสามารถในการคิดหาเหตุผล
ของมนุษย์ติดตัวมาแต่ก าเนิดส่วนความรู้นั้น
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม เช่ือว่าได้จากการ
คิดหาเหตุผล และความดีความงามนั้นก็เช่ือว่า
ไม่ ได้ ข้ึนอยู่ กับพัน ธุกรรมหรือสิ่ งแวดล้อม      
แต่จะข้ึนอยู่กับความมีระเบียบวินัยในตัวเอง  
และยึดมั่นในความดี (กิติมา ปรีดีดิลก, 2523, 
หน้า 86) ปรัชญานิรันตรนิยม เป็นปรัชญาที่เช่ือว่า
โลกนี้มีบางสิ่งที่มีคุณค่าถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง 
ควรอนุ รั ก ษ์และ ถ่ายทอดให้คนรุ่ นต่ อ ไป   
ปรัชญาสาขานี้เห็นว่า เนื้อหาวิชามีความส าคัญ
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       
เนื้อหาเป็นแต่เพียงพาหะที่จะน าคนไปสู่สิ่ ง     
ที่สูงส่งกว่า คือการเป็นคนที่สมบูรณ์ จึงปฏิเสธ
แนวคิดของสารัตถนิยมในหลายส่วน (Wingo, 
1974, p. 234) ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับ
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ
การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลักใหญ่ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, หน้า 74) 

3)ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญากลุ่ม
ปฏิบัตินิยม และปรัชญาน้ีมีความเช่ือว่าชีวิตต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง ความรู้และความจริงสูงสุด  
ไม่มีไม่แน่นอน สิ่งที่น ามาปฏิบัติแล้วได้ผลจะเป็น
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สิ่งที่เป็นจริงและความรู้ความจริงจะได้มานั้น
จะต้องลงมือกระท าเพื่อให้เกิดประสบการณ์ 
ทั้งนี ้เพราะมนุษย์สามารถสร้างพฒันาการให้กับ
ตนเองได ้40 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ตามสภาพของสิ่งแวดล้อม และตามกาลเวลา    
ที่เปลี่ยนแปลงไป การแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องนั้น
จะเกิดข้ึนได้จากการศึกษา การค้นคว้า และการทดลอง
ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยม ยังเช่ืออีกว่ามนุษย์เป็นผู้ก าหนด
อนาคตและโชคชะตาของตนเอง ฉะนั้น มนุษย์ควรจะ
เน้นความส าคัญของคุณค่าของแต่ละบุคคล     
ให้มาก (กิติมา ปรีดีดิลก, 2523, หน้า 88) เป็นปรัชญา  
ที่เช่ือว่าการด ารงชีวิตที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการคิดที่ดีและการกระท าที่ เหมาะสม 
การศึกษาจะต้องพัฒนาเด็กทุกด้านไม่เฉพาะ
สติปัญญาเท่านั้น โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
สังคมมากข้ึนเด็กจะต้องพร้อมที่ จะไปอยู่       
ในสังคมได้อย่ างมีความสุขปรับตัวได้อย่างดี 
กระบวนการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญพอๆ 
กับเนื้อหา เรื่องของปัจจุบันมีความส าคัญกว่าอดีต
หรืออนาคต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, หน้า 86) 

  4)ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 
(Reconstructionism) มีการพัฒนามาจากปรัชญา
กลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และผนวกเอา
ความ คิ ดขอ งป รั ชญาพิ พั ฒ นาก า ร นิ ยม 
(Progressivism) เข้าไว้ด้วยกัน ปรัชญาปฏิรูป
นิยมเน้นเรื่อง “แรงงาน”(Labor) ว่าเป็นหัวใจ
ของสังคมและเช่ือว่ามนุษย์จะต้องช่วยกันสร้าง
ระบบสงัคมเสยีใหม่ โดยถือว่า “การท างาน คือ ชีวิต” 
ดังนั้น รูปแบบของการศึกษาในลัทธิปรัชญานี้  
จึงเน้นการท างานหรือการท าแบบฝึกหัดในบทเรียน
ต่างๆ อย่างมากที่สุด (ภิญโญ สาธร, 2525, หน้า 
117) ปฏิบัติการนิยมเน้นในการแก้ไขปรับปรุง
สภาพสังคมโดยอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ 
พิ พั ฒนากา รนิ ยม เน้ นการพั ฒ นา เด็ ก ไป                

สู่จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนด 
การผสมผสานกันระหว่างความคิดสองปรัชญา
ท าให้ปรัชญาปฏิรูปนิยมก่อตัวข้ึน โดยเน้นการ
พัฒนาการของบุคคลและของมวลชนเพื่อเข้าใจ
ตนเองว่ามีความต้องการอะไร สังคมประกอบไป
ด้วยสมาชิกที่มีความสามารถและจุดมุ่งหมาย
ของสมาชิกไม่จ า เป็นต้อง เหมือนกันหมด     
(ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หน้า 163) เป็นปรัชญา
ที่เช่ือว่าการปฏิรูปสังคมเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ในสังคมทุกคน และการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
ในสังคมได้ การศึกษาควรจะช่วยปรับปรุงพัฒนา
หรือกล่าวรวมๆ ว่าปฏิรูปสังคมนั่นเอง (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2555, หน้า 93) 

 5)ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) จะถือว่ามนุษย์ย่อมเป็นตัวของ
ตัวเองมีสิทธิเสรีภาพที่จะท า พูด คิด ได้ตามประสงค์ 
และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง
(Freedom Choice and Responsibility) 
มนุษย์เป็นผู้สร้างชีวิตและอนาคตของตัวเองเป็น
ปรัชญาที่ สอนให้มนุษย์ยึดตัวเองเป็นหลัก 
(Human Subjectivity) เป็นปรัชญาที่ต่อต้าน
ธรรมชาตินิยม(Naturalism) และจิตนิยม (Idealism) 
เพราะทั้งสองลัทธิปฏิเสธเสรีภาพของมนุษย์   
อัตถิภาวนิยมได้อุบัติข้ึนมาเพื่อต่อต้านการยึดถือ
ประเพณีเก่าๆของมนุษย์ (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, 
หน้า 176 – 177) เป็นปรัชญาที่เช่ือในความมีอยู่
เป็นอยู่ของมนุษย์  มนุษย์แต่ละคนจะต้อง
ก าหนดหรือแสวงหาสาระส าคัญด้วยตนเอง   
และการส่งเสริมมนุษย์แต่ละคนให้ เขารู้จัก       
ที่จะพิจารณาตัดสินสภาพและเจตจ านงที่มี
ความหมายต่อการด ารงอยู่ของเขาอย่างแท้จริง
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระ เลือกสรร
คุณธรรม ค่านิยมได้อย่างเสรี รู้จักและรับผิดชอบ
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ต่อตัวเอง ต่อข้อผูกพันต่างๆ ที่ตนเองมีอยู่ (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2555, หน้า 61-62) 
  สรุปได้ว่า ปรัชญาเป็นแนวความคิด   
ที่ลึกซึ้งเพื่อค้นหาความรู้ทีเ่กี่ยวกับความเป็นจริง
สูงสุดส าหรับมนุษย์ และเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยการแสวงหาความรู้ และเป็นผลแห่ง
การแสวงหาความรู้ทั้งหลาย ปรัชญากับการศึกษา
เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมากปรัชญามุ่งศึกษา
เรื่องของชีวิตเพื่อจะหาความจริงอันเป็นที่สุด 
ส่วนการศึกษานั้นมุ่ ง ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์    
และวิธีการที่พัฒนามนุษย์ให้มีความสุขและ
ประสบความส าเรจ็ในชีวิตการงานปรัชญาการศึกษา
คือการน าเอาหลักการความคิดและผลจากการ
แสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอย่าง
ชัดเจนหรือทักษะเกี่ยวกับการศึกษามาดัดแปลง
ให้ เป็ นระบบใหม่ เพื่ อประยุกต์ ใ ช้ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
มีลักษณะส าคัญคือสามารถอธิบายถึงแนวคิดของ
นักปรัชญาได้ มีการวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดต่างๆ 
ทางการศึกษา รวมถึงอนุมานคาดคะเนเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาด้วย  
 
ศาสตร์การศึกษาของพระราชา 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วทร ง
ตระหนักถึงความส าคัญของ การศึกษาเป็นอย่างมาก 
เพราะทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา
ชีวิตมนุษย์” ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2519 มีความส าคัญตอนหนึ่งว่า “…งาน
ด้านการศึกษาเป็นงาน ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ 
เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น 
ข้ึนอยู่ กั บการ ศึกษาของชาติ เป็ น ข้อ ใหญ่      
ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมือง
ของเรามีพลเมืองเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณ

บางอย่างเกิดข้ึนด้วยว่า พลเมืองของเราบางสว่น
เสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ    
ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป 
เราอาจจะเอาตัวไม่ รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ 
นอกจากเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการจัด
การศึกษาด้วยอย่างแน่นอน เราต้องจัดงานด้าน
การศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น…”  

พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้แสดงให้
เห็นถึงพระราชด าริที่เล็งเห็นความส าคัญของ 
การศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชด าริให้
เห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาใหเ้จริญก้าวหน้าได้ 
ก็ด้วยการพัฒนาบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ  
โดยการให้การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาดังจะ
เห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ความส าคัญ
ตอนหนึ่งว่า“...มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส าคัญ คือ 
 ประการแรก ที่จะส่งเสริมกิจการด้านวิชาการ
ให้ เจริญก้าวหน้าและกว้างขวางลึกซึ้ งแล้ว
จัดการให้นักศึกษาได้เล่าเรียนอย่างดี ให้แต่ละ
คนได้รับวิชาความรู้ตามที่ตั้งใจจะเรียนอย่าง
เต็มที่ โดยถือหลักว่าการเรียนจากครูบาอาจารย์
และต ารับนั้นเป็นทางลัด ท าให้เรียนรู้ได้รวดเร็ว
กว่าการค้นคว้าด้วยตนเอง หากจะให้ค้นคว้า    
ก็ต้องสอนวิธีให้  ไม่ ใช่ปล่อยให้ ค้นกันตาม
ยถากรรมแบบงบเข็มในมหาสมุทร ซึ่งออกจะน่า
เบื่อหน่ายและสิ้นเปลืองอย่างยิ่งไปทุกสิ่งทุก
อย่าง 
 ประการที่สอง สิ่งทั้งหลายอันเกี่ยวกับการ
แสดงผลการเรียน เช่น ระบบคะแนน เกียรตินิยม 
รางวัลการศึกษา ล้วนมีความส าคัญ มีอุปการะ
ส่งเสริมการศึกษาทั้งสิ้น...”  
  “...เพราะสิ่งเหล่านั้น นอกจะช่วยให้เกิด
ความหวังและก าลังใจให้ขะมักเขม้นในการเล่า
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เรียนแล้วยั งเป็นเหมือนเข็มทิศหรือมาตร        
ที่นักศึกษาจะใช้วัดความรู้ความสามารถและ
ความถนัดของตัว ให้ทร าบ ได้ เ ป็นอย่า งดี        
ว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถเพียงไหน 
ควรจะศึกษาต่อไปในแนวทางใด ข้ันใด มหาวิทยาลัย     
จึงไม่ควรมองข้ามสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
หากแต่ควรจัดให้เป็นปัจจัยวัดผลที่เป็นมาตรฐาน
เช่ือถือได้...” 
  พระบรมราโชวาทว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ ทรงเตือนสติให้นิสิตนักศึกษา 
บัณฑิต อาจารย์ผู้ให้การศึกษา และผู้บริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ควรอย่างยิ่งที่จะรักษาความหมาย
ที่แท้จริงนี้ ไว้ อย่าให้กลายเป็นอื่น เพราะถ้า
มหาวิทยาลัยเห็นว่ากิจกรรมอื่นส าคัญไปกว่า
วิชาการแล้ว ความหมายของค าว่า มหาวิทยาลัย 
ก็จะเปลี่ยนแปลงไป คือ มิ ใช่แหล่งความรู้    
และแหล่งวิทยาการที่แท้จริง ตัวบัณฑิตเองก็ไม่ควร
ทอดทิ้งวิชาการ แต่ควรท าตัวให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการเสมอ เพื่อให้เป็นรากฐานในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างภูมิใจในตัวเอง พระองค์ทรง
อธิบายว่า จุดหมายส าคัญของหน้าที่นี้อยู่ที่การ
วางรากฐานทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้นิสิต
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ มีความเข้าใจใน
ตนเองและในสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างดี         
มีความคดวินิจฉัยสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล จึงส่งผลให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย     
เป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
ส าหรับปฏิบัติงานที่ส าคัญคือสร้างสรรค์ความ
เจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ
, 2546, หน้า 123-125) 
  กระบวนการคิดแบบนี้ เป็นแนวคิดตาม
ปรัชญาลัทธิจิตนิยม (Idealism) ว่าด้วยโลกของ
จิต ความคิด และมโนคติ ที่มุ่ งพิจารณาให้

ความส าคัญต่อความเป็นวิชาการเป็นหลักเน้น
การสอนวิชาการ โดยให้ผู้ เรียนเรียนในเรื่อง      
ที่ยากเมื่อเรียนได้ส าเร็จก็จะช่วยพัฒนาความคิด
ของคนให้สามารถคิดในเรื่องอื่นเรื่องใดก็ได้
ทั้งนั้น และเป็นแนวคิดตามปรัชญาลัทธิปฏิบัติ
นิยม  (Experimentalism)  ว่ าด้ วย โลกของ
ประสบการณ์ ทรงเน้นการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ประสบการณ์ เน้นการฝึกด้วยตนเองโดยอาจารย์
เป็นผู้สอนวิธีการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้องให้แก่
ผู้เรียน เพื่อให้เป็นคนที่มีความรอบรู้เท่าทันผู้อื่น
ในทุกเรื่องแนวคิดทั้งสองแบบนี้ เมื่อเช่ือมโยงกัน
แล้วจะเห็นว่าเป็นกระบวนการคิดที่มุ่งพิจารณา
การจัดการศึกษาแบบต้องคิดวิชาการเป็นสร้าง
ทฤษฎีได้ และปฏิบัติควบคู่กันไปเสมอ และมีระบบ   
ให้รางวัลเกียรติยศ หรือตามแนวลัทธินี้เรียกว่า 
เป็นระบบการตรวจพิสูจน์ของสาธารณชน      
ผู้ที่ผ่านระบบนี้แล้ว จะเกิดความภาคภูมิใจใน
ตน เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจที่จะท า
การวิจัยหาความรู้ใหม่ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่สิ่งดี 
ให้กับสังคมโดยส่วนรวมและประเทศชาติได้    
ในที่สุด (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 126) 
   พระองค์ทรงยกตัวอย่างวิธีการไปให้ถึง
ซึ่งจุดหมาย ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนวิธีการศึกษา
ค้นคว้าที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน อันจะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีส าหรับอาจารย์ที่จะน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของตน กระบวนการคิดแบบนี้เป็น
แนวคิดตามปรัชญาลัทธิจิตนิยมว่าด้วยโลกของ
จิต ความคิด และมโนคติ ที่เน้นการจัดการศึกษา  
เพื่อท าให้จิตดีงามต้นแบบที่ดี และเป็นแนวคิด
ตามปรัชญาลัทธิปฏิบัตินิยมว่าด้วยโลกของ
ประสบการณ์ มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ที่มีการคิดเป็นล าดับข้ันตอน
ก่อนหลังตามล าดับของปรากฏการณ์ที่จะบังเกิด
ข้ึน พระองค์ทรงสะท้อนให้ เห็นถึงผลที่จะ
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ตามมาพร้อมวิธีการแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนด้วย
อย่างชัดเจน (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 126) 
  “...ทุกฝุายทุกคน พร้อมกันปฏิบัติงาน
ของชาติโดยท านองนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีข้ึนเป็น
ล าดับ  และเ ช่ื อได้แน่นอนว่า จะเอาชนะ
อุปสรรค ปัญหา ความไม่ปรกติทั้งปวงได้ ทั้งจะ
สามารถจรรโลงรักษา และน าพาประเทศไทย 
ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญเป็นอิสระได้โดย
สวัสดี...” (มข./17 ธันวาคม 2535) 
  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ความส าคัญ
ตอนหนึ่งว่า (กองบรรณาธิการ ส านักพิมพ์
เนช่ันบุ๊คส์, 2559, หน้า 31) 

 “...ปัญญา แปลตามพยัญชนะว่าความรู้
ทั่ว ตามอรรถะหมายความได้หลายอย่างอย่าง
หนึ่งคือความรู้ทุกอย่าง ทั้งที่เล่าเรียนจดจ ามา   
ที่พิจารณาใคร่ครวญคิดเห็นข้ึนมาและที่ ได้
ฝึกอบรมให้คล่องแคล่วช านาญข้ึนมาในตัว    
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อมีความรู้ชัดเจนช านาญในวิชา
ต่างๆ ดังว่าจะยังผลให้เกิดเป็นความเฉลียว
ฉลาดข้ึนในตัวบุคคลแต่ประการส าคัญคือความรู้
ที่ผนวกกับความเฉลียวฉลาดนั้น จะรวมกันเป็น
ความสามารถพิเศษข้ึนคือความรู้จริงรู้แจ้งชัด    
รู้ตลอดในสิ่งที่ได้มีโอกาสศึกษา ซึ่งจะให้ผล
ต่อไปเป็นความรู้ เท่ากัน เป็นต้นว่ารู้ เท่าทัน
ความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทั้งปวง
ที่สมาคมด้วย รู้เท่าทันเหตุการณ์ สภาพการณ์
ทั้งหลายที่ผ่านพบ เมื่อรู้ เท่าทันแล้วก็จะรู้ว่า
แนวทางและวิธีการ ที่จะหลีกให้พ้นอุปสรรคปัญหา 
และความเสื่อม ความล้มเหลวทั้งปวงได้แล้ว
ด าเนินไปตามทางที่ถูกต้องเหมาะสมจนบรรลุ
ความส าเร็จและความเจริญวัฒนาที่มุ่งหมายไว้
....” 

  จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวข้างต้นนั้น 
อาจพิจารณาตามหลักแนวคิดของนักปรัชญา
ส านักลัทธิต่างๆกันพอสังเขป โดยเป็นกระบวนการ
คิดตามแนวคิดปรัชญาลัทธิจิตนิยม ( Idealism) 
ว่าด้วยโลกของจิต ความคิด และมโนคติ ทรงมีแนวคิด 
การเป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดีของผู้ที่จะท างาน
เป็นส าคัญ และทรงขอให้ทุกคนมีสติ  ระลึกรู้ 
พิจารณาความคิดจิตใจตนเอง และท าการใดๆ 
ให้ดีจนเป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของตนเอง
และผู้อื่น (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 208) 
  กระบวนการคิดผสมผสานกันระหว่าง
แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) 
ว่าด้วยโลกของการด ารงชีวิตที่มุ่งพิจารณาการ
ด ารงชีวิตของคนทรงพิจารณาแง่ทุกคนเป็น     
ผู้เลือกที่ดี โดยทรงช้ีแนะให้ทุกคนกลั่นกรองเอา
ส่วนที่ดีเป็นแก่นแท้ที่เป็นประโยชน์ไว้น ามาตั้ง
เป็นหลักปฏิบัติใหม่ว่า ในการจะท างานต้องรักษา
แรงผลักดันที่ดีไว้ให้คงอยู่เสมอ แล้วน าเอาความ
สุขุมรอบคอบความมีสติ ใช้เหตุผลและใช้หลัก
วิชาที่ถูกต้อง มาประกอบเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริม
ให้สามารถท างานถ่ีถ้วนพอเหมาะพอดีและไดผ้ล
สมบูรณ์เต็มเปี่ยม (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, 
หน้า 209) 
  กระบวนการคิดตามปรัชญาลัทธิสัจนิยม 
(Realism) ว่าด้วยโลกของวัตถุ ทรงมีแนวคิด
พิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพหรือธรรมชาติ
ของคน โดยทรงแบ่งลักษณะของคนท างานเป็น 
2 พวก คือ พวกที่ท างานเร็ว กล้า ไม่ลังเลสงสัย
ให้ติดขัด ตื่นตัว ตื่นใจ และมั่นใจในตนเองแต่ขาด
ความละเอียดรอบคอบไม่มีค่อยมีสติท าให้งาน
บกพร่องเสียหาย และ 2) พวกที่ท างานอย่างเฉ่ือยชา 
ไม่กล้า ไม่มั่นใจ เพราะมีความละเอียดรอบคอบ 
ระมัดระวังตัวมากเกินไป รีรอไม่ลงมือท าเสียเวลา 
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เสียการ เสียงาน และเสียประโยชน์ (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบญุ, 
2546, หน้า 208) 
  กระบวนการคิดตามปรัชญาลัทธิหลักการ
นิยมใหม่  (Neo-Thomism)  ว่าด้วยโลกของ
เหตุผล ทรงพิจารณาถึงความเกาะเกี่ยวสัมพันธ์
กันในแง่ความสามารถในการท างาน สรุปว่าการท างาน
ข้ึนอยู่กับความสามารถ 2 ประการที่ส าคัญคือ 
ความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะของตนเอง     
กับความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
จะต้อ งมีและด า เนินควบ คู่กันไปน ามาใ ช้       
ด้วยจิตใจที่สงบมั่นคงและแจ่มใสสุจริตด้วยความรู้
ความคิดที่เป็นอิสระเป็นกลางไม่มีอคติ และเที่ยงตรง
ในหลักเหตุผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิดปัญญาข้ึน 
(ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, หน้า 208) 
  กระบวนการคิดตามปรัชญาลัทธิปฏิบัติ
นิยม (Experimentalism)ว่าด้วยโลกของประสบการณ์ 
ทรงขอให้ตั้งใจพยายามค้นคว้าศึกษา และฝึกปฏิบัติตน
ให้มีความรู้  ความสามารถเพิ่มพูนข้ึนต่อไป       
ทั้งทางลึก คือทางด้านวิชาการ และทางกว้าง 
คือทางด้านประสบการณ์และมนุษยสัมพันธ์ 
ฝึกฝนตนเองให้มี คุณสมบัติอย่าง เพียงพอ         
มีความซื่อตรงจริงใจ บริสุทธ์ิใจต่องานและต่อ
วิชาการ ไม่สับสน มักง่าย ไม่ประมาท เมินเฉย 
ท าให้เสียงาน เสียคน ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วย
ความมั่นเพียร อุตสาหะพากเพียรสร้างสรรค์
ผลงาน เฉลียวฉลาดในการปรับปรุงตัว ปรับปรุงงาน
ให้ทันเวลา ประสานสามัคคี ประสานประโยชน์ 
กับผู้ร่วมงานทุกคนทุกระดับ รวมทั้งผู้อื่น หรือฝุายอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ฟูามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2546, 
หน้า 208-209) 
   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ 
โดยเฉพาะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้
สะท้อนถึงแนวคิดของลัทธิปรัชญาการศึกษาทุก

ลัทธิไม่เฉพาะว่าเป็นแนวคิดของลัทธิปรัชญา
การศึกษาลัทธิใด แต่เนื้อหาสาระของพระบรม
ราโชวาทเป็นลักษณะการประยุกต์หลายแนวคิด
เข้าด้วยกัน และการผสมผสานแนวคิดลัทธิ
ปรัชญาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
บ้านเมือง โดยไม่ยึดติดว่าเป็นแนวคิดของลัทธิ
ปรัชญาการศึกษาของส านักใด แต่ทรงเน้นการ
ใช้แนวคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติมากกว่า ด้วยเหตุนี้อาจเป็นเหตุ   
ให้เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา”   
 
ศาสตร์พระราชาดา้นการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  ส าหรับปรัชญาการศึกษาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้
การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ทรงเห็นว่าการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและต่อการ
พัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราช
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2520 
ความส าคัญตอนหนึ่งว่า 
   “...การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่ง
ส าคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบ
ให้แก่อนุชน ทั้งทางความรู้ ความสามารถ ทั้งทางจิต
วิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกต าแหน่ง
หน้าที่จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่ งต่อชาติ
บ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดี...” 
  ดั งนั้ นจึ งมี แนวพระราชด าริ ด้ าน
การศึกษาที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ทรงสนับสนุนให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกระดับ  
  พระองค์มีแนวพระราชด าริ ให้
วางรากฐานความรู้และการศึกษาอย่างทั่วถึง   
ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างคนให้มาพัฒนาประเทศ 
โดยสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้ ใน        
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ทุกระดับของการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนับตั้งแต่ใน
ระดับปัจเจกบคุคล จนถึงระดับประเทศและทรง 
“สร้างรากฐานอย่างทั่วถึง” โดยพระราชทาน
พระราชด าริให้ราษฎรที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน ดังเห็นได้จากการพระราชทานพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรอืที่ดิน ในการจัดสร้าง
โรงเรียนต่างๆ อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนส าหรับ
เยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบทห่างไกล 
และพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนราช
ประชาสมาสัย โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน  
โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียน  
ราชวินิตมัธยม โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  
โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียน ภ.ป.ร.     
ราชวิทยาลัยนอกจากนี้ ทรงริ เริ่มให้มีสถาบัน
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารอนัเปน็ส่วนส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศโดยได้พระราชทาน
พระราชด าริให้ศึกษาแนวทางการก่อตั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวมานั้นมีความเป็นมาและวัตถุประสงค์  
ในการก่อตั้งที่อยู่บนปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประเทศอย่างแท้จริง เช่น โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์ 
ส าหรับเยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบท
ห่างไกล และโรงเรียนราชประชาสมาศัย ส าหรับบุตร
ธิดาของคนไข้โรคเรื้อน ซึ่งมิได้ติดโรคจากบิดา
มารดา เป็นต้น   
   2. พระราชทานทุนการศึกษาในทุก
ระดับ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลต่าง  ๆ
ทุกระดับการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาในมูลนิธิ
ช่วยนักเรียนขาดแคลนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ชาวเขา รางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น 

ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้ งประเทศ      
ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อเกื้อหนุน
ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัย ทรงส่งเสริมการจัดตั้ง
และด าเนินกิจการโรงเรียนส าหรับเด็กพิการทุก
ประเภท ทรงพระกรุณาฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง
และทรงก่อตั้งทุนภูมิพล และทุนอานันทมหิดล    
ส่งเยาวชนไปศึกษาวิทยาการระดับสูงสาขาต่าง  ๆ    
ในต่างประเทศ ทุนการศึกษาที่ทรงพระราชทาน
มีหลายประเภท เช่น ทุนกรศึกษาในมูลนิธิช่วย
นักเรียนขาดแคลน ส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนจริง  ๆ
และทุนภูมิพลและทุนอานันทมหิดล ส าหรับการ
ส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิทยาการระดับสู ง      
ซึ่งบทบาทในการสนับสนุนก็แตกต่างกันตาม
บริบทและความสามารถของผู้เรียนด้วย 
  3. จัดท าโครงการสารานุกรมส าหรับ
เยาวชน 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
ที่ส าคัญแก่เยาวชน ได้แก่ โครงการสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน โดยทรงมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นหนังสือความรู้ที่เหมาะแก่เด็กในวัยต่างๆ 
รวมทั้ ง ผู้ ใ ห ญ่ ก็ ส าม า ร ถใ ช้ป ร ะ โ ยชน์ ไ ด้         
โดยพระองค์ทรงก าหนดหลักการท าค าอธิบาย
เรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ 
ส าหรับให้ เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจระดับหนึ่ง 
ส าหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ระดับหนึ่ง   
และส าหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจ 
อ่านได้อีกระดับหนึ่งเพื่ออ านวยโอกาสให้บิดา
มารดาสามารถใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือ
แนะน าวิชาแก่บุตรธิดา และให้พี่แนะน าวิชาแก่น้อง
เป็นล าดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องถึงเรือ่งอื่นๆ ก็ให้
อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์
จะให้ผู้ ศึกษาทราบและตระหนักว่าวิชาการ    
แต่ละสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน    
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ควรศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง ด้วยพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่า หนังสือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นคลังความรู้ที่สืบค้น
ได้ และในปัจจุบันโครงการสารุกรมได้พัฒนาไป
มาก สามารถสืบค้นทางเวปไซต์ได้โดยสะดวก 
   4. พระราชทานการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยัง
ทรงมีพระราชด าริด้วยว่าราษฎรในชนบทโดยเฉพาะ
ในท้องที่ทุรกันดารควรได้รับการศึกษาเพื่อให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความ
เป็นอยู่ให้สามารถอยู่ได้โดยการ “พึ่งตนเอง”   
ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยพระราชทาน
โครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถ่ิน
ชนบทให้ช่วยตัวเองได้ เช่น โรงเรียนพระดาบส
ที่สอนคนให้มีอาชีพจากการฝึกปฏิบัติจน
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ เป็นการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  5. สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯให้
ราษฎรเรียนรู้ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เน้นถึงความจ าเป็นที่ จะต้องมี“ตัวอย่างของ
ความส าเร็จ” ในเรื่องการพึ่งตนเองมีพระราช
ประสงค์ที่จะให้ราษฎรในชนบทได้มีโอกาสได้รู้
ได้เห็นถึงตัวอย่างของความส าเร็จนี้และน าไป
ปฏิบัติได้เอง ดังนั้น พระองค์จึงพระราชทาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจ านวน 6 ศูนย์กระจาย  
อยู่ในภาคต่างๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง
กันเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาสรรพวิชา ค้นคว้า ทดลอง 
สา ธิตและดู ง านทั้ ง ของส่ วนราชการและ
ประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้ให้ผู้เข้ามาศึกษา   
ดูได้ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 
แล้วน าไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
   

6. ทรงสอนใหค้นอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ตระหนั กดี ว่ าประเทศไทยนั้ นเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพการเกษตรต้องอาศัยธรรมชาติในการท า
มาหากินจึงจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้
มากที่สุด และไม่ท าลายธรรมชาติ ทรงมุ่งเน้นให้
ประชาชนชาวไทยอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติไม่เบียดเบียนหรือ   
ก่ อ ปัญห าให้ เ กิ ด ข้ึ นกั บ สภาวะแวดล้ อ ม       
แนวพระราชด า ริที่ พ ระราชทานดังกล่ าว       
คือการให้การศึกษาแก่ เกษตรกรให้มีการท า
การเกษตรอย่างยั่งยืน 
  7. พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่”เพื่อ
เกษตรกร 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร
ได้แก่ “ทฤษฎีใหม่” ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ที่ดินและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การปฏิบัติตาม
ทฤษฎีใหม่นี้ เกษตรกรจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้
ในข้ันแรก และสามารถพัฒนาไปข้ันที่สองเป็น
การรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ในการ
ขายผลผลิตและเมื่อผ่านพ้นข้ันที่สองแล้ว        
ก็สามารถพัฒนาไปข้ันที่สามเพื่อหาทุนหรือ
แหล่ ง เ งินมาช่วยในการลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อไป 

สรุปได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน” โดยวิธีการสอนของ
พระองค์ คือ “ทรงท าให้ดู” ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า   
“ท าให้เขาด”ู นอกจากนี้ ทรงตระหนักว่า การศึกษา   
มีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ และทรงถือว่า 
“การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” 
ดังพระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ 
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โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาบางตอนความส าคัญ
ตอนหนึ่งว่า 

“...การพัฒนาให้ประชาชนท่ัวไป 
มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้วยการให้
การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นทรัพยากร
ทางปัญญาท่ีมีค่าของชาติ...” 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต่างๆ จะทรงทดลองทดสอบแล้วจึงแสดงให้ดู
เพื่อชักจูงให้ประชาชนสนใจอันเป็นลักษณะ
ประชาธิปไตย และทรงมีความเป็นครูมากโดยจะ
พระราชทานค าอธิบายที่มีแง่มุมต่างๆ อย่างละเอียด
ทั้งนี ้จะทรงใช้ “อุบาย” เป็นการสอนแบบทางอ้อม 
เช่น บางสถานการณ์ที่เร่งด่วนและอาจมีภัย    
ถึงประชาชน พระองค์จะทรงไต่ถามสถานการณ์
ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ เกิด
ความรู้สึกและเข้าใจว่าต้องรีบด าเนินการโดยทันที     
จะรอเวลาราชการไม่ได้เพราะความทุกข์ยาก
ของประชาชนไม่มีวันหยุด 
 
บทสรุป 
  ศาสตร์พระราชาเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้าง
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้อม      
และวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความสุขแบบ
ยั่งยืนภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Survival (การอยู่รอด) 
Sufficiency (พอเพียง) และ Sustainability 
(ยั่งยืน) หลักการส าคัญอีกประการของศาสตร์
พระราชาคือ การพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณาการ 
ถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญและโอกาสที่ดีของ
ประเทศไทยในการสร้างให้เกิดการรับรู้รับทราบ
ในเวทีระดับโลกถึงการน า “ศาสตร์พระราชา” 

ไปปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนชนบทจนเกิดผล
เป็นรูปธรรม ได้รับการยอมรับและมีการขยาย
ผลไปยังหลายประเทศ หนึ่งในศาสตร์ของ
พระราชาคือ “ศาสตร์ด้านการศึกษา”พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ได้ทรงประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษา 
มาดัดแปลงให้เป็นระบบใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์เพื่อให้
การศึกษาบรรลุเปูาหมายต่อผู้ เรียนมากที่สุด 
เนื้อหาสาระของพระบรมราโชวาท   เป็นลักษณะการ
ประยุกต์หลายแนวคิดเ ข้ าด้วยกัน และการ
ผสมผสานแนวคิดลัทธิปรัชญาการศึกษาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์บ้านเมือง โดยไม่ยึดติดว่าเป็นแนวคิด
ของลัทธิปรัชญาการศึกษาของส านักใด แต่ทรงเน้น
การใช้แนวคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติมากกว่าศาสตร์ด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่อาจกล่าว   
โดยสรุปได้ว่าพระองค์เลือกแนวคิดของปรัชญา
การศึกษาของส านักใด แต่ทรงเลือกใช้ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทให้เกิดประโยชน์มากกว่า
มุ่ ง เน้นเฉพาะเจาะจงในเ ชิงทฤษฎี ดั งนั้น 
พระองค์ทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน” โดยวิธีการสอน
ของพระองค์ คือ “ทรงท าให้ดู” ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า 
“ท าให้เขาด”ู นอกจากนี ้ทรงตระหนักว่า การศึกษา
มีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ และทรง
ถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต
มนุษย”์ โดยความหมายคือ “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ทันต่อสถานการณ์ใน
ศตวรรษที่ 21 
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สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่น 
The rights and participation of communities and local   

 
รัษฎากร  วินิจกุล1 

 
บทคัดย่อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นรากฐานส าคัญตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เช่นเดียวกับ
การปกครองในระดับท้องถิ่นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญ นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา จนถึงฉบับปัจจุบันคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ที่จัดให้มีการสง่เสริมการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยอาศัยสิทธิและหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวปฏิบัติตามหลักกฎหมายภายใต้
รัฐธรรมนูญ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนัก
ถึงสิทธิการมีส่วนร่วมและท าอย่างไรในการใช้สิทธิส่วนร่วมกัน ตลอดจนประโยชน์อันเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การ
ภาครัฐและภาคพลเมือง โดยเฉพาะพลเมืองในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตย และประกอบการเรียนการสอนแนวคิด
การปกครองท้องถิ่นและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ค าส าคัญ: 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 

 

                                                
1 ดร.อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
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บทน า 
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนต้อง

เป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่ต้องกระท าก่อน
การตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับด้านนโยบาย
และแผน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การจัดตั้งและ
การหาที่ตั้งโครงการ การบริหารงานโครงการ 
หรือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้โครงการ     
ที่จัดท าข้ึนได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
ประชาชนแท้จริง การมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการปกป้อง
สิทธิของตนเองและสังคมส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่
ทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนเป็นอย่างดีการมี
ส่วนร่วมไม่ว่าทางใดก็ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของ
แนวคิด เ ชิ งทฤษฎีอย่ า ง เ ดี ยวและต้อ ง ให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการรับรู้
ร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันท าพร้อมให้ความ
ร่วมมือ มีส่วนร่วมตัดสินใจและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาภายในสังคม ประชาชนจึงควรเรียนรู้
ร่วมกันและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตจากทุกฝ่ายของ
สังคมและให้การยอมรับด้วยการมีส่วนร่วมนี้ 
อาจแสดงออกมาได้เฉพาะความคิด เพราะเป็นการ
ล าบากที่จะแสดงออกมาทางวาจา การเปิดเผยเฉพาะ
กลุ่มและสถานที่ที่ ไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใด    
ต่อกระบวนการทางกฎหมาย  

บทความนี้ผู้ เ ขียนน าเสนอเพื่อขยาย
ขอบเขตของความรู้ สรุปสาระที่แสดงให้ทราบ
ปรากฏการณ์ปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ส าหรับ
การศึกษาที่เห็นว่าเกี่ยวข้องเพราะการวินิจฉัย
ย่อมเป็นเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและวินัย 
ด าเนินการได้หลายวิธีการตามข้อเท็จจริ ง    
และสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่
แล้ว ประเด็นของบทความนี้เพื่อแสดงถึงความ
ต้องการมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้ประชาชน    

มีความร่วมมือในการเรียกร้องสิทธิและความ
เป็นธรรม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการตัดสินใจ
ร่วมกันนั้นมีความถูกต้องและชอบธรรมควรให้
ค าปรึกษาและหารือแนวทางร่วมกัน การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะตัดสินใจ
ด าเนินการเรื่องใดเสมอ การรับฟังความคิดเห็น
ตั้งแต่เริ่มก่อเกิดปัญหาการระดมสมองของ
ชุมชนและท้องถ่ิน ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจาก
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากข้อเท็จจริงการขาดคุณธรรม
และจริยธรรม การทุจริต การฉ้อราษฎร์บังหลวง
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทั้งข้าราชการ 
พนักงานราชการ ความเกรงกลัวต่ออ านาจและอิทธิพล 
ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายรองรบัให้สทิธิและเสรีภาพ
แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นการอ านวย
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่ความสามารถในการ
ตัดสินใจบางเรื่องราวอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ผู้มีส่วนเสีย การให้ความรู้และให้ค าปรึกษาตอ่
ประชาชนและท้องถ่ินนั้น จึงมีความสอดคล้อง
และเป็นตามแนวคิดหรือหลักการของการมี  
ส่วนร่วมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม  
และสนับสนุนหลกัการดังกล่าว ท าให้ผู้เขียนเกิด
แรงบันดาลใจ เพราะปัญหาสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นโจทย์ ข้อยากอีกข้อหนึ่ง       
ที่สามารถแสวงหาค าตอบได้อย่างไม่สิ้นสุด  
 
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อ
จากการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ท้องถ่ินของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินและ
เครือข่ายต่าง ๆ  ประกอบข้อเท็จจริงของสังคมไทย
บางประเด็นดังนี้  

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน        
การป้องกันอาชญากรรม เห็นว่าผลงานวิจัยส่วนใหญ่
เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ การให้ความส ารวจกับระดับ
ความคิดเห็นมากน้อยแตกต่างออกไป หรือการมีส่วน
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ร่วมตั้งแต่ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ าสุด 
ระดับดีมาก ระดับดีและระดับน้อยที่สุด เป็นต้น 
 (2) ความหลากหลายในประเด็นเกี่ยวกับการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น เช่น การจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัดก าแพงเพชรที่กว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายและภาคีเครือข่ายที่ให้ความ
ร่วมมือเบื้องต้นเป็นอย่างดี  
 
สิทธิ กา รมี ส่ วนร่ วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน 

การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
ให้ความส าคัญต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้ ระบุ ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวด 6 
รัฐสภา หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถ่ิน   
และหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ยังมี
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 3/1 ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเพิ่มเติม   
ในวรรคสาม ระบุว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็น
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยหลั ก เกณฑ์       
แล ะ วิ ธี กา รบ ริ ห า ร กิ จ กา ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี 
พุทธศักราช 2546 หมวด 2 การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในมาตรา 8 
ระบุว่าการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนส่วนราชการต้องด าเนินการโดยประชาชน

เป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐและแนว
ทางการบริหารราชการวงเล็บสาม ได้ก าหนดให้
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการว่าก่อนเริ่ม
ด าเนินการใด ส่วนราชการต้องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจง ท าความเข้าใจ 
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
ที่ได้รับจากภารกิจ และวงเล็บสี่ใหเ้ปน็หน้าที่ของ
ข้าราชการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ 
เพื่อปรับปรุงและเสนอแนะวิธีการปฏิบตัิราชการ
ต่อผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
อย่างไรก็ดี  แม้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไทยประชาชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคต้องได้รับ
ความคุ้มครอง ประชาชนมีบทบาททางด้าน
การเมือง ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อระบอบ
ประชาธิปไตยตราบเท่าที่ เราต้องอยู่ร่วมกัน     
ในสังคมเดียวกัน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ
เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศที่สังคมไทย
ยึดถือเป็นประเด็นหลักของการบริหารจัดการ
และพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและการศึกษาให้เป็นสังคมที่
มี ความเ ข้ มแข็ งและยั่ ง ยื นเพื่ อความเป็ น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ปัญหาที่พบ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้
เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการ
นโยบายไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 
การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้าง
ก ร ะ บ วน ก าร มี ส่ ว น ร่ วม ข อ งป ร ะช าช น       
ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อม
ของประชาชนปัญหาด้านความพร้อมของภาครฐั 
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การไม่มีตัวช้ีวัดที่ ชัดเจนที่จะบอกให้ทราบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือไม่ หรือหน่วยงาน
ของภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา    
มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน   
ไม่สามารถท างานให้ดี ข้ึนได้ เพราะไม่มีมาตรฐาน      
ในการท างานที่ ชัดเจน หากเราน ามาพิจารณา
ประกอบการมีส่วนร่วมหรือการใช้ชีวิตทาง
การเมืองของนักวิชาการช่ือ Max Weber ผู้วิเคราะห์
แยกประเภทการมีส่วนร่วมออกเป็นสองประเภท 
ประเภทแรก คือ live for politics เป็นการมีชีวิตอยู่   
และอุทิศเพื่อการบ้านเมือง กล่าวคือเป็นการพิจารณา
เชิงความเสียสละ ส่วนการเมืองอีกประเภทหนึ่ง
คือ live off politics เป็นการด ารงชีวิตอยู่หรือ
การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อให้ได้ประโยชน์
ทางวัตถุ คือการนึกถึงเฉพาะประโยชน์ของส่วน
ตนและพวกพ้อง หรือหากเทียบเคียงกับความจริง
ตามค ากล่าวที่ว่าไว้ ประชาชนคือเสียงสวรรค์   
ที่มีผู้กล่าวถึงเสมอว่าประชาธิปไตยนั้นถือว่า
ประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบการ
ปกครองที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ 
เสรีภาพ ในการร่วมด าเนินการเพื่อสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กับสังคมของตนเอง เช่น กิจกรรม
เข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนอาจเป็น
ท า ง อ้ อ มซึ่ ง ผ่ า นก ร ะบวนก า ร เ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าไปท าหน้าที่แทน
ตนหรือทางตรง เช่น การประท้วง การร้องเรียน
หลายรูปแบบ เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลได้ทราบถึง
ปัญหาและแสวงหาวิธีการแก้ไขเพื่อประโยชน์
ต่างๆ ของสังคม  

สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แบ่งเป็นสอง
กรณีดังน้ี  

(1) กรณีกระบวนการมีสว่นรว่มทางการเมอืง
โดยตรงของประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชน      

ในกระบวนการทางเมืองต่าง ๆ  เช่น การเข้าช่ือเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ ในหมวด 3 และหมวด 5          
โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
10,000 คน ตามมาตรา 163, การเข้าช่ือของ    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน, 
มาตรา 164 เพื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้
วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ได้แก่ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร  สมาชิก วุฒิ สภา  ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาล
ปกครอง อัยการสูงสุด รวมถึงตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงให้ออกจากต าแหน่งด้วยเหตุที่มีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ การส่อในทางทุจริตต่อหน้าที่ 
การส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
การส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม การส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างรุนแรง   
และส าหรับการเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ต่อจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรอง
สิทธิดั งกล่ าวไว้  ขณะนี้อยู่ ระหว่างใช้บั งคับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 เช่น การออกเสียงประชามติ
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 165 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน และที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการ
ออกเสียงประชามติ 
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(2) กรณีการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  
ของประชาชนนอกจากการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงแล้ว ประชาชนย่อมมีสิทธิจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เช่น สิทธิในข้อมูล
ข่าวสารและการร้องเรียน (ส่วนที่ 10) รับรอง
สิทธิของประชาชนในการรับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ (มาตรา 56) การได้รับข้อมูล    
ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ ก่อนการ
อนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอื่นใดที่ เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน 
และมี สิ ท ธิแสดงความ คิด เห็นของตนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว (มาตรา 57) รวมทั้ง   
มี ส่ วนร่ วม ในกระบวนการ พิ จ ารณาขอ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของตน (มาตรา 58) สิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา 59) สิทธิรวมตัว
กันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค (มาตรา 61) 
สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 
62) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (ส่วน
ที่ 11) คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ  (มาตรา 63) 
เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน 
องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น (มาตรา 
64) การจัดต้ังพรรคการเมือง (มาตรา 65) สิทธิ
ชุมชน (ส่วนที่ 12) รับรองสิทธิของชุมชนในการ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของ
ชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 
(มาตรา 66) สิทธิของบุคคลที่จะมีสว่นร่วมกบัรฐั
และชุมชนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน (มาตรา 67) สิทธิพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ (ส่วนที่ 13) ห้ามบุคคลใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ    
ซึ่ ง มิ ได้ เ ป็ น ไปตาม วิ ถีทางที่ บัญญัติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 68) และให้สิทธิบุคคลใน
การต่อต้านโดยสันติ วิ ธีซึ่ งการกระท าใด ๆ       
ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 69) สิทธิมี
ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน (หมวด 14) 
ได้แก่ สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน (มาตรา 284) สิทธิลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร
ท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ินผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง (มาตรา 285) สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถ่ินเพื่อให้สภาท้องถ่ินพิจารณา
ออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน (มาตรา 286) ตลอดจน  
มีสิทธิมีส่วนร่วมในการบรหิารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (มาตรา 287) 

อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา    
จักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติหมวด 5     
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่ 10 
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคม         
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน    
ในการตัดสินใจทางการเมอืง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท า
บริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทาง
วิชาชีพหรือตามสาขา อาชีพที่หลากหลายหรือ
รูปแบบอื่นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมืองและการจัดใหม้ีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง     
เพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่ม
ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย     
ทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและ
เ ส น อค วาม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ มช น ใน พื้ น ที่         
การส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการสากล
ของประเทศที่ เจริญด้วยขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันดี โดยให้ความส าคัญตามหลักธรร
มาภิบาลที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ ได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันด าเนินการตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใส
และส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน การกระตุ้นจิตส านึก
ข้ันต้นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกด้าน 
ทั้ งนี้ประเทศไทยปัจจุบันประชาชนมีสิท ธิ    
และสามารถจัดท าธรรมนูญประชาชน เริ่มตั้งแต่
ต าบลจัดการตนเองและผ่านการจัดท าธรรมนูญ
ชุมชน เป็นต้น เป็นการสะท้อนการเข้าถึงสิทธิ
อ านาจประชาธิปไตยของชุมชนท้องถ่ินที่มิได้ยึด
เพียงเฉพาะภาครัฐเป็นศูนย์กลางแต่มองและ   
ให้ ความส า คัญต่อ ชุมชนและท้ อง ถ่ิน เป็ น
ศูนย์กลาง เพราะอย่างน้อยที่สุดท าให้ได้ทราบ
ถึงสิทธิการเมือง สิทธิอื่น การยึดหลักนิติรัฐ   
และหลักนิติธรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหา ด้วยการปลูกฝังการมีส่วนร่วมการท า
ประชาพิจารณ์ การบริหารอย่างมีส่วนร่วม     
อันเป็นพื้นฐานแทบทุกเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือด้านใดด้านหนึ่ง  
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การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณศีึกษาธุรกิจ
ผลติภณัฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1 

The business development strategy of the community enterprises case 
studies of herbal products business  Central Lower 1 

 

วณิศญดา  วาจิรัมย์1 กัญญามน   อินหว่าง2 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการน้ีน าเสนอลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การจัดการของกลุ่ม

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร           
โดยท าการวิเคราะห์เน้ือหาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การ
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1 
การศึกษาพบว่า  องค์ประกอบที่น ามาใช้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า คือ ลักษณะของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เช่น ทรัพยากรในพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พนักงานในท้องถิ่น เงินทุนในการด าเนิน
ธุรกิจ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการคือ กลยุทธ์การจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การ
เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร การยกระดับทักษะฝีมือของ
พนักงาน 3) ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ ความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เช่น คุณภาพของสินค้าและ
บริการ การขยายตลาดใหม่  การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้า 

 
ค าส าคัญ: 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 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2 รองศาสตราจารย ์ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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บทน า 
ในปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับวิกฤตทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ วุ่นวาย
ภายในสังคมโลก ทุกประเทศต้องการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งการพัฒนาประเทศ
มีทั้งผลดีและผลเสีย ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศ
หนึ่งที่ก าลังก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาท าให้คน    
ในประเทศเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมของ   
ที่ เป็ นไทยเป็นเน้ นภาคอุ ตสาหกรรมแทน        
รวมถึงติดวัตถุนิยม ชอบความฟุ้งเฟ้อก่อให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงในแทบจะทุกด้านไม่ ว่าจะเป็น       
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งการ เปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว                
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ ด้านบวกท าให้มีการ
พัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
สาธารณูปโภค เป็นต้น และด้านลบ เช่น การขยายตัว
ของรัฐเข้าไปในชนบทส่งผลให้ชนบทเกิดความ
อ่อนแอในหลายด้าน ทั้ งการต้องพึ่ งพิงตลาด       
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ความรู้ที่ เ คยใช้แก้ปัญหาและสั่ งสมกันมา       
ถูกปรับเปลี่ยน ถูกลืมเลือนหายไป สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ ความพอเพียงในการด าเนินชีวิต เป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และด าเนิน
ชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความ
มีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้
ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ 
รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐาน  
ที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูก
กระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหา  
ฟอ ง สบู่ และปัญหาความอ่ อนแอของชนบท          
รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดข้ึน ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์
และยื นยั นปรากฏการณ์นี้ ได้ เ ป็ นอย่ างดี         
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2-3) อย่างไรก็ตาม         

จากระบบเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็น        
ตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการเติบโตสร้างความมั่งค่ัง
และสร้างงานเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในเวที
การแข่งขันระดับนานาชาติและความยั่งยืน     
ทางธุรกิจโดยเฉพาะในแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ระบุว่าการพัฒนา
ผู้ประกอบการไทยโดยภาพรวมนั้นต้องมีการเพิ่ม
จ านวนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
ควบคู่กันไปโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการ
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ และคณะ, 2559: 283) 
ทั้งนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความเศรษฐกิจ 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เป็นแหล่งการจ้างงาน    
ที่ส าคัญ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา       
ความยากจน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2554) 

ปั จจุ บั นการด าเนิ นธุรกิ จของ ชุมชน        
เป็ นประเด็นที่ รั ฐบาลให้ ความส าคัญเพราะ          
เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศภาครัฐได้
สนับสนุนงบประมาณโครงการต่าง ๆ  ให้กับชุมชน
จ านวนมากบางชุมชน  มีศักยภาพในการด าเนิน
โครงการได้ส าเร็จในขณะที่บางชุมชนไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากยังขาด
ความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจด้านการตลาดด้าน
เทคโนโลยีปัญหาการรวมกลุ่มที่จะพัฒนาธุรกิจให้
เติบโตได้และยังพบว่าผู้ประกอบการในชุมชนขาด
การเรียนรู้ร่วมกันที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน (กัญญามน อินหว่าง และคณะ, 2554,        
สุพจน์ อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง, 2557)   
ได้กล่ าวถึงปัญหาการพัฒนาศักยภาพและ     
การปรับตัวทางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
ว่าผู้ปฏิบัติงานมองไม่เห็นถึงคุณค่าในมิติทางจิต
วิญญาณของวิสาหกิจชุมชนที่มีพลวัตรมีความ
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ละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวา มิใช่มองเห็นวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ต้นทุน 
ก าไร ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการท าลายการบูรณาการ
ขององค์กร สั งคม และธรรมชาติของมนุษย์ 
กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่เอารัดเอาเปรียบกัน 
แสวงหาประโยชน์จากผู้ด้อยโอกาส เป็นสังคม
บริโภคและแก่งแย่งแข่งขันในทางวัตถุ ขาดความ
จริงใจร่วมมือกันพัฒนา  

ในการด าเนิ นงานของผู้ ประกอบการ       
ด้านสมุนไพร ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
สินค้าในท้องถ่ินจ าเป็นต้องวางกลยุทธ์เพื่อการ    
อยู่รอด โดยพบว่าผู้ผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ และยังพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มชุมชน   
และนอกชุมชนเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ ดังงานวิจัย
ของกัญญามน อินหว่าง และวัลลภา ศรีทองพิมพ์ 
(2551) มี การใช้ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ระดับพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการด าเนินธุรกิจ  
ที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถสนองความต้องการ
ข้ันพื้นฐานความต้องการในปัจจัยสี่ ของตนเอง        
และครอบครัวได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกัน   
และกันมีความสามัคคีกลมเกลียว และมีความ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตด้วยการประหยัดและ   
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นจนสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  

จากความส าคัญของการพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเบื้ องต้นเห็นว่า        
ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ วิสาหกิจ ให้มี ศักยภาพ      
และเพิ่มขีดความสามารถพร้อมต่อการแข่งขัน
ทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัต
สูงข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน

จะต้องตระหนัก และเตรียมองค์กรให้พร้อมต่อ
ความท้าทาย อันเนื่องมาจากการปรับตัวสูงข้ึน   
ของราคาต้นทุน วัตถุดิบและต้นทุนการด าเนินงาน 
บทความวิชาการนี้จึงขอเสนอลักษณะของการด าเนิน
ธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน และความส าเร็จของการพัฒนากลยุทธ์
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
เรื่องการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1 

 
แนวทางวิสาหกิจชุมชน  

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 ได้ให้ความหมายของค าว่า “วิสาหกิจ
ชุมชน” ไว้ว่าหมายถึงกิจการของชุมชนเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่น ๆ       
ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน      
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่
เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
(ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน, 2553) เสรี พงศ์พิศ; วิชิต นันทสุวรรณ 
และจ านงค์ แรกพินิจ (2558) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจ
ชุมชนจะต้องมีลักษณะส าคัญ 7 ประการคือ 1) ชุมชน
เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 2) ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน 3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
นวัตกรรมของชุมชน 4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 5) ด าเนินการแบบ
บูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ 
6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ และ 7) มีการ
พึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป้าหมาย 
กัญญามน อินหว่าง (2550) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจ
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ชุมชนจะต้องมีลักษณะส าคัญ 7 ประการคือ
ชุมชนเป็นเจ้ าของกิ จการเอง ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชนริ เริ่มสร้างสรรค์เป็น
นวัตกรรมของชุมชนมีฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผสมผสานภูมิปัญญาสากลมีการด าเนินการแบบ
บูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 
มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลักมีการพึ่งตนเอง
เป็นเป้าหมายและยังพบว่า กัญญามน อินหว่าง 
(2550) ให้ค าจ ากัดความของ วิสาหกิจชุมชนว่า
หมายถึง การประกอบการที่มีภูมิปัญญาของ
องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน   
โดยที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงินและต้องการใช้
ปัจจัยการผลติและทรพัยากรทุกข้ันตอนเพื่อการ
เรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมการจัดการผลิตซึ่งมิได้มีเป้าหมาย
เพียงเพื่อการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่าง
เดียวแต่รวมถึงก าไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย 

ลั ก ษณะ ขอ งก ลุ่ ม ผู้ ปร ะ กอบก า ร
วิสาหกิจชุมชน  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใช้พืช
สมุนไพรยอดนิยมซึ่งเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ 
ข้าว ดอกอัญชัน เสาวรส เก๊กฮวย ฟักข้าว ใบ
บัวบก มะตูม ดอกค าฝอย กระเจี๊ยบแดง ไพล 
ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน มะขาม พริก ข่า ตะไคร้ 
มะกรูด มะนาว มะเม่า เป็นต้น เป็นผลผลิตในชุมชน 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ
มีการขายส่งและขายปลีก ใช้เงินทุนของตนเอง
ในการด าเนินธุรกิจ รู้จักการเลือกใช้ทรัพยากร  
ที่ ไม่ท าลายสิ่ งแวดล้อมได้รับการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลักษณะของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

สมุนไพรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ด าเนินกิจการ
โดยบุคคล หรือองค์กรในชุมชนเป็นเจ้าของกิจกรรม 
โดยการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อ
ด าเนินการในกิจกรรมการผลิตการแปรรูปการค้า 
และการบริการที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอันจะน าไปสู่ ชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้อง
กับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน (2553) ที่กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชน” 
เป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า     
การให้บริการหรือการอื่น ๆ  ที่ด าเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล     
ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้
และเพื่ อการพึ่ งพาตนเองของครอบครั ว     
ชุมชนและระหว่างชุมชน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของกัญญามน อินหว่าง (2552) ได้อธิบายว่า 
วิสาหกิ จ ชุมชนมีลั กษณะส า คัญคือชุมชน      
เป็นเจ้าของกิจการเอง ผลผลิตมาจากกระบวนการ
ในชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมของชุมชน        
มีฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล          
มีการด าเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรม 
อย่างเป็นระบบมีกระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจ      
หลั กมี การพึ่ งตนเองสอดคล้ องกั บณั ฐพล                
นิมมานพัชรินทร์ (2559: ออนไลน์) กล่าว่าวิสาหกิจ
ชุมชนจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิด
ได้จากการเรียนรู้ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ที่ท าเพื่อ
มุ่งสู่ตลาดใหญ่ เป็นการจัดการระบบการผลิต
และบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยน าแนวทาง
พัฒนาของวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาการ
จัดการทางธุรกิจมาใช้ในด าเนินธุรกิจให้สามารถ
อยู่ ได้อย่างยั่ งยืน โดยเน้นด้านการพัฒนาคน       
ในพื้นที่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
ด าเนินกิจการโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  
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ปัญหาที่ส าคัญ พบว่า คุณภาพวัตถุดิบไม่คงที่
ไม่ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง 
ผู้ประกอบการมีเงินทุนไม่เพียงพอ พนักงานขาด
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็น
ที่รู้จักของกลุ่มผู้บรโิภคส่วนใหญอ่ีกทัง้ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ประกอบการใช้เงินทุนตนเองในการเริ่มกิจการ 
ยังขาดการวางแผน ทางการเงินที่ดี และจัดท าแผน 
การด าเนินธุรกิจเพื่อหาแหล่งเงินทุนในการเสริม
สภาพคล่องในการด าเนิน ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของช่ืนจิตร อังวราวงศ์ และนงค์นิตย์ 
จันทร์จรัส (2546) ที่พบว่าปัญหาแหล่งเงินทุน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
ปัญหาที่พบในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาด้านการ
ต้องการหลักทรัพย์ ในการค้ าประกันขาดความ
น่าเช่ือถือจากสถาบันการเงิน ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่ง เงินทุน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอังสนา 
ประสี (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาการด าเนินงาน
และความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจั งหวัดนครสวรร ค์      
ผลการศึกษาพบว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะประสบปัญหา
ทางด้านการเงินการขาดสภาพคล่องเงินทุน     
ไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุน ขาดแรงงาน  
ที่มีฝีมือหรือมีทักษะ  
 
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสมุนไพร 

กา ร ใ ช้ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ ค รื่ อ ง เทศแล ะ
สมุนไพรในธุรกิจต่างๆ ทั้งในลักษณะของอาหาร
เสริมสุขภาพ เครื่องส าอางสมุนไพร นวดและอบ
ตัวด้วยสมุนไพร ไปจนถึงการรับประทาน
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาสมุนไพรมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องเทศและสมุนไพรเหล่านี้เป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ตลาด

เปิดกว้างในการเข้ามาลงทนุ และมีโอกาสเติบโต
ได้อีกมาก ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรในประเทศขยายตัวปีละ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20-30 เนื่องจากความนิยม   
ในการบริโภคและใช้สมุนไพรไทย บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จ ากัด ส ารวจ “พฤติกรรมในการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” จากกลุ่มตัวอย่าง 4,135 คน 
โดยเป็นการส ารวจทั่วประเทศ กระจายกลุ่มตัวอย่าง
แยกรายภาค คาดว่ามูลค่าตลาดรวมในประเทศ   
ของผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพรในปี 2557     
จะมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 40,000 ล้านบาท และมูลค่า
ตลาดรวมผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพร    
ในประเทศเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด เนื่องจาก
ความนิยมผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพร
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะสอดรับกับกระแส
นิยมผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติที่เป็นกระแสที่ก าลัง
มาแรงทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 

จากการศึกษาพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ดังนี้ 1) ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร (Culinary Herbs& Spice Market)    
ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพรในตลาดนี้
แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ สด ตากแห้ง 
และผง ตลาดหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ   
และสมุนไพรเหลา่นี้คือ โรงงานผลิตอาหาร โรงแรม 
และภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารเสริมสขุภาพ (Medicinal/Supplement 
Herb& Spice Market) ในการป้องกันและรักษา
สุขภาพนั้นมีทั้งการใช้ยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งส่วน
ต่างๆของสัตว์และพืช ซึ่งการใช้ส่วนต่างๆของ
พืชและสัตว์นั้น เป็นองค์ความรู้ที่ สะสมมา      
ซึ่งตลาดอาหารเสรมิจากเครื่องเทศและสมุนไพร
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จัดว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด
ในบรรดาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเครื่องเทศ
ทั้งหมด 3)  ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพร
ส าหรับอุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหย (Essential 
Oil Herb& Spice Market) อุตสาหกรรมน้ ามัน
หอมระเหยนั้นมีการใช้ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ    
คือ การใช้น้ ามันหอมระเหยทั่วๆไปโดยใช้ใน
ลักษณะเป็นน้ ามันในการแต่งกลิ่นอาหาร      
การใช้แต่งกลิ่นในสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ 
และการใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาปรับปรุงรส
และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ยา 4) ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องเทศและสมุนไพรส าหรับอุตสาหกรรมยา 
(Pharmaceutical Herb& Spice Market) 
ความต้องการยาสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน    
ทั้งนี้ เนื่องจากการค้นพบใหม่ๆทางชีววิทยา 
(New Biological Discoveries) โดยในญี่ปุ่นนั้น      
ร้อยละ 50 ของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
นั้นเป็นเครื่องเทศและสมุนไพร ซึ่งการเติบโต   
ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดข้ึนในหลายประเทศ    
ในเอเชีย  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 
จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ
ราชบุรี สภาพภูมิประเทศมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะกับการท าเกษตร ทั้งการท านา ท าสวน 
ท าไร่ ปศุสัตว์ และประมง มีพืชสมุนไพร ได้แก่ 
ว่านหางจระเข้ ฟ้าทลายโจร กระชาย กระวาน 
กานพลู อัญชัน ขมิ้น ข่า ตระไคร้ มะกรูด ใบ
บัวบก มะตูม เป็นต้น (ส านักงานสถิติจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, 2558) ในจังหวัด
กาญจนบุรีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งเช่น 
วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ (กลุ่มสายใยต้นกล้าแปร
รูปสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน 
ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรน้ าลูกยอเพื่อสุขภาพ จ ากัด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแก้ วเจ้ าจอม ผลิ ตทองม้ วนสมุนไพร         

เพื่อสุขภาพ และจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสมุนไพร 
เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทน้ าสมุ นไพรเห็ ดหลินจื อ เป็ นต้ น           
ทั้ งนี้ ก ารด า เนิน ธุรกิจที่ มี ก าร ใ ช้สมุ นไพร          
มีทั้งธุรกิจการผลิตและการบริการ ส าหรับธุรกิจ
ด้านการบริการจะพบว่า ธุรกิจการนวด และสปา  
เป็นธุรกิจที่ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ดินสอ
พอง ไพล น้ ามันมะพร้าว ขมิ้น เป็นต้น ดังจะเห็น   
ได้ว่า ธุรกิจสมุนไพรมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มภาคกลางตอนบนมีวิถีชีวิตและธรรมชาติ
ที่สามารถแปรรูปสมุนไพรได้อย่างหลากหลาย 
จึงเป็นที่มาของแนวคิดการศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ทั้งยังพบว่า 
พื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 นี้มีการจดทะเบียน
การเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนมาก  
 
แนว ท า ง ก ล ยุ ทธ์ ก า ร จั ด ก า ร ขอ ง ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 จากการศึกษากลยุทธ์การจัดการของกลุม่
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยทั่วไป
พบว่า มีความหลากหลาย เช่น ผลการวิจัยของ
เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล (2554) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ในการด าเนินธุรกิจ คือ การน าเสนอ  
ถึงคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า มีสินค้าให้ลูกค้า
เลือกอย่างหลากหลาย และมีการน าเสนอสินค้าใหม่ๆ 
ให้กับลูกค้าเสมอ  ๆและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายในการด าเนินธุรกิจคือสถานที่ซื้อ    
มีความเพียงพอต่อความต้องการท าเลที่ตั้งร้าน
ไปมาสะดวก และสถานที่ซื้อสะดวกสบาย และช่องทาง
ก า ร จั ด จ า ห น่ า ยผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์            
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เช่น อินเตอร์เน็ท นอกจากนี้ยังพบว่า ปภาวิดา            
ตนเวชยันต ์(2551) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ต้องมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย มีการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเนื้อหา แปลกใหม่ที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้    
มีการเพิ่มประเภทของสินค้าที่ลูกค้าสามารถ   
มาร้านเดียวได้ของที่ต้องการครบทุกอย่าง 
ส าหรับความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนพบว่าการขยายตลาดมีความส าคัญ เช่น   
การท าตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
การให้ความส าคัญกับการผลิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Organic) การให้บริการด้านสุขภาพ 
อาหารและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการ      
ที่รองรับกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเจาะจงแก่ผูส้งูอายุ 
การมุ่งเน้นไปที่การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ    
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะของพนักงาน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
และการปลูกจิตสาธารณะ จิตส านึกให้เกิดการ  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนควรมีการส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (สุพจน์   
อินหว่างและคณะ, 2557)  สอดคล้องกับแนวคิด
ของแผนการส่ งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง      
และขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(2559) ที่เสนอว่า การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ 
การรวมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจเป็นแนวทาง
ส าคัญที่ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มข้ึน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพจน์ อินหว่าง
และคณะ (2557) พบว่า ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและตระหนัก   
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบการพัฒนาที่ ชัดเจนมีการแต่งตั้ ง
ผู้เช่ียวชาญการมีที่ปรึกษาของกลุ่มที่ดีก็จะสามารถ
ท าให้เกิดการส่งเสริมในการพัฒนาการเรียนรู้    
ที่ชัดเจนต่อไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่า แนวคิดของกรม
ส่งเสริมการเกษตร (2559) ที่กล่าวถึงข้ันตอนการ
ด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนที่จะน าไปสู่การ
ประสบความส าเร็จได้นั้นควรมี ข้ันตอนที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 1) การค้นหาความต้องการของตลาด     
2) การเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมธุรกิจชุมชน
ต้องทราบว่าผู้ที่จะลงมือผลิตมีใครบ้างและ      
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีใครบ้าง จึงควรให้ผู้ที่มี
ความสามารถนี้เป็นผู้ลงมือผลิตให้ค าแนะน าใน
การผลิตให้มีการระดมสมองของคนเหล่านี้   
และยังสามารถพึ่งพาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการต่าง  ๆ3) ธุรกิจ
ชุมชนจะต้องทราบว่าควรขายสินค้าให้กับใคร     
และลูกค้าจะซื้อสินค้าได้อย่างไร ซึ่งลูกค้าอาจ
แบ่งเป็นลูกค้าท้องถ่ิน และลูกค้านอกท้องถ่ิน      
ซึ่งข้ึนอยู่กับตัวสินค้า และความต้องการสินค้า 
จะเป็นตัวก าหนดว่า ลูกค้าเป็นใคร และอย่างไรก็ตาม 
พบว่า ลักษณะที่เป็นปัจจัยทีก่ าหนดความส าเร็จ
ของการจัดต้ังธุรกิจชุมชุมชนน้ันจะต้องท าความ
เข้าใจสมาชิก สมาชิกจะต้องเข้าใจในความแตกต่าง
ขอบเขต และข้อจ ากัดของกลุม่ทีจ่ัดตั้งข้ึนความต้องการ       
และเป้าหมายของธุรกิจชุมชน ทั้งด้านภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวิทยาการใหม่ๆ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการจัดตั้งธุรกิจ
ชุมชน  
 กล่าวได้ว่า ลักษณะของผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจและความส าเร็จของธุรกิจ   
ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะต้อง
อาศัยรากฐานของปัจจัยน าเข้ากระบวนการ   
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ด า เนิน ธุรกิ จเพื่ อให้ เกิดผลลัพธ์ ธุรกิจต่อไป                   
ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น และจากการวิเคราะห์
เนื้อหาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรควรมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง 1 ควรพัฒนาใน
ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนที่ ผลิ ตสิ น ค้าประ เภท เดี ยวกั นหรื อ
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ
วางแผนร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน     
จะท าให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน      
2) กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ
วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชนน า ก ล ยุ ท ธ์นี้ ไ ป เ ผ ยแพ ร่         
และปฏิบั ติผ่ านเอกสารทางวิชาการแผ่นผับ           
การประชาสั มพั น ธ์ และสนั บสนุ นให้ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนการน ากลยุทธ์     
ที่พัฒนาข้ึนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน    
3) กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่เพิ่ม
มากข้ึน รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สินค้าให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่าง  ๆ 4)  กรมส่งเสริม
การเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนด้านการผลิตสินค้าควรมีการควบคุม
เรื่องคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ช่วยในการผลิตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ลดต้นทุน และสามารถผลิตสินค้าได้ทันความ
ต้องการของตลาดสามารถแข่งขันได้ในตลาด   
5) กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐควร
สนับสนุนเงินทุน และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าในการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 6)  ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ
ด้วยการตลาดออนไลน์ (Online-Marketing) 
หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) 
โดยเฉพาะการท าการตลาดใน facebook ที่ก าลัง
ได้รับความนิยม และเพื่อความส าเร็จของผู้ประกอบ
ธุรกิจและความมีประสิทธิภาพ และให้ตรงตาม
ความต้องการกับผู้บริโภคมากที่สุด 
 
แนวทางการสร้างกรอบการวิจัยการพัฒนา 
กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เขตภาคกลางตอนล่าง 1 

จากการ ศึกษาข้อมูล โดยน าแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องมาเป็นแนว
ทางการวิเคราะห์เนื้อหา ของ กัญญามน อินหว่าง
และวัลลภา ศรีทองพิมพ์ (2552) กัญญามน อินหว่าง
และวัลลภา ศรีทองพิมพ์ (2554) ( สุพจน์ อินหว่าง
และกัญญามน อินหว่าง (2557)  แนวคิดของแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2559) พบว่า 
สามารถน าลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การจัดการของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และความส าเร็จ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนากลยุทธ์
ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ดังกรอบแนวคิดภาพที่ 1  
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
  
        ปัจจัยน าเข้า   กระบวนการ   ผลลัพธ์ 
 

ลักษณะกลุ่ม 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 
- ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบใน
พื้นที่เป็นหลัก 
- ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น
ส าหรับการผลิตสินค้า
สมุนไพร 
- ใช้แรงงานในพื้นที่เป็น
หลัก 
- ก ลุ่ ม วิ ส าห กิ จ ผ ลิ ต
สินค้าสมุนไพรเพื่อใช้ใน
ท้องถิ่น 
- กลุ่มวิสาหกิจผลิต
สินค้าสมุนไพรเพื่อออกสู่
ตลาดภายนอก 
- เลือกใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า 

 กลยุทธ์การจัดการ
ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
- สร้างเครือข่ายกับ 
ธุรกิจสมุนไพร 
- หาผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพรออกสู่ตลาด
อย่างต่อเน่ือง 
- ประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทางอย่างต่อเน่ือง 
- มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการ 
การตลาดของสินค้า
สมุนไพร 
- จัดกิจกรรมร่วมกับ
ผู้ประกอบการในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอ่ืน 
- วางแผนธุรกิจอย่างมี
ขั้นตอนก าหนด 
เป้าหมายชัดเจน 
- สร้างมาตรฐานสินค้า
สมุนไพร 

 ความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมี 
ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 
- พนักงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- มีพันธมิตรและเครือข่ายทางธุร กิจ
สมุนไพรภายนอก 
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถ
สร้างแนวทางจิตสาธารณะ 
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

     
การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เขต

ภาคกลางตอนล่าง1 
 

จากภาพข้างต้น พบว่า องค์ประกอบที่
น ามาใช้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 1) ปัจจัย
น าเข้า คือ ลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น ทรัพยากรในพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พนักงานในท้องถ่ิน เงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ  
คือ กลยุทธ์การจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ 
เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 

การยกระดับทักษะฝีมือของพนักงาน หาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการวางแผน   
การจัดการการตลาดของสนิค้าสมุนไพรจัดกิจกรรม
ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น 
วางแผนธุรกิจอย่างมีข้ันตอนก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจน สร้างมาตรฐานสินค้าสมุนไพร 3) ผลผลิต
และผลลัพธ์ คือ ความส าเร็จของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการ
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การขยายตลาดใหม่การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พนักงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องมีพันธมิตรและเครือข่าย

ทางธุรกิจสมุนไพรภายนอก ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถสร้างแนวทางจิตสาธารณะมีการ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ข้ึ นอย่ างต่ อ เนื่ อ ง             
ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวจะสามารถน ามาค้นหา
ค าตอบจากการวิจัยต่อไป  
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บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) 
 

รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธ ี
 
ชื่อเรื่อง :       Applied Multivariate Methods for Data Analysis 
 
ผู้แต่ง :         Dallas E. Johnson 
 
ปีท่ีพิมพ์ :      2017 
 
ส านักพิมพ์ :   Thomson Publishing Inc. 
 
เกริ่นน า 

หนังสือเรื่อง Applied Multivariate Methods for Data Analysis เล่มนี้ เป็นสื่อที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ ซึ่งผู้เขียนได้ประยุกต์หลักสถิติข้ึนสูงที่สามารถน ามาใช้กับงานวิจัยประเภท
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการค านึงถึงความ
คลาดเคลื่อน (Residual) และก าหนดคุณสมบัติของแบบจ าลองให้มีความเป็น BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimated) อย่างไรก็ตามผู้เขียนพยายามเรียบเรียงให้หนังสือเล่มนี้ใช้ส าหรับ
ประกอบการท าวิจัยได้จริง และต้องการให้ผู้สนใจเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน แม้ว่าเนื้อหาจะมี
ความยากและใช้สถิติในระดับสูงก็ตาม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อน าหลักสถิติข้ันสูงให้สามารถใช้กับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อวง

วิชาการ  
สาระส าคัญ 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
สามารถน าไปประกอบการสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ให้เกิดประสทิธิสงูสดุต่อไป สามารถสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 Applied Multivariate Methods 
บทนี้จะเป็นการกล่าวน าในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลต่างๆ แสกลของข้อมูล 

รวมถึงแนวทางการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ และแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น เช่น กรณีเกิดข้อมูล
หาย (Missing Data) 

บทที่ 2 Simple Correlations 
บทนี้เป็นบทที่เริ่มเข้าสู่เนื้อหาการน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งเป็นการหาคุณสมบัติในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยแนวทฤษฏี
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ที่ส าคัญ เช่น Fisher’s Approximation, and Ruben’s Approximation เป็นต้น เพื่อน าไปสร้าง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

บทที่ 3 Multivariate Data Plots  
บทนี้จะมีการทดสอบว่าความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน และน ามา plot ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน

ด้วย แบบ Three Dimensional Data Plots เพื่อหาจุดที่เกิดวิกฤตกับแบบจ าลองการวิเคราะห์แต่
ละประเภท พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขต่างๆ  

บทที่ 4 Eigenvalues and Eigenvectors  
บทนี้เป็นการทดสอบค่าที่ได้จากการประมาณค่า (Estimate) เพื่อทดสอบความถูกต้อง

โดยเทียบกับค่าวิกฤต (Critical Value) และแนวทางการปรับแบบจ าลองให้เกิดความเหมาะสมที่สุด 
พร้อมทั้งรูปแบบการพยากรณ์ที่ค านึงถึงความคลาดเคลื่อนเป็นส าคัญ โดยการสร้าง The Best 
Model และเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณค่าของหนังสือเล่มน้ี 
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้จริงในหลากหลายสาขาวิชา เช่น บริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาศนศาสตร์ เป็นต้นเป็นแนวทางให้เกิดองค์ความรู้ทีข่ยายขอบเขต
ได้จริง เนื่องจากผู้วิจัยในปัจจุบันน้ีนิยมใช้เฉพาะ Regression การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ และน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ส าหรับการพยากรณ์ส่งผลให้เกิดหความผดิพลาดที่สงูเป็นแนวทางให้ผูวิ้จัย หรือผู้ศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถวิจัยที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการเรียนแค่ทฤษฏีอย่างเดียว
เท่านั้นเป็นการช้ีน าหรือส่งเสริมให้น าไปปรับใช้กับบริบทของข้อมูลทั้ง Time Series Data และ 
Cross section Data ได้อย่างเหมาะสมต่อไปช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักสถิติข้ันสูงอย่างละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น และผู้เขียนพยายามใช้หลักการเขียนที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย 
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ค าแนะน าการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
เพือ่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี) 
โดยมีก าหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรจ์ะครอบคลมุเนื้อหา 
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาส ตร์          
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 

บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้ 

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด าเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review) 

4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ 
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1. ข้อก าหนดต้นฉบับ 
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ 

A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
        ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A 4 

 กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว               
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ในต าแหนง่ด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัด   หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 point 
 ตัวอักษร การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่ เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์
ตามที่ก าหนดดังนี้ 

 ขนาดกระดาษแยกเป็น 2 คอลัมน์ ยกเว้นบทคัดย่อกับเอกสารอ้างองิ 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 18 point, 

ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( ไ ม่ต้ องระบุต าแหน่งการ
พิมพ์หรือค าน าหน้าชื่อ) 

ขนาด 14 point 

ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน ตัวปกติ ด้านล่างการอ้างอิง ขนาด 14 point 
ชื่อบทคัดย่อ 
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดก่ึงกลาง ตัวหนา ขนาด 16 point 

ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 น้ิว ขนาด 14 point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวข้อ 

ตัวปกติ ส าหรับเน้ือหา 

*ประมาณ 4-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซ้าย ขนาด 14 point 

เน้ือหาบทความ 

หัวข้อใหญ่ 
หัวข้อรอง 

เน้ือหา 

 
ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 
ก าหนดชิดซ้าย 

ย่อหน้า 0.5 น้ิว 

- 

 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 

ข้อความในภาพและตาราง ตัวปกติ - ขนาด 14 point 
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง) ปกติ - ขนาด 14 point 
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2. ส่วนประกอบของบทความ 
 1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรช้ีประเด็นที่ต้องการน าเสนอให้ชัดเจนและมีล าดับ เนื้อหา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่าง
สมบูรณ์โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง) 

1.1 ช่ือเรื่อง (Title)  
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจ านวนค าควรอยู่ระหว่าง 200-300 ค าควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้ค าได้กระชับและให้สาระส าคัญตรงประเด็น   

1.3 ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าที่เป็นค าส าคัญของเนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ 
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลทั้ง 

1.4 บทน า (Introduction) เป็นส่วนแนะน าและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ 

1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงล าดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา 

1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับ
โดยมีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้น าเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 

 1 . 7  เ อ กส าร อ้ า งอิ ง  ( Reference)  เ ขียนบ รร ณานุก รม ในรูป แบ บ APA ( American 
Psychological Association) 

2. บทความวิจัย ควรมีการน าเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

21. ช่ือเรื่อง (Title) ช่ือควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 

2.2 ช่ือผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุช่ือนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าช่ือแต่ให้ระบุงานประจ าและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ 

2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน 
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ และผลการวิจัย) 

2.4 ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าที่เป็นค าส าคัญของเนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ 
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา และ 
เหตุผลที่น าไปสู่การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด าเนินการวิจัย 
อย่างละเอียดและชัดเจน 
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2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามล าดับข้ันของการวิจัย  
การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน 

2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย 
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเช่ือมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะน า 
ผลการวิจัยน้ันไปใช้ประโยชน์ 

2.11 เอกสารอ้างอิง (Reference)  เ ขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ APA (American 
Psychological Association) 

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
     3.1 การอ้างอิงในเน้ือหา (In text citation) 

 ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาไทย   (ช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอิงในเน้ือหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ต ารา เอกสาร) 
กรณีผู้แต่งคนเดียว 
การอ้างอิงให้ระบุ ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย

เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น   

(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64) 
กรณีท่ีสรุปเน้ือหามาหมดท้ังเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า  
เช่น 
(ประเวศ วะสี, 2546) 
กรณีท่ีผู้แต่งใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ น าหน้าให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้า

หนังสือ  
เช่น  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540) 
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่  

เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น  
(กุลพล  แสงจันทร์, 2540) 
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนช่ือผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์

จากน้อยไปหามาก 
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เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545) 
กรณีผู้แต่ง 2 คน 
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนช่ือผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย 

“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2  
เช่น  
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย

ตัวอักษรช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค 
ตามด้วยช่ือสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อช่ือต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
(William, R., & Sales, B. D., (2008) 
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน  
ชาวไทยใช้ช่ือ ช่ือสกุล ค่ันเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้ค าว่า 

“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย 
เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง

วรรคตามด้วยตัวอักษรช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่งคน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อช่ือต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009). 
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน 
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา  
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544) 
เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ให้ลงช่ือแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า  
เช่น 
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16) 
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ 
ให้ลงรายการด้วยช่ือ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” “ผู้

เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
เช่น 
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546) 
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(Shah & Ratcliffe, editor, 2003) 
อ้างอิงในเน้ือหาจากโสตทัศนวัสดุ 
ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ผลิต ตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ 
เช่น 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM) 
การอ้างอิงในเน้ือหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.) 
ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้น

ข้อมูล 
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547) 
(western university, 2005) 

4. การเขียนบรรณานุกรม 
4.1 หนังสือ 

ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
4.2 บทความวารสาร 

ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย 
ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน  

เดือน ปี, จาก URL หรือ ช่ือฐานข้อมูล 
 4.3 รายงานการประชุม 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
4.4. วิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา คณะ ช่ือ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์  
 ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่เผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี 

พ.ศ.,จาก htt://www. 
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ 

ช่ือผู้แต่งหรือช่ือคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ช่ือบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, 
หน้า. 

กรณีภาษาอังกฤษ  จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp. 
4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ 

ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงาน 
ที่ผลิต. 
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4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
   ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ต าแหน่ง. สัมภาษณ์. 

 การส่งต้นฉบับ     
ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอร์มน าเสนอบทความเพื่อพิจารณา

ตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น 
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการ

พิจารณา จะส่งกลบัไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผูป้ระเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมินผ่าน
หรือไมผ่่านหรือมีการแก้ไขจะแจง้ผลใหผู้้เขียนทราบ 
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