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เจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

2. เป็นสื่อกลางในการน าเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าและ
น าไปสู่การเพิ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์  นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ และ    
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่นๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยน้ัน สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่าน
ระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ      
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในข้ัน
ต่อไป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็น
บทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ จิยะจันทน ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์  ดร.จิรพล  จิยะจันทน ์  รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
อาจารย์ณัฐนันท์    ทองทรัพย ์    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต ์  เกตุวงศ์    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.กญัญามน อินหว่าง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท ์ จันตะน ี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พเิศษ ชัยดิเรก   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนฤด ี สุวรรณพันธ์ุ  มหาวิทยาลัยเซนจอนห์น 
ดร.กฤษฎา   ตันเปาว์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.กฤษฎา   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  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  จ ารสัฤทธิรงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  
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. เพญ็ศร ี 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 สถาบันปญัญาภิวัฒน ์
พลตรี ดร.สทิธิเดช  วงศ์ปรัชญา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
ดร.พฤทธ์สรรค์   สุทธิไชยเมธี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 
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บทบรรณาธกิาร 

 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับประจ า       

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2560 เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 10 เรื่อง 1.ศักยภาพในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2. ภาวะผู้น า
ตามหลักทศพิธราชธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 3. แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ 4.การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเทีย่วและการแพทย์
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน5.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 6.ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเครื่องมือ
ในการยกระดับพัฒนาที่ยั่งยืน 7.บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตพื้นที่ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 8.แนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี 9.สมรรถนะองค์การที่มีผลต่อการด าเนินงานในการน า
นโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลในเขตพื้นที่กระทรวงสาธารณะสุข เขตตรวจราชการที่ 2 
10. การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร บทความวิชาการจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. School 
Based Training  อย่างไรให้เกิดประสทิธิผล 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเครื่องมือในการ
ยกระดับพัฒนาที่ยั่งยืน 3.การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด        
ซึ่งเนื้อหาของบทความมีความหลากหลายและน่าสนใจส าหรับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปที่จะ
สามารถน าหลักคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ตามบริบท  

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ร่วมให้ข้อคิดและพัฒนาบทความจนเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยมาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้  
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 
                บรรณาธิการ 
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ศักยภาพในการจดัการศกึษาระดับปฐมวัยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 

Potential in the Management of Early Childhood Education  
of Local Administrative Organizations in PhuWiang District, 

Khon Kaen Province 
 

กฤษฎากร สืบส าราญ1 ศิวัช ศรีโภคางกุล2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษา ศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้เลือกท าการวิจัยในเรื่องน้ี เพื่อเป็นอีกหน่ึงแนวทางช่วยยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย        
ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล          
จากการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     
ที่หลากหลาย จ านวน 37 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเชิงพรรณนา วิเคราะห์เน้ือหา น าข้อมูลมาสรุป และเสนอแนะ 
ผลการศึกษา พบว่า  การบริหารการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หรือกฎเกณฑ์
ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ โดยมีรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้บริหารภายในศูนย์        
และมีผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้ดูแลด าเนินการตามเกณฑ์ ในส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน ผู้ปกครอง    
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 2 บริบท คือ เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
กับการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในซ่ึงบุคลากรยังขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ งบประมาณไม่เพียงพอ อาคารสถานที่ช ารุด และ ไม่ได้ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัจจัยภายนอกที่เกิดภาวะการขาดแคลนเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน่ืองจาก
การแข่งขันกันรับเด็กเข้าเรียนกับเอกชน ซ่ึงจากการศึกษาครั้งน้ีได้จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย  
 
ค าส าคัญ : การจัดการศึกษา, ปฐมวัย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ าเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น 
 

Abstract 
The researcher had considered that the study report for the potential in the management 

of early childhood education of local administrative organizations in PhuWiang District, Khon Kaen 
Province should be used as the guideline for the development of the local administrative 
organizations’ capacity for the provision of standard educational services to its citizens. In 
accordance to that concern, this report was conducted and created under these following 
                                                
1 นักศึกษา หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                     

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิจัยประจ ากลุ่มวิจัย            

การบริหารกิจการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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purposes: to study the management of early childhood education by the local administrative 
organizations in early childhood centers in Phu Wiang District, Khon Kaen Province, to study the 
parents and community’s participation in the mentioned management, to investigate problems in 
the mentioned management, and to recommend the development of the mentioned 
management. Tools for this research consisted the documents review, non-participant 
observation, in-depth interview, and focus group discussion among 37 sample population. The 
collected data analyzed by the descriptive statistics methodology was concluded and used as 
the guideline for this report. Results of the research for this report indicated that the 
management of early childhood education of the each local administrative organization was 
complied with the rules, regulations, and structure designed by the Department of Local 
Administration, Ministry of Interior (each early childhood center was supervised by the Acting 
Chief of the Center, and monitored by the Director of Education Bureau of the local 
administrative organization). Meanwhile, parents and community had participated in two aspects : 
to work as the commission of the education institute, and to occasionally participate the early 
childhood center’s activities. Problems of the management was regarded as two factors : the 
internal factors and the external factors. The internal factors were as follows : the unqualified 
personnel, insufficient budget, dilapidated conditions of the center’s buildings, and location of 
the center which was not covered by the administrative area of the local administrative 
organization. Meanwhile the external factors was the decreasing of enrolled students which was 
the result of a high competition with the private early childhood centers. Concerning those 
problems and factors, this research had proposed the recommendation for the development of 
early childhood education.  
 
Keywords : management of early childhood education, local administrative organization,  

PhuWiang District, Khon Kaen Province 
 
บทน า 

จากการที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
(ปัจจุบันได้มกีารประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560) 
ได้ก าหนดบทบาททางการศึกษาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 54 ความว่า  

“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการ     
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
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ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา     
และเพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและก าหนดใหม้ีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลา่ว” (คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ, 
2559) 

ซึ่งวรรคที่สองของบทบัญญัตินี้ ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเด็กตั้งแต่ยังเยาว์ ให้ได้รับการดูแล    
พัฒนา ส่งเสริม และอบรมเลี้ยงดูให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้จะให้ความส าคัญกับการศึกษา 
ยังมีบทบัญญัติจากกฎหมายรอง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยให้มีระบบแบบแผน มีพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง  ๆได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวก าหนดทิศทางการศึกษาอีกหนึ่งช่องทาง 
โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประชาชนที่จะได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้     
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังกล่าวถึงสิทธิของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ตลอดจนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ที่จะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกด้าน 
โดยหมวด 2 เรื่องเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ถือเป็นการเปิดถนนสายใหม่ ที่จะส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน 
สถาบันสังคม สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (วิชัย ตันศิริ, 2542, พภัสสรณ์ 
วรภัทร์ถิระกุล, 2558) 

จะเห็นได้ว่า ทั้งกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ทั้งกฎหมายลูก ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของชีวิตเป็นต้นไป อาจเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นการสร้างและเพิ่มพูนความรู้ 
ตลอดจนความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของคน     
ในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มาก เมื่อสมาชิกในสังคมมีความสามารถมาก สังคมจึงต้องส่งเสริมการศึกษา       
หาความรู้ของสมาชิกตั้งแต่เด็ก เพราะการพัฒนาศักยภาพต้ังแต่ยังเยาว์ จะช่วยเพิ่มพูนทั้งทักษะและ
กระบวนการต่างๆ ให้เกิดความรู้และความช านาญมากยิ่งข้ึน ดังค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาต้องมาก่อน” 
หมายความว่า บุคคลสมควรได้รับการศึกษาตั้งแต่ยังเยาว์นั่นเอง โดยในหลายๆ เวทีการจัดประชุมวิชาการ   
การจัดงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ที่ต้องกล่าวถึงหัวข้อที่ว่าการศึกษาต้องมาก่อนนั้น ข้อมูลหรือเหตุผลต่างๆ   
ถูกดึงออกจากคลังความรู้ทั้งจากต าราและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมเอง เพื่ออธิบายความสมเหตุสมผล
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พร้อมตอบค าถามให้กระจ่างชัดตรงประเด็นมากที่สุด แม้จะมีค าตอบที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป      
แต่ประเด็นของค าตอบเหล่าน้ันต่างพุ่งเป้าไปที่ “มนุษย”์ โดยค าตอบเหล่านั้นมุ่งอธิบายไปในทิศทาง
ที่ว่า ในการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาคน และในการพัฒนาคนจะต้องอาศัยการศึกษา พร้อมทั้งมีตัวช้ีวัด
การศึกษาอย่างไรที่จะบ่งบอกว่าช่วยพัฒนาคน (พีระ พนาสุภน, 2553)  

จากค ากล่าวที่ว่า “มนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการที่สังคมใดๆ 
หรือประเทศชาติใดๆ จะเจริญก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาข้ึนไปมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมที่จะข้ึนอยู่กับ
คุณภาพของประชากรในสังคม โดยคุณภาพของประชากรในทุกสังคม ย่อมจะข้ึนอยู่กับกระบวนการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ต่างๆ  ซึ่งเป็นกระบวนการเหล่าน้ีนั้นจะต้องเริ่มต้นต้ังแต่เยาว์วัย” (สุดารัตน์ สอดเสน, 
สงวน ทรงวิวัฒน์, และประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์. (2556). ดังนั้น ในฐานะที่มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ  
ของประเทศชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพราะการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องริเริ่มปลูกฝังทักษะและกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็ก    
เพื่อให้มีพัฒนาการและความพร้อมในทุกด้าน มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ได้ต้ังแต่ยังเยาว์ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้ประเทศชาตินั้นมีขุมก าลังที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศ 
ด้วยเหตุนี้ “เด็ก” จึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งของประเทศโดยตรง จากค ากล่าวที่  
เคยกล่าวกันว่า “อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับคุณภาพของเด็กในวันนี้” 
เพราะเด็กเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของมวลเป็นมนุษยชาติ เป็นขุมก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
อนาคตของประเทศชาติจึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของเด็ก หากเด็กมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ มีพัฒนาการในทุกๆ ด้านที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ก็จะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ (สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, 2551) 

ฉะนั้นแล้ว การจัดการศึกษาให้แก่เด็กในระดับปฐมวัยนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย ถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานของชีวิตมนุษย์ ซึ่งการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาอีกหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ    
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยในรูปแบบของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็” ทั้งสิ้น โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเปน็
สถานที่ดูแล อบรม เลี้ยงดู ตลอดจนให้การศึกษาเด็กแก่อายุระหว่าง 3 - 5 ปี โดยมีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ของส่วนราชการต่างๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ซึ่งเดิมทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบส่วนราชการต่างๆ มาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ และบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กในให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ เกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2559) เพราะพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กในวัยต่อมาของชีวิต การพัฒนาในช่วงปฐมวัยจึงสมควรได้รับการเอาใจใส่
ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อเป็นก้าวไปสู่การเจริญเติบโตข้ึนเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอันส าคัญของประเทศชาติ ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจงึเป็นเรือ่ง
ส าคัญระดับต้นๆ เพราะการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(วราภรณ์ รักวิจัย, 2540) 

แม้ว่าการจัดการศึกษาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงานและกระจายตัวไปใน    
ทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ แต่การจัดการศึกษาที่มีการวางรากฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่ไม่มากนัก   
และมีอยู่เฉพาะในบางพื้นที่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพื้นที่อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่มีการวางรากฐานการศึกษา
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการจัดต้ังโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นข้ึนใน
เขตพื้นที่อ าเภอภูเวียง คือ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน (ปัจจุบันโรงเรียนภูเวียงวิทยายนตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเวียงเกา่ 
จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งนามว่า “ภูเวียงวิทยายน” ได้รับการพระราชทานนามจากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(โรงเรียนภูเวียงวิทยายน, 2559) การจัดตั้งโรงเรียนในครั้งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ     
โดยมุ่งเน้นไปที่วิชาภาษาไทย ถือเป็นการเริ่มต้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่อ าเภอรอบนอก
ของจังหวัดขอนแก่นอย่างแท้จริง  

ปัจจุบันอ าเภอภูเวียงได้มีการกระจายตัวของสถานศึกษามากพอสมควร ทั้งโรงเรียนระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการศึกษาพิเศษ และมีหลายหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ      
ในการจัดการศึกษาแตกต่างกนัออกไป ซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานทีเ่ข้ามามบีทบาทในการจัดการศึกษา คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ง 12 แห่งในเขตอ าเภอภูเวียง (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2559) ที่ได้จัดให้มีการศึกษา
แก่เด็กปฐมวัยในรูปแบบ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในอ าเภอภูเวียงนั้น แม้จะมีการกระจายตัวทางการศึกษาอยู่มาก 
แต่ส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ภายในตัวอ าเภอเท่านั้น เนื่องจากลักษณะที่ตั้งของอ าเภอภูเวียงนั้น มีชัยภูมิที่ตั้ง
ด้านทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาภูเวียง ด้านทิศตะวันออกของอ าเภอติดกับแม่น้ า ซึ่งเป็นท้ายเข่ือนอุบลรัตน์ 
และเป็นที่ตั้งของหลายต าบล หลายหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ าท้าย
เข่ือนอุบลรัตน์ เรียกว่า เกาะกุดหิน หรือ บ้านกุดหิน ซึ่งมีประชนอาศัยอยู่พอสมควร การเดินทางจาก
หมู่บ้านสู่อ าเภอต้องเดินทางโดยเรือออกจากเกาะแล้วค่อยมาต่อรถอีกทอดหนึ่ง (ผู้จัดการออนไลน์, 
2559) หรือแม้กระทั่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าเอง ก็เดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวก อันเนื่องมาจากระยะทาง   
ที่ไกลจากตัวอ าเภอ และระบบคมนาคมขนส่งที่ยังไม่สะดวกสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
และก่อให้เกิดการกระจายตัวทางการศึกษาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในรูปแบบของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 
โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้จ ากัด
เฉพาะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าเรียนตลอดจน
สภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ ผู้ วิจัยยังจะศึกษาการ           
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา(ข้ันพื้นฐาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 23 มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานที่ 23 คือ ผู้ปกครองและชุมชนให้การ
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ยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง        
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และยังสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอ  
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

4) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอ     
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลและปรากฏการณ์เชิงลึก พื้นที่ด าเนินการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมดในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแนวทาง เช่น การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก      
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม โดยมีข้ันตอนการการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร ทั้งในเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ 2) วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 3) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบ   
ไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลตลอดจนแนวคิดและทัศนคติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อให้มีความเช่ือมโยงกับเรื่องที่ศึกษา 
ดังนี้ การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุม่
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน   
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เนื้อหา น าข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะ  
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอ 3 ประเด็น คือ 1) การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1) การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการศึกษาพบว่า       
การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีการบริหารการจัดการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ และด้านหลักสูตรการ  
จัดการศึกษา  

1.1) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การบริหารงานบุคคลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้บริหารงานบุคคลภายในศูนย์ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีกทอดหนึ่ง 

“เขามีระบบอยู่แล้ว มีหัวหน้าศูนย์ที่รักษาการเป็นผู้บริหารภายในศูนย์ มีนักวิชาการ
ศึกษาและผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล” (สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู,    
8 พฤษภาคม 2560)     

1.2) ด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณในการบริหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากเงิน
อุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ มีกองทุนอุดหนุนจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบ้าง และได้รับเงินจากการบริจาคในโอกาสต่างๆ เล็กน้อย 

“เรื่องงบประมาณกรมเขาเป็นคนจัดส่งมาให้นะ แต่ของดินด าแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่า
เวลาที่มีงานสีด า เช่น งานศพ เจ้าภาพเขาก็จะมอบกองทุนให้กับศูนย์ฯอยู่นะ คือได้รับเงินบริจาคแล้ว
ก็จะให้ครูเป็นคนดูแล ในส่วนของท้องถ่ินของผมก็มีอุดหนุนให้” (สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดินด า, 31 พฤษภาคม 2560) 

1.3) ด้านอาคารสถานที่ พบว่า การจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัดสร้างตามรูปแบบ
หรือหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด 

“คือเขาจะมีแบบของเขาอยู่แล้วว่า ให้สร้างแบบนี้ ก าหนดให้เราเลย เราไม่ได้ไปออกแบบเอง 
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบมันไม่ได้ เวลาส่งไปของบประมาณเขาไม่ให้เลย” (สัมภาษณ์นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงเซิน, 24 พฤษภาคม 2560) 

1.4) ด้านหลักสูตรการจัดการศึกษา พบว่า หลักสูตรการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามแนวทาง  
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด โดยใช้หลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีการสอดแทรกภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ินเข้าไปในหลักสูตรด้วย 

“ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพียงแต่กรมนั้นไปเหมือนกับยืมมา โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอย่างไรเราก็ด าเนินการตาม 
เพียงแต่บางส่วนเราก็ปรับให้เข้ากับท้องถ่ิน” (สัมภาษณ์รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง, 
3 พฤษภาคม 2560) 
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2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้อยมาก    
เมื่อเทียบกับจ านวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอยู่ ซึ่งการที่ผู้ปกครอง
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยนั้น เนื่องมาจากทั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง ทั้งทางผู้ปกครอง
และชุมชนเอง ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร เพราะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ไม่ได้
มีการประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร ส่วนทางผู้ปกครองและ
ชุมชนก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร ต่างมีเหตุผลในการมุ่งเน้นที่จะประกอบ
อาชีพของตนเป็นส าคัญ การเข้ามามีส่วนร่วมจึงมักอยู่ในรูปตัวแทนหรือผู้แทนกลุ่มผู้ปกครองหรือ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในบางส่วนบางข้ันตอน โดยสรุปแล้ว การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีอยู่เพียง 2 ประเด็น คือ การมีส่วน
ร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส  
ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดข้ึน 

“เราจะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน โดยเฉพาะเราจะเน้นทาง         
ผู้น าชุมชน จะจัดกิจกรรมอะไรก็จะเชิญมาพูดคุยกันก่อน” (สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า, 
24 พฤษภาคม 2560) 

3) สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พบว่า ในการจัดการศึกษาปฐมวัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะมีปัญหา แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สภาพปัญหาภายใน และสภาพปัญหาภายนอก ดังนี้ 

3.1) สภาพปัญหาภายใน พบว่า บุคลากรยังขาดคุณสมบัติหรือคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดอยู่บ้าง งบประมาณไม่เพียงพอในบางส่วน อาคารสถานที่ช ารุดและไม่ได้ตั้งอยู่
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองอยู่จ านวนมาก ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์รูปแบบของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

“ครูศูนย์ของเรา ไม่มีข้าราชการ มีเพียงลูกจ้างเท่านั้น เพราะยังขาดคุณสมบัติและ
คุณวุฒิ จึงยังไม่ได้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ” (สัมภาษณ์ปลัดเทศบาลต าบลภูเวียง, 9 มิถุนายน 2560) 

“งบประมาณที่กรมฯจัดส่งให้ เรา ผมมองเป็นเรื่อง ความเพียงพอหรือไม่เพราะว่า              
ถ้าคุณจัดสรรมาไม่เพียงพอ ก็หมายความว่า อบต. ก็ต้องเข้าไปดูแลตรงส่วนนี้ ก็จะกลายเป็นการเจียดเงินที่เรา
สมควรเอาไปพัฒนาด้านอื่นๆ มาช่วยในตรงนี้แทน” (สัมภาษณ์ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลสงเปอืย
, 4 พฤษภาคม 2560) 

“อาคารสถานที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นมาตรฐาน เพราะว่ามันเป็นอาคารเดิมๆ ที่มาจากกรมการ
ศาสนาเมื่อก่อน ถ้าเหลือ คือ เงินสะสมของแต่ละศูนย์ ในแต่ละละปีถ้าสมมติอยากต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร
ก็จะใช้เงินสะสมส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งเป็นการที่ อบต. สมทบให้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ส่วนกลางก าหนด เพราะยังไม่ได้รวมศูนย์เข้ามาอยู่ในที่เดียวกัน ต่างคนต่างอยู่ตามอาคารเก่าๆที่อยู่ในวัด” 
(สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น, 9 มิถุนายน 2560) 

3.2) สภาพปัญหาภายนอก พบว่า ปัญหาหลักและเป็นปัญหาใหญ่ คือ การขาดแคลนเด็กเข้า
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเนื่องมาจากการแข่งขันกันรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน กับการรับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก 
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 “ปัญหาในตอนนี้ คือ สมองไหล ส่วนมากเอกชนมารับเด็กไป บริการดีมีรถรับส่งแอร์เย็นๆ 
มารับตอนเช้าตอนเย็นมาส่ง ปัจจุบันพ่อแม่ก็อยากให้ลูกปลีกจากตัวเอง ถ้ามีมาบริการก็ถือว่าดีก็ให้ลูกไป 
ตอนเย็นค่อยเจอหน้ากันเดียว” (สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร, 5 พฤษภาคม 
2560) 

“นักเรียนขาดแคลน แย่งเด็กกัน เอกชนเข้ามาแย่ง อีกอย่างหนึ่งประชากรชนบท
เป็นโรคไหลเข้าตลาด คือ นิยมวัตถุในเมือง มองว่าถ้าลูกไปเรียนในเมืองจะเก่ง ซึ่งเข้าใจผิด ” 
(สัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้าทอง, 5 พฤษภาคม 2560) 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์การบริหารการจัดการศึกษาในระดับปฐมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต้องด าเนินการตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ก าหนด โดยการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นหน้าที่ของรักษาการ
หัวหน้าศูนย์ มีผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือส่วนการศึกษา เป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์     
ซึ่งงบประมาณในการบริหารมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้เป็นส่วนใหญ่      
มีงบประมาณจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัสรรใหบ้างสว่น และมีเงินบริจาคบ้าง ในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรมาตรฐานของทางกระทรวงศึกษาธิการตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินวางหลกัเกณฑ์ไว้ให้ ซึ่งโดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพียงแต่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการบริหารการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่ง เสริมการ
ปกครองส่วนท้องวางเอาไว้ 

การมีส่วนร่มของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษา
อยู่ใน 2 บริบท คือ เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กับ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดข้ึน
เป็นครั้งคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือว่าการเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของผู้ปกครองและชุมชนยังน้อยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ กรทอง (2553) ที่ท าการศึกษาการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และยังสอดคล้องกับ อภิชาติ แสงลี (2552) ได้ศึกษา
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา พบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจดักิจกรรมที่เอื้อและเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดความรู้และ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จ าเป็นต้องสร้างบทบาทและหน้าที่ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองและชุมชนให้มากยิ่งข้ึน 
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เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นของผู้ปกครองและชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทุก  ๆด้าน ในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น มีปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งจากปจัจัยภายในและปัจจยัภายนอก ในส่วนปัจจัยภายในบุคลากรหรอื
ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดคุณสมบัติในการเป็นครูตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด อาคารสถานที่ยังมีสภาพช ารุดและไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้ นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง จึงไม่สะดวกในการดูแลรักษาและก่อนสร้างให้เป็นไปตามที่เกณฑ์ก าหนด 
ส่วนเรื่องงบประมาณก็ยังมีบ้างที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในส่วน
ของปัจจัยภายนอกที่มีปัญหา คือ การขาดแคลนเด็กเข้าเรียน เพราะต้องมีการแข่งขันกับเอกชนใน
พื้นที่และนอกพื้นที่ที่เข้ามาแย่งเด็กไปเข้าศึกษาในโรงเรียนของตน โดยภาพรวมแล้วสภาพปัญหาของ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนี้ มาจากการจัดการศึกษาที่ยังไม่สามารถจัดให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ ชยานนท์ มนเพียรจันทร์, 
วิโรจน์ สารรัตนะ และศิริกุล นามศิริ (2556) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบลด้วยหลักองค์รวม : กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสภาพปัญหาเกิดข้ึนหลายประการจนส่งผลให้ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จึงควรมีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1) ควรจัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในรูปแบบของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเองแบบเต็มรูปแบบ ไม่ใช่การบริหารจัดการ
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เช่น วัด เป็นต้น 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการรวมศูนย์ทุกศูนย์เข้าด้วยกันให้เป็นเพียง 1 ศูนย์ต่อหนึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง ไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่อื่น 
4) ควรมีการจัดบริการรถรับส่งให้แก่ผู้เข้าเรียน 
5) พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
6) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างทางการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาสภาพการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าเหตุใดผู้ปกครองจึงให้
เด็กไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากกว่าที่จะให้เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ภาวะผูน้ าตามหลักทศพิธราชธรรมที่มคีวามสัมพันธ์กับการจดัการความรู้ 
และน าไปสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ 

Relationship of Leadership with Ten Royal Virtues and Knowledge 
Management which leads to Learning Organization 

 
กฤษดา เชียรวัฒนสุข1 ทัดทรวง  บุญญาธิการ2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมของบุคลากรในองค์กรธุรกิจกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการมีภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม
ของบุคลากรในองค์กรกับการจัดการความรู้และการน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจธนาคารกับกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรในองค์กรธนาคารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ธนาคาร 
จ านวน 160 คน ในและ องค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 บริษัท จ านวน 164 คน     
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การหาค่าความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ  
ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม และ 2) ด้านการ
จัดการความรู้ อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความรู้ที่ระดับร้อยละ 41.80 การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ระดับร้อยละ 54.30 และ         
ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์ทางอ้อมในเชิงบวกต่อการจัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.585 และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี 
(Path coefficient) เท่ากับ 0.545 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, หลักทศพิธราชธรรม, การจัดการความรู้, องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

Abstract 
The study of “Relationship of Leadership with Ten Royal Virtues and Knowledge Management which 

leads to Learning Organization” was aimed to 1) consider and study the characteristics of 
leadership with ten royal virtues of staff in 2 business organizations; bank and real estate,           
2) analyze and compare characteristics of leadership with ten royal virtues of staff toward 
knowledge management and learning organization. The collection of data from staff in 2 organizations;     
160 staff from 3 commercial banks in Pranakon Sri Ayuddhaya province and 164 from 3 real 
estate companies which register in Thailand stock market. The precise data was collected by 
questionnaire and was analyzed statically by mean, percentage, standard deviation, and the SEM- 

                                                
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 
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structural equation modeling in which to define the relationship of variables from the study.     
The finding results showed the 2 factors with effected learning organization; leadership with ten 
royal virtues of staff and knowledge management at the significance of 0.01. The relationship of 
leadership with ten royal virtues of staff toward knowledge management was 41.80% and 
leadership with ten royal virtues of staff toward learning organization was 54.30 %. The indirect 
relationship of leadership with ten royal virtues of staff, knowledge management and learning 
organization within the commercial banks defined by Path coefficient was 0.585 and within the 
real estate companies was 0.545 at the significance of 0.01.  
 
Keywords : leadership, ten royal virtues, knowledge management, learning organization 
 
บทน า 

ในบริบทของการบริหาร ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีผลต่อความล้มเหลว ความอยู่รอด หรือการบรรลุ       
สู่ความเป็นเลิศขององค์กร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้การขับเคลื่อนองค์กรไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะผู้น าที่เป็นผู้ปกครองคนอื่นควรเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เช่ือฟัง และปฎิบัติตาม 
ในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ผ่านมาผู้น าสูงสุดที่ได้รับการยอมรับ เช่ือฟัง และปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข 
จะมีลักษณะการปกครองคนโดยธรรม คือ ตั้งอยู่ในธรรม 10 ประการ ที่ เรียกกันว่า ทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม มาจากชาดก เรื่อง มหาหังสชาดก พระเจ้ากรงุพาราณส ีมีพระราชด ารสัตอบพระยาหงส์ธตรัฏฐว่า 
“เราตั้งอยู่ในธรรม 10 ประการ คือ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ 
ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความไม่พิโรธ คือความกระท าไม่ให้ผิด” (สมเด็จพระญาณสังวร, 
2531, หน้า 76) คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า หลักทศพิธราชธรรม เป็นธรรมเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ต้อง
ยึดถือและปฏิบัติ แต่หากได้ศึกษาและเรียนรู้แล้วจะเห็นว่าผู้บริหารทุกระดับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้      
ท าให้องค์กรมีผู้น าที่เข้าใจคุณค่าของธรรมทั้ง 10 ประการ ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นและองค์กรนั้นๆ 
ก็จะมีความสุข ความสามัคคี และความส าเร็จ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2555) หากผู้น าต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารองค์กร เพื่อให้ผู้ตามยอมรับด้วยความเช่ือมั่นและความศรัทธา และมีคุณธรรม
ประจ าตัวประจ าใจโดยเฉพาะทศพิธราชธรรม ท่านเหล่านั้นเป็น “ผู้น าที่มีภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม” 
(พนพ เกษามา, 2556, หน้า 4)   

ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมจึงมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ จากรุ่นสู่รุ่น เป็นการเรียนรู้ที่ถูกถ่ายทอดกันมาต้ังแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น
การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตรท์ี่เป็นหวัใจ เป็นพลังส าคัญและเปน็ความจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งยังเป็นรูปแบบที่ตอบสนองทั้งอุปสงค์ และอุปทานตลอดจนเป็นกลยุทธ์ในทางปฏิบัติส าหรับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (กล้าหาญ ณ น่านและคณะ, 2556, หน้า 2 อ้างถึง ธวัช หมัดเต๊ะ, 2547, หน้า 25) 
ดังนั้นปัจจุบัน การจัดการเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ เน้นจัดการในเชิงการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งการวัดมูลค่านั้นมี 2 รูปแบบ คือ อยู่ในรูปแบบความส าเร็จที่เกิดข้ึน      
เชิงตัวเงิน (financial) ซึ่งสามารถจับต้องได้และตีค่าเป็นมูลค่าทางบัญชีได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
(non-financial) ที่จับต้องไม่ได้และเป็นรูปแบบที่คุณค่านี้จะเป็นตัวช้ีวัดถึงขีดความสามารถ และ
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ความส าเร็จที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และจะมีน้ าหนักในการประเมินมากกว่ารูปแบบเชิงตัวเงิน (กล้าหาญ ณ น่าน
และคณะ, 2556, หน้า 2 อ้างถึง บดินทร์ วิจารณ์, 2546, หน้า 29) 

ผู้น าเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ ดังนั้น จึงควรมีบทบาทผู้น าในฐานะ
ผู้ออกแบบ คือ ออกแบบนโยบาย กลยุทธ์ และระบบขององค์กรรวมถึงการออกแบบระบบการเรียนรู้บทบาท
ผู้น าในฐานะผู้ช่วยเหลือ คือ หาวิธีการที่ดีที่สุดในการก าหนดพันธกิจที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์แห่งตน 
สนใจเอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร และบทบาทผู้น า       
ในฐานะเป็นครู คือ เป็นผู้ช้ีแนะบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเข้าใจที่เป็นระบบให้เข้าใจถึงพลัง
ที่เป็นระบบที่จะเปลี่ยนแปลงรูปโฉมองค์กรให้เกิดทักษะร่วมกัน (กล้าหาญ ณ น่านและคณะ, 2556, 
หน้า 45-46)  

การศึกษาวิจัยภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้และ
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาหลักการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจที่มีภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมที่
สามารถบริหารจัดการความรู้อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นแนวคิดที่น าไปสู่การปฏิบัติที่มี
ความเป็นไปได้สูงและสามารถส่งเสริมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จ และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างมีศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมของบุคลากรในองค์กรธุรกิจสองกลุ่มธุรกิจ คือ 

กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการมีภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมของ

บุคลากรในองค์กรกับการจัดการความรู้ในองค์กรและการน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
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กรอบแนวคิดการวิจัยการถ่านความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีภาวะผู้น า นักวิจัยส่วนใหญ่เห็นเหมือนกันว่า ผู้น าที่มีประสิทธิผลควรมีลักษณะพิเศษ  

บางประการ คือ 1) ลักษณะเฉพาะ โดย Lussier and Achua (2007) กล่าวไว้คือ มีอ านาจเหนือมีพลังสูงเช่ือมั่น
ในตนเอง ในความคิด การตัดสินใจ และสามารถแสดงออกจนได้รับการยอมรับจากผู้ตาม 2) มีทัศนคติ และ
มโนทัศน์แห่งตนส่งผลต่อภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล  

การถ่ายทอด
และการ

แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

การสร้างและ
บูรณาการ
ความรู้ 

การ
ประยุกต์ใช้

ความรู้ 

การจัดการ
ข้อมูลและ

การปรับปรุง
ให้ทนัสมัย 

การก าหนด
ความรู้และ
การแสวงหา

ความรู้ 

 

การจัดการความรู ้
 

ทศพิธราชธรรม 
 

 

 
 

 

 

 

ทาน 

ศีล 

บริจาค 

ความซื่อตรง 

ความอ่อนโยน 

ความเพียร 

ความไม่โกรธ 

ความไม่
เบียดเบียน 

ความอดทน 

ปัญญา 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การจัดการ
และการ
ถ่ายทอด

ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

การคิดและ
การ

แก้ปัญหา
อย่างเป็น

ระบบ 

การพัฒนา
บุคลากร

และ
คณะท างาน 

วัฒนธรรม
การเรียนรู้
ขององค์กร 
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ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม Kurt Lewin และคณะ จากมหาวิทยาลัยไอโอวา แบ่งรูปแบบของผู้น าได้ 
3 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบผู้น าเผด็จการ 2) รูปแบบผู้น าแบบประชาธิปไตย 3) รูปแบบผู้น าแบบปล่อย      
ตามสบาย  

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ได้แก่ 1) ตัวแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ โดย Fred E. Fiedler    
ในปี 1951 จ าแนกภาวะผู้น าออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมุ่งสัมพันธ์ และแบบมุ่งงาน 2) ตัวแบบภาวะผู้น าเส้นทาง
และเป้าหมาย  โดย Robert J. House ทฤษฎีนี้อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีความคาดหวังใน 3 องค์ประกอบ คือ 
EP expectancy, PO expectancy และ valence มาใช้ 3) ตัวแบบภาวะผู้น าเชิงปทัสถาน โดย Victor H. 
Vroom และ Philip Yetton ในปี 1973 เป็นแบบที่ช่วยให้ผู้น าสามารถประเมินปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ส าคัญ
ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมว่า เขาควรให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย                   
มากน้อยเพียงใด และ 4) ตัวแบบผู้น าเชิงสถานการณ์ โดย Paul Hersey และ Kenneth Blanchard 
แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 มิติ คือ พฤติกรรมมุ่งงาน และพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557, 
หน้า 15-22)  

ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการทฤษฎีนี้พยายามที่จะรวบรวมผสานทฤษฎีคุณลักษณะ พฤติกรรม และ
สถานการณ์ เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายความส าเร็จของการชักจูงระหว่างกันของผู้น าและผู้ตาม และ
อธิบายว่าพฤติกรรมที่เหมือนกันของผู้น าอาจมีผลกระทบแตกต่างกันต่อผู้ตาม ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
(ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี, 2557, หน้า 37) 

ภาวะผู้น าตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยที่ คุณธรรมจริยธรรม
หมายถึง ความดีงามที่อยู่ในจิตใจบุคคล ได้แก่ ความเมตตา กรุณา ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ ความพากเพียรอุตสาหะ ความเห็นอกเห็นใจ ความ ละอายต่อความช่ัว 
ความกล้าที่จะท าความดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ความเป็นผู้น าสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และท า ให้ผู้น ามีอ านาจ        
ที่เรียกว่า อ านาจบารมี หรืออ านาจแฝง ซึ่งท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
หลักทศพิธราชธรรม 

หลักทศพิธราชธรรม ประกอบด้วยพระราชธรรมทั้ง 10 ประการ ได้แก่ 1) ทานังหรือทาน หมายถึง     
การให้วัตถุ การให้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง การให้ความเมตตาและการให้อภัย 2) สีลังหรือศีล 
หมายถึง การรักษาระเบียบและวินัย มีความประพฤติถูกต้องเพื่อให้อยู่ในภาวะปกติเหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่
ให้ถูกต้อง 3) ปริจจาคะหรือการบริจาค หมายถึง การสละความเห็นแก่ตัวหรือการสละความสุขสบายส่วนตัว     
เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม 4) อาชชวะหรือความซื่อตรง หมายถึง ความซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ถูกต้อง โดยมีความ
ละอายและความเกรงกลวัต่อบาป เป็นพื้นฐานน าไปสู่ความไว้วางใจแก่บุคคลทกุระดับ 5) มัททวะหรอื
ความอ่อนโยน หมายถึง ความสุภาพ นุ่มนวล ในทางแห่งความดีต่อหน้าที่การงานและต่อบคุคลเพือ่ให้
เกิดความไว้ใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6) ตปะหรือรู้จักยับยั้งช่ังใจ หมายถึง ก าลังใจที่เข้มแข็ง
มั่นคง ประกอบด้วยคุณธรรมที่ถูกต้อง 7) อักโกธะหรือความไม่โกรธ หมายถึง รู้จักระงับความโกรธ 
การบังคับจิตใจไม่แสดงอาการของความโกรธ ไม่พยาบาทและไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 8) อวิหิงสาหรือความไม่
เบียดเบียน หมายถึง การไม่บีบค้ัน ไม่กดข่ี ไม่หลงอ านาจ และไม่มีความกรุณา 9) ขันติหรือความอดทน 
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หมายถึง การอดทนต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ และ 10) อวิโรธนะหรือปัญญา หมายถึง ความไม่พิโรธหรือ
ความกระท าไม่ให้ผิด ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเข้าใจหลักการณ์ เป้าหมาย เหตุผล และวิธีการต่างๆ          
มีกระบวนการคิด การพูด การท า อย่างเป็นระบบ ที่ถูกต้อง ไม่มีความผิดปกติทางวัตถุ ทางกาย ทางจิตใจ     
ทางสติปัญญา  
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

ความรู้ (knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมจากการฟัง การอ่าน การคิด การศึกษา การค้นคว้า 
การทดลอง และการฝึกฝน จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์ที่สามารถน าไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ความรู้จากภายในตนเอง  
หมายถึงความรู้แฝงหรือความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้จากการฝึกประสาทสัมผัส   
จนเกิดทักษะและประประสบการณ์ ส่วนความรู้จากเอกสารต่างหรือความรู้ชัดแจ้ง ( Explicit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้จากการถ่ายทอดในรูปของตัวอักษร เอกสารและสื่อต่างๆ  

การจัดการความรู้ (KM – Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการพัฒนาองค์
ความรู้ให้เกิดการสั่งสมภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย สามารถปรับใช้
ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้องค์กรเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน มีหลักการส าคัญ      
5 ประการดังนี้คือ 1) การก าหนดความรู้และการแสวงหาความรู้ 2) การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 3) การสร้างและบูรณาการความรู้ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ และ 5) การจัดการข้อมูลและ
การปรับปรุงให้ทันสมัย 

การจัดการความรู้มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กรในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการความรู้แบบธรรมชาติอย่างเดียวอาจก้าวตามโลกไม่ทัน      
ซึ่งหากองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ จะท าให้กระบวนการในการค้นหา สร้างรวบรวม 
จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปันและใช้ความรู้ หมุนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถ   
ท าให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่ต้องการได้ทันเวลาเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขององค์กร และ
สามารถน าความรู้ที่มีมาต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้าง     
และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน ( ชีวินท์ เจริญแพทย์,  2552, หน้า 2) 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  

Ray Stata (1989) นิยามว่า การเรียนรู้ขององค์กรเป็นกระบวนการหลักที่จะให้เกิดการจัดการนวัตกรรม 
(Management Innovation) หรือการเรียนรู้ของทั้งระดับบุคคลองค์กร ส าหรับ Peter Sange 
(1991) ได้ขยายความว่า เป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาและขยายความสามารถในการสร้างอนาคตได้
อย่างต่อเนื่อง มีการปรับการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดและพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ดี
ยิ่งข้ึน (อ้างถึงใน ยุรพร ศุทธรัตน์, 2553) ซึ่ง David A. Garvin (1993) ให้นิยามว่า เป็นองค์กรที่มี
ทักษะในการสร้างสรรค์ เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ความรู้ใหม่และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (อ้างถึงใน ยุรพร ศุทธรัตน์, 2553) 
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ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงองค์ความรู้ที่จ าเป็นให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้
มาสร้างประโยชน์ให้เกิดความแข็งแกร่งภายในองค์กรอย่างยั่งยืน มีหลักการ ส าคัญ 4 ประการ 
ดังนี้คือ 1) การจัดการและการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 2) การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ      
3) การพัฒนาบุคลากรและคณะท างาน และ 4) วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  

ส าหรับแนวคิดที่เป็นหลักการส าคัญสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้มีผู้ให้ความหมายและ
อธิบายไว้หลายรูปแบบแต่ก็มหีลักการร่วมที่คลา้ยคลึงกัน เช่น Peter Senge ได้สรุปว่า องค์กรที่บุคลากรมุ่งมั่น
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และมีการขยายขอบเขตของแบบ
แผนการคิด สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างอิสระและสมาชิกองค์กรมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องมีการส่งเสริมและสร้างให้เกิดวินัย 5 ประการ (The Fifth Disciplines) (พรเทพ ชูศรี, 
2543, หน้า 16-17) กล่าวคือ  

1) การใฝ่เรยีนใฝ่รู ้(Personal Mastery) สมาชิกในองค์กรต้องพัฒนาทักษะ ความรู้และความช านาญ
เพิ่มข้ึนจนเกิดรู้จรงิเป็นผูเ้ช่ียวชาญ สามารถควบคุมสถานการณ์ รู้ผลลัพธ์ที่ป้องกันผลกระทบล่วงหน้า
หรือบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การพัฒนากรอบแห่งภูมิปัญญา (Mental Models) ต้องเปิดกว้างรับความเช่ือหรือทัศนคติ      
เป็นกรอบความคิดหรือกรอบแห่งภูมิปัญญาของแต่ละคน มาพิจารณาอย่างมีเหตุผล น ามาประเมินตามความ
เป็นจริงอย่างไม่มีอคติ เพื่อน ามาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ต้องการความมีส่วนร่วมในการสร้างทิศทางสู่เป้าหมายที่
ชัดเจนเดียวกันทุกคนยึดมั่นและร่วมมือร่วมใจกันสร้างให้ส าเร็จ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

4) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ผู้บริหารต้องสามารถมองแบบองค์รวม (Holism) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบได้ 

5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) มีการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มงาน เน้นการร่วมมือร่วมใจ
เชิงกลุ่ม (Team Spirit) ให้เกิดผลส าเร็จได้ด้วยกลุ่มทีม  

องค์กรหนึ่งๆจะจัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วหรือไม่ อาจพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ
ของการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้ คือ 1) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) กระบวนการและการด าเนินการ   
การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 3) พฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นการเรียนรู้ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมของบุคลากรในองค์กร ได้แก่ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง 
ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความเที่ยงธรรม มีความสัมพันธ์กับ  
การจัดการความรู้ ในองค์กรภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์และองค์กรภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

2. การจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างและการแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การบูรณาการความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการจัดการข้อมูลและการปรับปรุงให้ทันสมัย            
มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์กรภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์และองค์กรภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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3. ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมของบุคลากรในองค์กร ส่งผลทางอ้อมต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ในองค์กรภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์และองค์กรภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมาจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ใน      
ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง ผู้วิจัยจึงใช้การก าหนดตัวอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Taro Yamane (1973) ที่ก าหนดไว้ จ านวน  324 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยท าการศึกษาบุคลากร       
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจประเภทธนาคารพาณิชย์ จ านวน 160 ตัวอย่าง ซึ่งท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 2 ธนาคารประกอบด้วย ธนาคาร A (เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในห้าอันดับแรก) และธนาคาร B       
(เป็นธนาคารของรัฐ) และท าการศึกษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย จ านวน 164 ตัวอย่าง ซึ่งท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 3 บริษัท       
โดยพิจารณาเลือกบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงและมีโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยในการสุ่มตัวอย่าง   
จะใช้วิธีการสุ่มตามสัดส่วนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยการใช้
วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผู้ วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ที่ ใช้ท าการศึกษาเป็นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ช่วงระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2558         
ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม มีดังนี้ 1) ทานังหรือทาน 2) สีลังหรือศีล          

3) ปริจจาคะหรือการบรจิาค 4) อาชชวะหรือความซื่อตรง 5) มัททวะหรือความอ่อนโยน 6) ตปะหรือ
รู้จักยับยั้งช่ังใจ 7) อักโกธะหรือความไม่โกรธ 8) อวิหิงสาหรือความไม่เบียดเบียน 9) ขันติหรือความอดทน     
10) อวิโรธนะหรือปัญญา  

ตัวแปรกลาง ได้แก่ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีดังนี้ 1) การก าหนดความรู้      
และการแสวงหาความรู้ 2) การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ 3) การสร้างและบูรณาการความรู้           
3) การประยุกต์ใช้ความรู้ 4) การจัดการข้อมูลและการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ประกอบด้วยหลักการ 
คือ 1) การจัดการและการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 2) การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ          
3) การพัฒนาบุคลากรและคณะท างาน 4) วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
 

ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม            

ในภาพรวมทั้งกลุ่มธุรกจิธนาคาร และกลุ่มธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.10  มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 มีสถานะโสด จ านวน 174 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 53.70  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  มีระยะเวลา
การท างานในองค์กร ระหว่าง 2 – 5 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ37.30 เปอร์เซ็นต์มีระยะเวลา         
การปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน อยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20         
และมีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90  

 

ตารางท่ี 1 ค่าดัชนีทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของหลักการ   
บรหิารองค์กรตามหลักทศพิธราชธรรมกบัการจัดการความรู ้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี ค่าดัชน ี เกณฑ ์ ผลบ่งชี้ 

1.  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: 2)  569.997 - สอดคล้อง
กลมกลืน 

2.  ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p)  0.000 p > 0.05 
ไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ 

สอดคล้อง
กลมกลืน 

3.  ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

    (Relative Chi-square: 2/df)  

2.436 
2/df <  3.00 สอดคล้อง

กลมกลืน 

4.  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี 
    (Goodness of Fit Index: GFI)  

0.853 GFI > 0.90 ไม่สอดคล้อง
กลมกลืน 

5.  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว  
    (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)  

0.761 AGF I > 0.90 ไม่สอดคล้อง
กลมกลืน 

6.  ดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ     
    (Root Mean Square Residual: RMR)  

0.016 RMR < 0.05 สอดคล้อง
กลมกลืน 

7.  ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการ 
    ประมาณค่า (Root Mean Square Error of 
    Approximation: RMSEA)  

0.067 RMSEA < 0.05 ไม่สอดคล้อง
กลมกลืน 

8.  ดัชน้ีดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 
     (Parsimony Goodness of Fit: PGFI) 

0.525 PGFI>0.49 สอดคล้อง
กลมกลืน 

9. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ  
   (Comparative Fit Index: CFI)  

0.928 CFI > 0.90 สอดคล้อง
กลมกลืน 

10. ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ์ 
    (Normed Fit Index: NFI)  

0.886 NFI > 0.90 ไม่สอดคล้อง
กลมกลืน 

   

จากตารางที่ 1 พบว่า สถิติไค – สแควร์ (Chi-square: 2) เท่ากับ 569.997 ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
(p) เท่ากับ 0.000 ที่จ านวนองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom: df) เท่ากับ 234 ซึ่งค่า p 
มากกว่าเกณฑ์การพิจารณาคือ 0.05 และมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi - Square: 2/df) 
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เท่ากับ 2.436 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์การพิจารณาคือ 3.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งสามารถแปล
ความหมายได้ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาประกอบกับ
ดัชนีความเหมาะสมพอดีค่าอื่น ๆ ได้แก่ ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root Mean 
Square Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ 0.016 ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา คือมีค่าน้อยกว่า 0.05 
นอกจากนั้น ค่าดัชนีระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (Parsimony  Goodness of Fit: PGFI) 
มีค่าเท่ากับ 0.0525 ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.49 และค่าดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.928 ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา    
ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.90 จากค่าดัชนีต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถแปลความหมายได้ว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของหลักการบริหารองค์กรตามหลักทศพิธราชธรรม 
กับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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จากภาพที่ 2 และตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม และ 2) ด้านการจัดการความรู้ 
อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โอกาสที่จะเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานร้อยละ + 1 ซึ่งสามารถสรุปผลตามสมมติฐาน       
ได้ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ด้านภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมส่งผลทางตรงในเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
พบว่า ธุรกิจธนาคาร มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.794 มีประสิทธิภาพในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมที่ส่งผลต่อด้านการจัดการความรู้ร้อยละ 63.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.647 มีค่าของความสัมพันธ์
ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมที่สง่ผลต่อด้านการจดัการความรูร้้อยละ 41.80 อย่างมีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สมมติฐานท่ี 2 ด้านการจัดการความรู้ส่งผลทางตรงในเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย ทั้งธุรกิจธนาคารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการจัดการความรู้ ที่
ส่งผลทางตรงในเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี 
(Path coefficient) เท่ากับ 0.843 มีค่าของความสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ร้อยละ 71.00 ซึ่งมีค่ามากกว่าธุรกิจธนาคาร มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี (Path coefficient) 
เท่ากับ 0.737 มีค่าของความสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ร้อยละ 54.30 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สมมติฐานท่ี 3 ด้านภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรมส่งผลทางอ้อมในเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย ทั้งธุรกิจธนาคารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีภาวะผู้น าตาม
หลักทศพิธราชธรรมที่ส่งผลทางอ้อมในเชิงบวกต่อการจัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยธุรกิจ
ธนาคาร มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.585 ซึ่งมีค่ามากกว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์        
ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.545 อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

ตารางท่ี 2 ค่าน้ าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปร 

ตัวแปรเหต ุ
ตัวแปรผล 

การจัดการความรู้ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
DE IE TE DE IE TE 

ธุรกิจธนาคาร       
ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม 
(Kning dhama) 

0.794 
*** 

 
0.794 

*** 
 

0.585 
*** 

0.585 
*** 

ด้านการจัดการความรู้ 
(Knowledge MGT) 

   
0.737 

*** 
 

0.737 
*** 

R2 0.630 0.543 
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

      

ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม 
(Kning dhama) 

0.647 
*** 

 
0.647 

*** 
 

0.545 
*** 

0.545 
*** 

ด้านการจัดการความรู้ 
(Knowledge MGT) 

   
0.843 

*** 
 

0.843 
*** 

R2  0.418   0.710  

***p < 0.01  

การศึกษาระดับค่าของความสัมพันธ์ของการเปรียบเทียบหลักการบริหารองค์กรตามหลักทศพิธราชธรรม
ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น าตามหลัก
ทศพิธราชธรรม ในกลุ่มธุรกิจธนาคารและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุดคือความไม่เบียดเบียน ที่ค่า 0.819 มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 10.410 มีค่า 0.815 และค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 11.803 ด้านการจัดการความรู้ ในกลุ่มธุรกิจธนาคารและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือการประยุกต์ใช้ความรู้ ที่ค่า 0.910 มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 14.840 มีค่า 1.091 และค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 10.629 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในกลุ่มธุรกิจธนาคารและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือการพัฒนา
บุคลากรและคณะท างาน ที่ค่า 0.945 มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 19.795 มีค่า 0.852 และค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 12.171 ซึ่งทุกด้านในธุรกิจทั้ง 2 กลุ่มมีค่า P-Value <0.01ทุกค่า 

และเมื่อท าการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงการเปรียบเทียบหลักการบริหารองค์กร
ตามหลักทศพิธราชธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้และการน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
พบว่าค่าสถิติไค-สแควร์ที่ 569,997 และค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์     
ที่ 2.436 มีค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 0.016 มีค่าดัชนีระดับความเหมาะสมพอดี
ที่ปรับแก้แล้วที่ 0.525 และมีค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบที่ 0.928            
ซึ่งหมายความว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. ภาวะผู้น าตามหลักทศพิธราชธรรม ทางด้านทาน และการไม่เบียดเบียน ทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคาร

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการผู้น าที่เป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นหลักง่าย ๆ  ในการที่จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความ
เช่ือถือและความไว้วางใจพร้อมที่จะร่วมงานและทุ่มเทให้กับองค์กร ในด้านศีล การบริจาค ความซื่อตรง     
ความอ่อนโยน ความเพียร การไม่โกรธ ความอดทนอดกลั้น และความมีสติปัญญา ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งใน
ส่วนของธุรกิจธนาคารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังพบว่าภาวะผู้น า
ตามหลักทศพิธราชธรรมนั้นจะส่งผลทางตรงในเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ (ธุรกิจธนาคาร มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เชิงวิถี เท่ากับ 0.794 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถีเท่ากับ 0.647) ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ว่าการน าหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นหลักในการบริหารองค์กรจะสนับสนุนการด าเนินการ
จัดการความรู้ ซึ่งจะน าองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ และมีผู้น าที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมจะน าพา
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทยได้ทรงน าหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นพื้นฐานในการบริหารงานและ
ปกครองประชาราษฎร์ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข เป็นที่ยอมรับ ช่ืนชมในพระปรีชาสามารถและบุญบารมี      
จนได้รับสมญานามว่า “มหาราช” ที่เป็นดังนี้ก็เพราะพระองค์ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นพื้นฐาน
ในจิตใจและได้ทรงน ามาประยุกต์ใช้ในการทรงงานของพระองค์เอง (พนพ เกษามา, 2556, หน้า 22) 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้ง 5 องค์ประกอบคือการก าหนดความรู้และการแสวงหา
ความรู้ การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างและบูรณาการความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และ  
การจัดการข้อมูลและการปรับปรุงให้ทันสมัย พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งในส่วนของ
ธุรกิจธนาคารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กรคือมุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายที่มีความชัดเจน มีการจัดล าดับ
เกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ การปฏิบัติงานให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้สิ่งใหม่ ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ     
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ ในด้านการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
ในองค์กรต้องสามารถสรุปความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้รับ รวมถึงข้อมูล ค าแนะน าหรือค าปรึกษาจากผู้น าในองค์กร 
ประสบการณ์ และทักษะวิธีคิดมาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย 
โดยอาจท าในลักษณะการพูดคุย ท าคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการสรา้งและบูรณาการความรู้มุง่เน้นที่
การให้การช่วยเหลือระหว่างกันของบุคลากรในองค์กร การหาวิธีแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบโดยการน าความรู้ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมฟังสัมมนา อบรม มาบูรณาการร่วมกับการน า
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้คือ
การน าความรู้ที่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม เพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   
ต่อการตัดสินใจ การวางแผน การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดการข้อมูล      
และการปรับปรุงให้ทันสมัยคือการดูแลรักษา ปรับปรุง ตรวจสอบข้อมูลความรู้ รวมถึงการจัดท าระบบ       
การจัดเก็บข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยเอื้อต่อการท างาน
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและองค์กรได้สูงสุดโดยผลการวิจัยยังสนับสนุนว่าการจัดการความรู้ที่ดี
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จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ธุรกิจธนาคารมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถีเท่ากับ 0.737 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มค่ีาสัมประสทิธ์ิเชิงวิถีเท่ากับ 0.843) ดังนั้นการจัดกระบวนการจัดการความรู้ใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดจะเป็นสิ่งท้าทายประการแรกของผู้บริหารองค์กรในการน าองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 4 หลักการคือการจัดการและการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ การจัดประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน การติดตามงาน การแก้ปัญหา รวมถึงการจัดอบรมฝึก
ทักษะที่จ าเป็นเพิ่มเติมใหก้ับบคุลากร  โดยมีการก าหนดนโยบายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรได้ทุกระดับอย่างเป็นระบบ การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมุ่งเน้น
ที่การตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลไว้ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร
และสามารถพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้บุคลากรมีหลักการหรือข้ันตอนในการคิด
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาบุคลากร  
และคณะท างาน คือการท างานที่เป็นทีมสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร รับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาที่สูงข้ึนได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะการท างานการสร้างทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน วัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กร มุ่งเน้นการเรียนรู้และการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อน ามาพัฒนาวิสัยทัศน์ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรและน าไปเป็นแนวทาง     
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม และโดยหลักการ               
ทั้ง 4 หลักการทั้งในส่วนของธุรกิจธนาคารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ   
มีความส าคัญมาก นั่นคือเห็นด้วยกับการน าหลักการทั้ง 4 หลักการมาบริหารจัดการเพื่อการเป็นองค์กร     
แห่งการเรียนรู้ และนอกจากนี้ การที่ผู้น าในทุกระดับขององค์กรมีการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้จะส่งผล  
โดยอ้อมต่อการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ธุรกิจธนาคาร มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี เท่ากับ 0.585 และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวิถี เท่ากับ 0.545) 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

องค์กรธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าองค์กรในทุกระดับควรมีการน าหลักทศพิธราชธรรม
ทั้ง 10 ประการ มาเป็นหนึ่งในหลักการบริหารงานในองค์กร โดยควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักทศพิธราชธรรมให้เกิดแก่บุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ทศพิธราชธรรม      
10 หรือ จริยวัตร 10 ประการนั้น โดยแท้จริงแล้วมิได้จ าเพาะเจาะจงส าหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น          
แตบุ่คคลธรรมดาที่ปฏิบัติงานในทุกองค์กรทุกคนก็ควรน าหลักธรรมนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ดังเช่นที่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2556) ได้เสนอไว้ว่า “ผู้น าหรือผู้ปกครอง” เป็นบุคคลที่มี
บทบาทส าคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนหรือสังคมให้เกิดสันติสุข ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎเกณฑ์   
และกติกาเพื่อไม่ให้กลุ่มคนในองค์กรมีความเหลือ่มล้ าและมกีารเอาเปรยีบซึ่งกันและกนั หากผู้น าบริหารจัดการ
องค์กรโดยธรรม มีการน าหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ย่อมก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและน าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นได้ว่า ผู้น าจะท าให้เกิดความศรัทธาและความพอใจแก่ผู้ตาม 
หรือกลุ่มคนที่ท างานร่วมกันในองค์กร ซึ่งเมื่อองค์กรมีผู้น าในทุกระดับที่ยึดหลักทศพิธราชธรรมแล้วนั้น      
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จะส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจดัการความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดการเปน็องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต  

1. งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาภาวะผู้น าที่มีการประยุกต์หลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ดังนั้นงานวิจัย           
ในอนาคตควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางทฤษฎีกับทฤษฎีภาวะผู้น าอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีที่มี    
การพัฒนามากจากสังคมและวัฒนธรรมแบบตะวันตก เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
หลักทศพิธราชธรรมให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และน าไปใช้ในการศึกษาวิจัย
อย่างแพร่หลายในอนาคต 

2. งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชการพัฒนาแบบสอบถามมาเปน็เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรมกีารศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงลึก และมีขอบเขตที่ขยายกว้างกว่าการใช้แบบสอบถามที่มีข้อ
ค าถามเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมทุกมิติและมีความชัดเจนทางวิชาการในแต่ละ
แง่มุมมากยิ่งข้ึน 
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แรงจูงใจที่มีอิทธพิลต่อผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
กรณศีึกษา บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญแ่จ้งวัฒนะ 

Motivation Affecting Employee’s Work Performance:  
A Case Study of TOT Public Company, Changwattana Head Office 

 
กฤษดา เชียรวัฒนสุข1 ณัฐนันท์ สุทธาระชีวศาสตร์2 วราภรณ์ ค าสน3 ทาริกา จันทร์จ านงค์4 

กมลมาตุ กุลมณี5 กนกวรรณ สว่างเนตร6 อานนท์ ทรัพย์ม่ัน7 ชุติมา ปิ่นทอง8 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

2) เพื่อศึกษาเก่ียวกับระดับแรงจูงใจของพนักงานตามแนวคิดของทฤษฎีสองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้           
ในการศึกษา คือพนักงาน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จ านวน 420 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ใน        
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test, F-test และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และต าแหน่งใน               
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาของพนักงานไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ รายได้ต่อเดือน    
และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาของพนักงานแตกต่าง และพบว่าปัจจัย
จูงใจในด้านความส าเร็จในหน้าที่ ด้านความก้าวหน้า ปัจจัยธ ารงรักษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่  
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า และมีปัจจัยธ ารงรักษา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านปริมาณผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ ด้านความรับผิดชอบ 

                                                
1 อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  ราชมงคลธัญบุรี 
3
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  ราชมงคลธัญบุรี 
4
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  ราชมงคลธัญบุรี 
5 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธัญบุรี 
6 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
  ราชมงคลธัญบุรี 
7
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

  ราชมงคลธัญบุรี 
8 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธัญบุรี 
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และด้านความก้าวหน้า และมีปัจจัยธ ารงรักษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน        
มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยธ ารงรักษา, ผลการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study 1) personal factors of employees affecting 

work performance, 2) employee’s motivation based on two factors motivation theory affecting 
work performance. Questionnaire was used as a data collection tool. Study population was 
employees working in headquarter of TOT Public Company (Changwattana road, Bangkok), and 
420 ones were selected as study samples. The descriptive statistics including percentage mean 
and standard deviation and the inferential statistics including independent sample t-test, One-
Way ANOVA and regression model analysis were employed to analyze the data. The results 
indicated that different personal factors in terms of age, marital status. Educational level and 
work position did not have an association with motivation and maintenance factors. In the 
meantime, the different personal factors in terms of gender, monthly income and work 
experience had an association with motivation and maintenance factors. Motivation factor (duty 
accomplishment and work progress) and maintenance factor (work environment and colleagues) 
had an effect on work performance in terms of work quality. Also, motivation factor (duty 
accomplishment, respect and work progress) and maintenance factor (relationship with 
supervisor) had an effect on work performance in terms of workloads. Lastly, motivation factor 
(duty responsibility and work progress) and maintenance factor (work environment and colleague 
relationship) had an effect on work performance in terms of work due-date at the significant level 
as of 0.05.  
 
Keywords : Motivation, Maintenance factor, Work performance 
 
บทน า 

จากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันของอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ การใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ได้เพิ่มศักยภาพใน
การท างาน และได้สร้างประโยชน์อย่างมากแก่ผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อด าเนินธุรกิจให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีปัจจัยหลากหลายด้าน ซึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญที่ช่วยน าพาองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและการที่จะท าให้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพได้น้ัน ต้องมีการเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

แรงจูงใจเป็นเรื่องที่ส าคัญของทุกองค์การ จะช่วยให้องค์การได้คนที่มีความสามารถมาร่วมการท างาน
และรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่ในองค์การต่อไปได้ ส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของ
องค์การ เป็นขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรืออยากหลีกเลี่ยงงานองค์การจึงต้อง
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คิดกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงานพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหากไม่มีการ               
สร้างแรงจูงใจก็จะส่งผลต่อองค์การ เช่น คุณภาพของงานต่ าลง พนักงานจะท างานไม่เต็มที่มีการขาดงาน       
จึงควรให้ความสนใจกับเรื่องการจูงใจในงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดแก่พนักงาน 
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และจะต้องบริหารจัดการให้พนักงานที่มีอยู่ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ จัดพนักงานให้เหมาะสม ทั้งในด้านปริมาณ และความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่จะมีผลดีต่อองค์การ
ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อองค์การ สามารถวางกลยุทธ์ นโยบายส าหรับ
พนักงาน เพื่อให้องค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน กระตุ้นให้เกิดก าลังใจ ความตั้งใจเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้องค์การเติบโต
เจริญก้าวหน้าไปได้ และสามารถน าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาบุคคล และการวางแผนพัฒนาองค์การด้านอื่น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากที่กล่าวมาท าให้การศึกษาในเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การสามารถ
วางกลยุทธ์ นโยบายส าหรับพนักงาน เพื่อตอบสนองให้กับความต้องการของพนักงาน กระตุ้นให้เกิดก าลังใจ 
ความตั้งใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน       
และท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการท างานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของพนักงานในด้านปัจจัยจูงใจ (ความส าเร็จในหน้าที่การยอมรับนับถือ                  
ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า) และปัจจัยธ ารงรักษา เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน    
ของพนักงานในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ปริมาณผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน ต าแหน่งใน
การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน จะมีระดับแรงจงูใจตามทฤษฎีสองปัจจัย 
ที่ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาไม่แตกต่างกัน 

2. แรงจูงใจของพนักงานในด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัยธ ารงรักษา มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ปริมาณผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ  สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้พนักงานมีผล
ปฏิบัติการที่ดีข้ึนทั้งด้านระยะเวลา คุณภาพ และปริมาณของการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางของปัจจัยจงูใจ และ
ปัจจัยธ ารงรักษา ใช้เป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตน   

2. สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานและเป็นแนวทางของการบรหิารให้ตรงกับ
ความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน อันจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เป็นข้อมูลส าหรับผูท้ี่สนใจทัว่ไป น าไปพัฒนาบคุลากรในองค์การของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานะภาพ  
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน  
7. ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

 

แรงจูงใจของพนักงาน 
ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในหน้าที่ 
2. การยอมรับนับถือ 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความก้าวหน้า 
ปัจจัยธ ารงรักษา 
1. เงินเดือนและสวัสดิการ 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน 
4. ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 
(กฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2556)  

ผลการปฏิบัติงาน 
1. คุณภาพการปฏิบัติงาน 
2. ปริมาณผลการปฏิบัติงาน 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(Na-Nan, Chaiprasit and 
Pukeree, 2017) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

การจูงใจ (Motivation) คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมาย   
ของพฤติกรรมนั้นด้วย สรุปแรงจูงใจ คือ แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่ท าให้บุคคลมีพลังซึ่งแสดงออก
ถึงความตั้งใจอยู่ภายในร่างกายของคน ให้สามารถการท างาน หรือกระท าอะไรบางอย่างให้ไปเป็นตาม
ทิศทางของเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และมีสิ่งจูงใจเปน็แรงขับเคลื่อน เช่น เงินโบนัส รวมไปถึงสิ่งจูงใจด้านอื่น ๆ 
Schiffman and Kanuk (1991 ) (อ้างถึงใน จิตรา จัดละ, 2550) ได้ให้ความหมาย การจูงใจหมายถึง 
"แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระท า"  Anita E. Woolfolk (1995) 
(อ้างถึงใน จุฑามาศ ศรีบ ารุงเกียรติ, 2555) ได้ให้ความหมาย การจูงใจ เป็นภาวะภายในของบุคคล    
ที่ถูกกระตุ้นใหก้ระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง และนอกจากนี้ Domjan (1996) (อ้างถึงใน จุฑามาศ 
ศรีบ ารุงเกียรติ, 2555) ได้ให้ความหมายการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระท าหรือ
กิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจูงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรเดรริก เฮิร์ซเบิร์ก (กฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2556:221) เป็นตัวแปรอิสระ      
ในการวิจัยความต้องการของพนักงานในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงใจ                         
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และ ปัจจัยธ ารงรกัษา (Maintenance Factors) หรือ
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)  

1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดี และมีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจ เกี่ยวกับงานที่ท านั้นสัมพันธ์กับ
เนื้องาน ซึ่งเฮิร์ซเบิร์ก เรียก ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) นี้ว่าปัจจัยจูงใจ        
ด้านตัวกระตุ้น (Motivator Factors) ที่เป็นแรงจูงใจเกี่ยวกับงานโดยตรงเพราะว่าปัจจัยกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานที่ท าเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึน ได้แก่ ความส าเร็จในงาน (achievement) ความได้รับ          
การยอมรับ (recognition) ลักษณะงานหรือเนื้องาน (work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความก้าวหน้า     
ในงาน (advancement) โอกาสในการเติบโต (possibility of growth) 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ไม่ดี และสาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่พอใจในงาน (Job Disstratification) 
ซึ่งจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ในการท างานที่อยู่นอกเหนือจากเนื้องาน โดย เฮิร์ซเบิร์ก เรียกปัจจัยที่
ท าให้เกิดความไม่พอใจในงาน (Job Disstratification) นี้ว่า ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) 
หรือปัจจัยธ ารงรักษา (Maintenance Factors) ได้แก่ นโยบายและรูปแบบการควบคุม (company policy 
and administration) ค่าตอบแทน (pay) ความสัมพันธ์เกี่ยวกับหัวหน้างาน (relations with supervisors) 
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน (peer relations) ความสัมพันธ์กับลูกน้อง (relationships with 
subordinates) สภาวะในการท างานหรือสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขในการท างาน (working conditions) 
สภาพในการท างาน (status) ความมั่นคงในการท างาน (job Security) ความสมดุลของงานกับชีวิตส่วนตัว 
(Work-Life balance) 

 
แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานและผลการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้ทรัพยากร 
เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บรกิารและผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้อง 
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โดยที่ Albanes, (1981) (อ้างถึงใน กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554:41) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
การท างานว่า คือ พฤติกรรมและการกระท าของคนงานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่องานของเขาโดยตรง และ
พฤติกรรมนั้นยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่ เช่น 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมการฝึกอบรม และ Baruch, (1968) (อ้างถึงใน กรองกาญจน์ ทองสุข
, 2554:41) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานว่า สิ่งที่ บุคคลแสดงออกเพื่อตอบโต้สิ่งใด       
สิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ตรงกันไม่ว่าจะแสดงออกหรือการตอบสนองนั้น
จะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม และนอกจากนี้ Na-Nan, Chaiprasit and Pukeree 
(2017) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่แสดงออกต่อการปฏิบัติงานให้กับองค์กร
สามารถจ าแนกแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานได้ 3 มิติ ได้แก่ คุณภาพของงาน (Work quality) 
จะพิจารณาคุณภาพของงานที่มีความถูกต้อง เรียบร้อยและทันเวลาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน         
ที่ก าหนดไว้ วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการผลิตน้ันได้มาตรฐาน มีการตรวจคุณภาพมาตรฐานของสินค้า
ก่อนการส่งมอบสินค้าทุกครั้งเพื่อคุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอก และผู้ใช้ได้
ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ ปริมาณงาน (Work load) หมายถึง จ านวนของผลงานที่ออกมา
จากการแสดงพฤติกรรมของพนักงาน เช่น จ านวนผลผลิต จ านวนของเสีย อัตราความพึงพอใจ 
ยอดขาย เป็นต้น และระยะเวลาที่ก าหนด (due date) ซึ่งจะเป็นการพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินงานเหมาะสมกับงานสง่ใหผ้ลงานส าเรจ็ตามก าหนดเวลาเมื่อเปรียบเทียบความยากง่ายของงาน
ในแต่ละช้ิน โดยพนักงานท างานได้ตามเป้าหมายของเวลาที่องค์กรก าหนด ถูกต้อง รวดเร็วและมีการส่งมอบ
สินค้าต้องตามเวลา 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

พเนตร ศรีประทุม (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ราชา
ปอร์ซเลน จ ากัด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ความพึงพอใจ
ในงาน ความกระตือรือร้น ความพยายามริเริ่มสร้างสรรค์ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ความต้องการอยู่ใน
หน่วยงาน ปัจจัยที่มีความส าคัญพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน        
แต่ส าหรับเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

บุญถม เอี่ยมกลาง (2551) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการท างานแตกต่างกัน มีระดับความส าคัญ
ของปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก ในด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านได้รับการยอมรับ          
ด้านลักษณะของงาน และด้านความรับผิดชอบ และมีระดับความส าคัญของปัจจัยจูงใจในการท างาน
อยู่ในระดับปานกลางในด้านความก้าวหน้า 

อนุรักษ์ สันติโชค (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา หจก.ซิสเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ บิวซิเนส ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา รายได้ และ
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ระยะเวลาการท างานที่แตกต่างท าให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน     
โดยรวมแตกต่างกัน และส าหรับเพศ อายุ ต าแหน่ง และสถานภาพ จะท าให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เกื้อหนุนในการท างานของพนักงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า โอกาสก้าวหน้า       
ในหน้าที่การงาน ความภูมิใจในอาชีพการงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะงานแตกต่างกัน และพบว่าคุณลักษณะงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของทักษะ    
ด้านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในงาน และด้านผลสะท้อนจากงาน    
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และมีวิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด ( มหาชน ) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จ านวนทั้งหมด 

16,500 คน (ข้อมูลปี 2558 - 2559 ส านักทรัพยากรบุคคล) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โดยวิธีของ 
Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 390  ตัวอย่าง ท าการส ารองข้อมูลอีก 30 ตัวอย่าง 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 420 ตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก 
(Convenience) จากพนักงานฝ่ายปฏิบัติการและพนักงานฝ่ายส านักงาน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ออกแบบเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้
ก าหนดไว้แบบสอบถามนี้จึงประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจะเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนท่ี 2 ข้อค าถามเพื่อวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน 8 ด้าน มีจ านวน 24 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน 3 ด้าน มีจ านวน 13 ข้อ  

3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) > 0.67 และได้ท าการทดสอบค่าความเช่ือมั่นด้วยค่า Cronbach’s α ได้ค่าความ
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เช่ือมั่นของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.869 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.826 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการหา
ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t (independent sample t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA : F-test) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)  

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ พนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64 มีอายุ 21 - 25 ปี ร้อยละ 29.5 สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 50.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 69.5 รายได้ 15,001-  20,000 บาท ร้อยละ 31.2 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานพนักงานส านักงาน ร้อยละ 55.5 และมีประสบการณ์ในการท างาน 2-5 ปี 
ร้อยละ 33.6 
 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นแรงจูงใจของพนักงาน 

แรงจูงใจของพนักงาน 
ภาพรวม 

ความหมาย      SD  
              ปัจจัยจูงใจ      
ด้านความส าเร็จในหน้าที่  4.04 0.556  มาก 
ด้านการยอมรับนับถือ  3.60 0.690  มาก 
ด้านความรับผิดชอบ  3.76 0.650  มาก 
ด้านความก้าวหน้า  3.49 0.710  มาก 
รวม  3.72 0.459  มาก 

              ปัจจัยธ ารงรักษา 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  3.65 0.638  มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  4.05 0.529  มาก 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  3.82 0.693  มาก 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  3.76 0.609  มาก 
รวม  3.82 0.426  มาก 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการปฏิบัติงาน 

            การปฏิบัติงาน 
ภาพรวม 

ความหมาย      SD  

ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน  4.01 0.469  มาก 
ด้านปริมาณผลการปฏิบัติงาน  3.84 0.554  มาก 
ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน  4.03 0.480  มาก 
รวม  3.96 0.397  มาก 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน ต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน จะมีระดับแรงจูงใจตามทฤษฎีสองปัจจัย         
ที่ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในด้านทฤษฎีสองปัจจัย 
ที่ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาไม่แตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนบุคคล t Sig F Sig สรุป 

                ปัจจัยจูงใจ 

เพศ    2.261 0.024*   แตกต่าง 
อายุ    1.269 0.271 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพ   0.529 0.589 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา   1.391 0.250 ไม่แตกต่าง 
รายได้ต่อเดือน   7.866 0.000* แตกต่าง 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน   0.011 0.916 ไม่แตกต่าง 
ประสบการณ์ในการท างาน   3.356 0.010* แตกต่าง 

                ปัจจัยธ ารงรักษา 

เพศ  2.636 0.009*   แตกต่าง 
อายุ   

 0.794 0.575 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพ   0.529 0.589 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา   2.844 0.059 ไม่แตกต่าง 
รายได้ต่อเดือน   2.250 0.049* แตกต่าง 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน   0.603 0.438 ไม่แตกต่าง 
ประสบการณ์ในการท างาน   2.943 0.020* แตกต่าง 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐาน 2 แรงจูงใจของพนักงานในด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยธ ารงรักษา มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ปริมาณผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาที่มีผลต่อผล

การปฏิบัติงานในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงานในด้านคณุภาพ 
การปฏิบัติงาน 

B 

Unstandardized 
Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t-test 
 

Sig. 

ค่าคงที่ 1.604 0.204  7.864 0.000* 
ด้านความส าเร็จในหน้าที่ 0.146 0.039 0.173 3.768 0.000* 
ด้านการยอมรับนับถือ -0.022 0.034 -0.032 -0.642 0.521 
ด้านความรับผิดชอบ 0.047 0.035 0.066 1.357 0.176 

ด้านความก้าวหน้า 0.089 0.036 0.134 2.459 0.014* 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ -0.061 0.038 -0.082 -1.575 0.116 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 0.180 0.042 0.203 4.310 0.000* 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.169 0.033 0.250 5.189 0.000* 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.068 0.041 0.089 1.672 0.095 

R = 0.536a, Adjusted R Square = 0.274, F = 20.747, Sig = 0.000b, Durbin-Watson = 1.531 
  

จากตารางที ่4 พบว่า แรงจูงใจของพนักงานที่มอีิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ (B = 0.146) ด้านความก้าวหน้า (B = 0.089) 
และปัจจัยธ ารงรักษา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  (B = 0.180) และด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน (B = 0.169) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาที่มีผลต่อผล
การปฏิบัติงานในด้านปริมาณผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงานในด้านปริมาณ 
ผลการปฏิบัติงาน 

B 

Unstandardized 
Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t-test 
 

Sig. 

ค่าคงที่ 1.097 0.243  4.520 0.000* 
ด้านความส าเร็จในหน้าที่ 0.115 0.046 0.115 2.492 0.013* 
ด้านการยอมรับนับถือ 0.091 0.041 0.113 2.233 0.026* 
ด้านความรับผิดชอบ 0.056 0.042 0.065 1.337 0.182 

ด้านความก้าวหน้า 0.095 0.043 0.122 2.214 0.027* 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 0.051 0.046 0.059 1.111 0.267 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 0.090 0.050 0.086 1.818 0.070 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.076 0.039 0.095 1.960 0.051 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.153 0.049 0.168 3.140 0.002* 

R = 0. 528a, Adjusted R Square = 0.264, F = 19.814, Sig.= 0.000b, Durbin-Watson = 1.744 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน
ปริมาณผลการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ (B = 0.115) ด้านการยอมรับนับถือ 
(B = 0.091) และด้านความก้าวหน้า (B = 0.095) และปัจจัยธ ารงรักษา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
(B = 0.153) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านปริมาณผลการปฏิบัติงาน  
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ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจัยจูงใจและปัจจัยธ ารงรักษาที่มีผลต่อผล
การปฏิบัติงานในด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงานในด้านระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

B 

Unstandardized 
Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t-test 
 

Sig. 

ค่าคงที่ 1.630 0.212  7.695 0.000* 
ด้านความส าเร็จในหน้าที่ 0.235 0.040 0.271 5.847 0.000* 
ด้านการยอมรับนับถือ -0.051 0.036 -0.073 -1.431 0.153 
ด้านความรับผิดชอบ 0.131 0.036 0.177 3.605 0.000* 

ด้านความก้าวหน้า 0.084 0.037 0.124 2.248 0.025* 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ -0.016 0.040 -0.021 -0.389 0.698 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 0.096 0.043 0.105 2.200 0.028* 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.085 0.034 0.123 2.508 0.013* 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.051 0.043 0.065 1.206 0.228 

R = 0.518a, Adjusted R Square = 0.254, F = 18.874, Sig. = 0.000b, Durbin-Watson = 1.793 
  

จากตารางที่ 6 พบว่า แรงจูงใจของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระยะเวลา
การปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ (B = 0.235) ด้านความรับผิดชอบ(B = 0.131) 
และด้านความก้าวหน้า (B = 0.084) และปัจจัยธ ารงรักษา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน(B = 0.096) 
และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (B = 0.085) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จากผลการวิเคราะห์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สมมติฐาน 1 จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     
มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ รายได้ และประสบการณ์ในการท างาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยธ ารงรักษาของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์ สันติโชค (2552) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา หจก.ซิสเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ 
บิวซิเนส ผลการทดสอบพบว่า การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการท างานที่แตกต่างท าให้ระดับ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมแตกต่างกัน เพศ อายุ ต าแหน่ง 
และสถานภาพ ท าให้ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน และ บุญถม เอี่ยมกลาง (2551) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัทผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
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มีอายุช่วง 21 - 30 ปี มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า มีต าแหน่งปฏิบัติงานทั่วไป ประสบการณ์ท างาน 
1 - 5 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการท างานแตกต่างกัน มีระดับความส าคัญ   
ของปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก  

สมมติฐาน 2 จากการศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยจูงใจ                  
ด้านความส าเร็จในหน้าที่ ด้านความก้าวหน้าและปัจจัยธ ารงรักษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพ    
การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณผลการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ 
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า และปัจจัยธ ารงรักษาด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา      
มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านปริมาณผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานด้านระยะเวลา
การปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า และ
ปัจจัยธ ารงรักษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์    
สันติโชค (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
หจก.ซิสเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ บิวซิเนส ผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อหนุน
ในการท างาน ของพนักงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน ความภูมิใจในอาชีพการงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน        
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจในความส าเร็จของงาน
ส่งผลต่อความตั้งใจในการท างานของพนักงานมากที่สุด แสดงว่าพนักงานมีความตั้งใจท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ องค์การควรที่จะส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้งาน
เพิ่มเติม โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะใหม่ๆ ได้แก่ การให้มีการฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องหรือให้พนักงานมีโอกาส
รับผิดชอบงานใหม่ๆ มีงานพัฒนาปรับปรุงการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่า ด้านปัจจัยธ ารงรักษาในข้อ
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความตั้งใจท างานของพนักงานมากที่สุด แสดงว่าพนักงาน     
มีความตั้งใจในการท างานข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างานเป็นอันดับแรก ดังนั้น
องค์การควรจะมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นแนวทางปฏิบัติจะท าให้พนักงานมี          
ความเช่ือมั่นในระบบทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุ่มเทท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 
 3. องค์การต้องก าหนดนโยบายและการบริหารคนและบริหารองค์การให้เกิดการยอมรับเพื่อที่จะด ารง
พนักงานที่จะท างานให้องค์การให้นานที่สุดผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
รับฟังข้อเสนอแนะไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้
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พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการแจ้งถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ อย่างชัดเจนและต่อเนื่องจะท า
ให้พนักงานเข้าใจทิศทางที่องค์การก าลังด าเนินไปเกิดความเข้าใจในสภาวะของบริษัท 
  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1.การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์ ร่วมด้วยกัน เพื่อให้ผลการวิจัย    
ที่ค้นพบสมบรูณ์ข้ึน 

2.การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัททีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมส าหรับพนักงานในเครือ
ของบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) เพื่อท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

3.การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้แก่ ทัศนคติต่องาน การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงาน เป็นต้น  
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การเคลือ่นย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการทอ่งเที่ยวและการแพทย์                    
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

The moving professional personnel in Tourism and Medical  
to work among ASEAN countries 

 
กัญญามน อินหว่าง1 สุพจน์  อินหว่าง2วรรณพร  พุทธิภูมิพิทักษ์3 อุดม  สมบูรณ์ผล4 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาลักษณะความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและการเตรียม
ความพร้อมของการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
(2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและความพร้อมด้านวิชาชีพการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา (3) เพื่อหาแนว
ทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน  มีการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปีสุดท้ายที่เรียนในสาขาวิชาชีพที่สามารถ
ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแพทย์ และพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชน         
ในจังหวัดปทุมธานีจ านวน 6 แห่ง จ านวน 384 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งตามสัดส่วนของสาขาวิชา                       
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 6 แห่ง คือ (1) สาขาการท่องเที่ยวจ านวน 160 คน และ(2)สาขาแพทย์/พยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 224 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 คน ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตที่จบการศึกษา และ
นักวิชาการที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยว ด้านการแพทย์ และพยาบาลศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของการเคลื่อนย้าย
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน มี 3 ลักษณะตามระดับความส าคัญมากที่สุด 
3 ระดับ  ได้แก่  มีความรู้เก่ียวกับการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความต้องการเก่ียวกับการย้ายถิ่นฐาน และ มีความพร้อม
เก่ียวกับเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เก่ียวกับการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
เพศ สาขาวิชาที่ต่างกันของนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่แตกต่างกัน  
ส าหรับ แนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
มี 5 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านกายภาพ ได้แก่ มีความเข้าใจการได้รับค่าจ้างของประชาคมอาเซียน  ต้องการย้ายถิ่นฐาน 
ต้องการได้รับค่าจ้างในระดับสากล 2)ด้านความม่ันคง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
อาเซียนด้านวิชาชีพ 3)ด้านสังคม ได้แก่ เข้าใจการเปิดตลาดเสรีด้านวิชาชีพ 4)ด้านความก้าวหน้า ได้แก่ ต้องการ
เรียนรู้มาตรฐานสากลของอาเซียนต้องการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและภาษา  5)ด้านความส าเร็จ 
ได้แก่ การได้รับประกาศนียบัตรสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพตนเอง สามารถปรับตัวและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ค าส าคัญ : การเคลื่อนย้าย, บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์,ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 

                                                
1 รองศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
4 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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Abstract 
This research’s purpose is to (1) Study aspects of understanding, demand, and preparation 

in moving professional personnel in Tourism and Medical to work among ASEAN countries (2) Compare 
understanding, demand, and professional readiness of moving professional personnel in tourism 
and medical among ASEAN countries and students’ personal factors (3) Find the type of moving 
professional personnel in tourism and medical among ASEAN countries. The population including, 
last year students who study in the professional field that able to move skilled labor freely 
within ASEAN in tourism, medical, and nursing in 6 private universities in Prathumthani Province. 
For choosing sample size, using probability sampling by using convenience random, using 
systematic sampling from population. The population is 384, divided by proportion of 6 majors in 
private universities including; (1)major in tourism 160 people, (2)major in medical/nursing 224 people.          
The result revealed that types of moving professional personnel in tourism and medical to work 
among ASEAN countries. There are 3 types categorized by the most important in 3 levels 
including educated about integrating of ASEAN countries, Demanded for migration, and readiness 
for attending training for developing knowledge about integrating of ASEAN countries. As the 
result of comparing classify by gender in different faculty of students, the respondents’ 
understanding, demand, and readiness in moving skilled labor are similar. For the guidelines of 
moving professional personnel in Tourism and Medical to work among ASEAN countries, there are 
5 types including 1) physically, including understanding to be paid of ASEAN, demand to migrate, 
and to be paid in international standard rate. 2) Stability, including understanding to follow the 
regulations of ASEAN in profession. 3) Socially, including understand opening ASEAN professional 
free market. 4) Progressively, including demanding to learn the international standard of ASEAN, 
develop expert skills in profession and languages. 5) Successfully, including receiving professional 
competency certificate, enhancing individual potential, able to adapt and accept changes. 
 
Keywords : The moving  ,professional personnel in Tourism and Medical , ASEAN countries 
 
บทน า 

ประเทศไทยถือเป็นผู้ริเริ่มและผู้น าในบทบาทของอาเซียนในด้านต่างๆ รวมถึงการริเริ่มผลักดันให้เกิด 
AEC ข้ึน โดยทุก  ๆรัฐบาลที่ผ่านมาได้ด าเนินนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมของอาเซียนมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี 2558 โดยจัดให้เป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ จึงพบว่าในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วน 
ทุกองคาพยพต่างมีความตื่นตัวเพื่อหาความรู้ความเข้าใจ และส ารวจตนเองเพื่อน าไปสู่การเตรียม    
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิดเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย 
สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนในภูมิภาคอาเซียนสิ่งที่ตามมาคือการหลั่งไหลจากที่หนึ่งไปสู่
อีกที่หนึ่ง ซึ่งก่อนการเปิดเสรนีั้นแต่ละประเทศโดยเปรยีบเทยีบรายอุตสาหกรรมมีความโดดเด่นไม่เท่ากัน และ
ระดับการปกป้องธุรกิจภายในประเทศ ของแต่ละชาติสมาชิกก่อนการเปิดเสรีก็มีไม่เท่ากัน แต่ทั้งนี้
ความสามารถในการสร้างผลก าไรจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความ
อยู่รอดของแต่ละองค์กรในแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อต้องแข่งขันกันโดยเสรี ผู้ที่มีความสามารถท าก าไรได้สูงกว่า    
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ย่อมเหนือกว่าคู่แข่ง แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาตัวแปรอื่นๆ อีกหลายอย่างที่น าไปสู่การปรับสมดุลเชิงแข่งขัน   
ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม ภาษา ความเข้าถึงตลาด      
ซึ่งทุกๆ ธุรกิจจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้         
(แสงแข บุญศิริและคณะ, 2557) 

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนจะมีผลเป็นทางการโดยอาเซียนมีกลไกข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) เป็นคุณสมบัติ
ข้ันต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่างๆที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกันซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพ
อาเซียนสามารถเข้าไปท างานในประเทศสมาชิกได้สะดวกมากข้ึน โดยไม่ต้องผ่านข้ันตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติพื้นฐาน แต่ยังคงต้องด าเนินการข้ันตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของประเทศนั้นๆ 
ส าหรับประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ส่วนวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาที่อาเซียน      
ให้ความส าคัญและสมาชิก 9 ประเทศในอาเซียนมีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมฯ เมื่อปี 2552 โดยไทยเป็น
ประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากติดเงื่อนไขต้องผ่าน การพิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ         
ของประเทศ แต่ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปิดเสรีอาเซียนได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงด าเนินการเตรียมพร้อมมาเป็นล าดับ และปัจจุบันได้จัดท ามาตรฐานสมรรถนะ (competency standard) 
และหลักสูตรอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะข้ันพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ต าแหน่ง 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีความละเอียดมากกว่ามาตรฐานที่ MRA ก าหนด (กระทรวงท่องเที่ยว, 2557)  

ในขณะที่คนไทยสามารถไปท างานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพทั้ง 7 นั้นคงต้องมีการด าเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมาก 
เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาอาชีพนั้นๆ ในไทยให้คงเดิมหรือยกระดับให้สูงข้ึนไปอีก 
ป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานขององค์กรในการผลิตคน บางแห่งที่อาจใช้โอกาสนี้เพิ่มรายได้    
ในการเรง่ผลติคนในวิชาชีพเหล่านั้นจ านวนมากเพื่อตอบสนองตลาดที่ใหญ่ข้ึน มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบทางลบ
โดยรวม อีกปัญหาที่อาจตามมาคือ บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ 
ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
ในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ขณะเดียวกันต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของคนจากประเทศต่าง ๆ  ในอาเซียน     
ที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 7 อาชีพในไทยด้วยเช่นกัน เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอื่นที่มาประกอบอาชีพ   
ในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุมอาจก่อเกิดผลกระทบกับ
สังคมไทยในทางลบและอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเอง แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม 
สังคมไทยก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุจ านวนคนในวัยท างานก าลังลดลงอย่างมีนัยส าคัญมีข้อมูลว่า          
อีกประมาณสิบปีข้างหน้า สัดส่วนคนในวัยท างานจะต่ ากว่าประชากรผู้สูงอายุมาก โดยเฉพาะแรงงาน
ฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง 7 นั้น ผู้ที่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงาน
เพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทยและในประเทศอาเซียน ข้อตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน
กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 7 อาชีพในปี 2015 (2558) แม้จะเป็นโอกาสของคนไทยในสายวิชาชีพ
ดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังด้านการที่คนไทยไปท างานยังประเทศอื่น และการที่คนประเทศอื่นมา
ท างานประเทศไทย ในส่วนของผลกระทบด้านการเปิดเสรีแรงงานฝีมืออาจท าให้มีการเคลื่อนย้าย
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แรงงานจากประเทศที่ให้ค่าตอบแทนต่ าไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า การไหลเข้า-ออกแรงงานจ านวน
มากอาจส่งผลใหต้ลาดแรงงานในประเทศมีความไม่แน่นอนและอาจเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ในประเทศได้ ค่าตอบแทนของแรงงานไทยยังต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งอาจกระทบต่อไปยัง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศได้ การแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศ
จะมีทวีความเข้มข้นมากขึ้น การไหลเข้าของแรงงานต่างชาติที่เพิ่มข้ึน จะยิ่งช่วงชิงต าแหน่งงานไปจาก
แรงงานไทยมากข้ึนตามไปด้วย โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เสียเปรียบในด้านทักษะภาษาอังกฤษ  เพราะแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทยท า ในความเป็นจริงอาเซียนตกลงกันที่จะเปิดเสรีเฉพาะแรงงานวิชาชีพ 
หรือแรงงานทักษะสูง (skilled labour) เพียง 8 วิชาชีพเท่านั้น ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
วิศวกร สถาปนิก นักส ารวจ นักบัญชี และบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวไม่ได้เปิดเสรีแรงงานทุกระดับที่
ส าคัญยังไม่มีนโยบายการเปิดเสรีแรงงานไร้ทักษะ แต่ปัจจัยส าคัญอีกประการคือ กลไกตลาดในยุค
โลกาภิวัตน์ คือ การลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะในภาค อุตสาหกรรมจะเน้นกระจายไปยังประเทศที่มี
ปัจจัยเอื้อต่อการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงงานซึ่งการที่ประเทศไทยมีความพร้อม
ของปัจจัยพื้นฐานท าให้มีการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทมายังประเทศไทย       
ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยมีฝีมือ 8 วิชาชีพ     
ว่าจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด  

คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการค้นคว้า ศึกษา การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนในมุมมองของนักศึกษาที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
หรือผู้ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในตลาดแรงงาน และที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน      
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับแรงงานไทย น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเดินทางไปท างานยังประเทศ
สมาชิก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มโอกาสการถูกจ้างงานของบุคลากร 
รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทศิทางการวางแผนการเปิดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจด้านการพัฒนาบุคลากรด้านแรงงาน
ขององค์กรต่าง ๆของประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาลักษณะความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและการเตรียมความพร้อมของการเคลื่อนย้าย
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน  

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและความพร้อมด้านวิชาชีพการเคลื่อนย้าย
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษา 

3. เพื่อหาแนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาชีพด้านแพทย์ พยาบาลและการท่องเที่ยว 
ของมหาวิทยาลัยเอกชน 6 แห่งของจังหวัดปทุมธานี ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
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แบบเฉพาะเจาะจงกับนักศึกษาปีสุดท้ายและใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการไม่ทราบประชากรที่แน่นอนใช้
สตูรครอแครน (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน ท าการเลือกจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วน ตามสาขาวิชา และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 คน ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตที่จบและ
ท างานในกลุ่มอาเซียน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว แพทย์และพยาบาลศาสตร์  

ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานการเคลื่อนย้ายบุคลากร
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ    

1. สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าการวิจัยองค์กรวิชาชีพที่ต้องการใช้ข้อมูล
เพื่อตัดสินใจจ้างแรงงาน  

2. สามารถเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากร สถาบันฝีมือ
แรงงานของกรมแรงงาน นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการน าแนวทางความต้องการด้านแรงงาน
อาเซียนจะใช้ฐานข้อมูลเผยแพร่ผลงานให้กับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ไปพัฒนา
งานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป 
 
วิธีการวิจัย   

ท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปีสุดท้าย      
ที่เรียนในสาขาวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการแพทย์ และพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานีจ านวน 6 แห่ง 
จ านวน 384 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  แบ่งตามสัดส่วนของสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจ านวน 6 แห่ง คือ (1) สาขาการท่องเที่ยวจ านวน 160 คน และ(2)สาขาแพทย์/พยาบาลศาสตร์     
จ านวน 224 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 คน ได้แก่ นักศึกษา 
บัณฑิตที่จบการศึกษา และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ด้านการแพทย์ และพยาบาลศาสตร์  

ระยะท่ี 1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม น าตัวแปร
องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพเสรี ความพร้อมของนักศึกษา และความต้องการการเคลื่อนย้าย
บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ได้ท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความ
แตกต่าง 

ระยะท่ี 2 หาแนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน สัมภาษณ์บุคลากรที่ท างานด้านการท่องเที่ยว บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 
จ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล    

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนน้ีเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอนคือ 
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1. แบบส ารวจ ลักษณะการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างาน   
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ที่สร้างข้ึนมาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิและน าไป 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรง      

เชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามแล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(index of item  objective congruence) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา น าแบบสอบถามที่ผ่าน
เกณฑ์ค่าดัชนีที่ไม่ต่ ากว่า 0.50 แล้วน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 รายแล้วน ามาตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหา
ความเช่ือมั่น ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามที่ Jump (1978) ได้เสนอแนะเป็นเกณฑ์การยอมรับไว้ที่ ค่า α ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป 
และจากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) α =0.815 
และในตัวแปรความรู้ความเข้าใจ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) α =.802 และ      
ตัวแปรความต้องการและความพร้อม α =.813 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ตอน 
ระยะท่ี 1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากร

วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

น าตัวแปรองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
การแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่าง และหาความสัมพันธ์     
ใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าเปรียบเทียบด้วย T-Test /Anova และหาความสัมพันธ์ของความรู้ความ
เข้าใจด้านวิชาชีพเสรี ความพร้อมของนักศึกษา และความต้องการเข้าสู่แรงงานวิชาชีพที่เปิดเสรีของ
นักศึกษาต่อไป  

ระยะท่ี 2 หาแนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน คณะผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 20 คน ได้แก่ 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษาและท างานในอาเซียน นักวิชาการในสาขาท่องเที่ยว 
แพทย์ และพยาบาลศาสตร์ อย่างละ 5 คน  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา
และจัดท าการเรียบเรียงจัดท ารายงานวิจัยต่อไปด้วยการบรรยาย จัดท าตารางและตารางภาพ 

  
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน มี 3 ลักษณะตามระดับความส าคัญมากที่สุด 3 ระดับ  ได้แก่  มีความรู้เกี่ยวกับการ
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รวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความต้องการเกี่ยวกับการย้ายถ่ินฐาน และ มีความพร้อม
เกี่ยวกับเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ สาขาวิชาที่ต่างกันของนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและ
ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่แตกต่างกัน   

แนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศ
สมาชิกอาเซียน มี 5 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านกายภาพ ได้แก่ มีความเข้าใจการได้รับค่าจ้างของประชาคมอาเซียน 
ต้องการย้ายถ่ินฐาน ต้องการได้รับค่าจ้างในระดับสากล 2)ด้านความมั่นคง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของอาเซียนด้านวิชาชีพ 3)ด้านสังคม ได้แก่ เข้าใจการเปิดตลาดเสรีด้านวิชาชีพ       
4)ด้านความก้าวหน้า ได้แก่ ต้องการเรียนรู้มาตรฐานสากลของอาเซียนต้องการพัฒนาทักษะความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพและภาษา 5)ด้านความส าเร็จ ได้แก่ การได้รับประกาศนียบัตรสมรรถนะวิชาชีพ   
พัฒนาศักยภาพตนเอง สามารถปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 แนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างาน    
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ด้านความรู้ความเข้าใจการ
เคลื่ อนย้ า ยแร งงานของ
นักศึกษา 

ด้านความต้องการ
ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย
แรงงานของ 
นักศึกษา 

ด้านความพร้อมการเคลื่อนย้าย
แรงงานของนักศึกษา 

ด้านกายภาพ มีค ว าม เ ข้ า ใ จการ ได้ รั บ
ค่าจ้างของประชาคม 
อาเซียน 

ต้องการย้ายถิ่นฐาน 
ต้องการได้รับ 
ค่าจ้างในระดับ 
สากล 

 

ด้านความม่ันคง มีความรู้ ความเข้ าใจการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
อาเซียนด้านวิชาชีพ 
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
การท างานที่มีความยืดหยุ่น
ของประชาคมอาเซียน 

ต้องการท างานกับ
กลุ่มประเทศ 
อาเซียนส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลได้ เช่น  
การตรงต่อเวลา 
การมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เข้าใจการเปิดตลาดเสรีด้าน
วิชาชีพเข้าใจด้านวัฒนธรรม
อาเซียน 

 ท างานที่มีผู้ร่วมงานเป็นชนชาติ
สมาชิ กอา เ ซี ยน น้ันจะ ท า ใ ห้
ร ะ เ บี ยบการท า ง านมีค วาม
ยืดหยุ่น 

ด้านความก้าวหน้า  ต้ อ ง ก า ร เ รี ย น รู้
มาตรฐานสากลของ
อาเ ซียนต้ อง การ
พัฒนาทักษะความ
เชี่ยวชาญการใช้ 
คอมพิวเตอร์ 

พร้อมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
เก่ียวกับการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซียนพร้อมที่จะเพิ่ม
ความรู้  ความสามารถ ให้ แ ก่
ตนเองเพื่อท าให้ได้รับ 
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมในการ
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ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม พู น
ความรู้ด้านวิชาชีพ
และภาษากับ 
องค์การที่ท างานใน
อาเซียน 

ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ด้านความส าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจและใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การได้รับประกาศนียบัตร
สมรรถนะวิชาชีพในสาขา 

ต้องการความส าเร็จ
จากพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

สามารถปรับตัวและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการท างาน 
ผู้ร่วมงานเป็นชาติอาเซียน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลวิจัยเรื่อง แนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยศึกษาลักษณะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เปรียบเทียบลักษณะ
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ความรู้ความเข้าใจด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาและเพื่อหาแนวทาง        
การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน
พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยดังนี้ 

จากผลวิจัยการให้ความส าคัญต่อความรู้ความเข้าใจด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้าน             
การท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนความพร้อมของนักศึกษา และความต้องการ    
แนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านตามอันดับ ได้แก่ ความต้องการเข้าสู่
แรงงานวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการแพทย์ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านความ พร้อมของนักศึกษา รวมทั้งมีความรู้กี่ยวกับ       
การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเชียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีการปรับ
ระดับค่าจ้างเงินเดือนของแรงงานทักษะให้อยู่ในระดับสากล เข้าใจในการเปิดตลาดเสรีด้านแรงงาน     
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอาเซยีน และข้อที่อยู่ในอันดับสุดทา้ย คือมีความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกลุ่มอาเซียน และผลการวิจัยด้านความต้องการเกี่ยวกับการย้ายถ่ินฐาน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษากับองค์การที่ท างานในอาเซียน 
ต้องการโอกาสในการท างานกับองค์การต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองต้องการเรียนรู้มาตรฐานสากล
ของอาเซียน และข้อที่อยู่ในอันดับสุดท้ายคือ ต้องการไปท างานในกลุ่มอาเซียนเพราะเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
มีความพร้อมเกี่ยวกับเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศสมาชิก
อาเซียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ได้ เช่น การตรงต่อเวลา การมีความรับผิดชอบ พร้อมศึกษาด้านวัฒนธรรมอาเซียน ในการที่จะเข้า
แข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน พร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการที่จะเข้า
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แข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน พร้อมที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่ตนเอง เพื่อท าให้ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงข้ึนและที่น้อยที่สุดได้แก่ ปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งจากผลวิจัยดังกล่าวมีความแตกต่างกับ มงคลรัตน์ ก้อนเครือ มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล
และสุนารี จุลพันธ์ (2557) ศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่ามีระดับความรู้พื้นฐานน้อยที่สุดคือ วัตถุประสงค์
ความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน และ ด้านระดับความคิดเห็นต่อ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับ ปานกลาง และด้านต่ าสุดคือ ความหลากหลาย
ของแรงงานอพยพเข้า-ออก ส าหรับความพร้อม ของนักศึกษามีความสอดคล้องกันโดยพบว่า มีความพร้อม      
ในการเรียนรู้และพรอ้มที่จะพัฒนาทักษะตนเองสู่การเปน็ประชาคมอาเซยีนในระดับมาก แสดงให้เหน็
ถึงการตื่นตัวหรือความกระตือรือร้น ของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะ
มาถึง นอกจากนี้ยังพบว่า แตกต่างจากงานวิจัยของ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2555) ศึกษาเรื่องความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน       
ที่พบว่า นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับต่ า โดยมีด้านการเปิดใจรับโอกาสที่จะเรียนรู้อยู่ในระดับสูง  

จากผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและความพร้อมในการเคลื่อนย้าย
แรงงานจ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการและความพร้อม     
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีการเรียนสาขาวิชาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ    
ความต้องการ และความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่แตกต่างกัน รวมทั้งนักศึกษาที่มีภาคต่างกัน         
มีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ และความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการวิจัยน้ี
มีความแตกต่างกับผลวิจัยของปรัชญา ชุ่มนาเสียว (2554) ศึกษาเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า เพศและการรู้จักและ
เข้าใจประชาคมอาเซียนของนักศึกษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับงานวิจยัของมงคลรัตน์ ก้อนเครือ มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล และ
สุนารี จุลพันธ์ (2557) ศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
กับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาจ าแนกตามช้ันปีและคณะที่แตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกคน     
มีสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเรียนรู้ รับรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น เพศ ช้ันปี 
และคณะจึงไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนแต่อย่างไร 
เนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเท่าเทียมกัน และจากผลวิจัยของ 
อรวรรณ สีวานิช (2554) ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตรก์ับการเข้า
สู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดเชิงลึกของการเคลื่อนย้ายแรงงานและข้อตกลงอาเซียนที่ได้จัดท าข้ึนได้ถูกต้องนัก ส าหรับทัศนคติ
เกี่ยวกับการปรับตัวและควรเตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน        
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ทั้งนี้ จากความแตกต่างของผลวิจัยที่น าเสนอไปข้างต้นน้ีอาจเป็นเพราะใน สามปีที่ผ่านมามีการเตรียม
ความพร้อมด้านประชาคมอาเซียนเพิ่มมากข้ึนจึงท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. จากผลวิจัยด้านความพร้อมของนักศึกษา ควรมีการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียนเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การท างานในกลุ่มอาเซียน 
2. จากผลวิจัยด้านแนวทางความต้องการ ควรมีการเสริมสร้างบทบาทการแนะแนวอาชีพอาเซียน

ในสถาบันการศึกษามากข้ึน 
3. ควรมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพเพิ่มข้ึนด้วยการศึกษาจากกลุ่มอาเซียนถึงแนวทางการพัฒนา

และความแตกต่างกันทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
4. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยและ

ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาความส าเร็จของการเข้าท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ของกลุ่มวิชาชีพ  
2. ควรท าวิจัยทดลองและพัฒนาด้านการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนและจัดท าคู่มือการ

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การเกิดอุบตัิเหตุ การเสยีชีวิต และการบาดเจ็บอนัเนื่องมาจาก
อุบตัิเหตุทางถนนของประเทศไทย 

Factors  Affecting The Accident  Death And Injured  Due  to Road  
Accidents in  Thailand  

 
วุฒิศิลป์  ตังวีระสิงห์1 สุพิศาล ภักดีนฤนาถ2 วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยโดยการน าข้อมูลทุติยภูมิจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ในปี 2559 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุและขนาดจังหวัดสามารถอธิบายจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 93.50          
การเสียชีวิตได้ร้อยละ 25.7 และการบาดเจ็บได้ร้อยละ 92.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 

Y1 =109.403-5.214(X3)+ .472(X4)+.885(X10)+49.172(X13)+1.117(X15)+ +2.395(X16) 
Y2 = 71.910+.576 (X2) +6.202 (X12)  
Y3 = 56.358+.423(X4)+1.138(X10)-8.322 (X12)+3.118 (X16)  

 
ค าส าคัญ : การบาดเจ็บ, การเสียชีวิต, อุบัติเหตุทางถนน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the factors affecting the accident  death and 

injured due to road accidents in Thailand. .An analyzed by Secondary data the accident statistics 
of the Department of Public Safety in year of 2016.The statistic techniques was multiple 
regression analysis. The results of the study revealed that the factors could be cooperatively 
predictable to the level of accident with the average of 93.50,the level of dead with the average 
of 25.7 and the level of injured with the average of 92.4 by the statistical significance at 0.01     
The equation construction of the regressive prediction were. 

Y1 =109.403-5.214(X3)+ .472(X4)+.885(X10)+49.172(X13)+1.117(X15)+ +2.395(X16) 
Y2 = 71.910+.576 (X2) +6.202 (X12)  
Y3 = 56.358+.423(X4)+1.138(X10)-8.322 (X12)+3.118 (X16)  

 
Keywords : road accident, dead, injured 
 
 

                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฏีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฏีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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บทน า 
รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 ขององค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization :WHO) น าเสนอว่าในแต่ละปีจะมีคนเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน 
1.25 ล้านคน ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 2 ของโลก โดยมีคนไทยเสียชีวิตบนถนนในปี พ.ศ.2558        
ถึง 24,237 คน หรือคิดเป็น 36.2 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกถึง 2 เท่า ซึ่งอัตราเฉลี่ย
เสียชีวิต จากการจราจรทางถนนของทั้งโลกจะอยู่ที่ 17 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน “ศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน” (2554 ) เมื่อพิจารณาโครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวกับจ าแนกตามประเด็นเชิงสาเหตุ   
ของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าประเทศไทยมีกฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี 2522 คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
และได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์มาตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลเชิงสถิติ  
ของจ านวนผู้เสียชีวิตกลับเป็นไปในทิศตรงกันข้ามกับจ านวนข้อกฎหมายที่มีการบัญญัติข้ึน (รายละเอียดของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับต่อความปลอดภัยทางถนนแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 ประเด็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษ 
 

ประเด็นสาเหต ุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ปีที่มีผลบังคับใช้ บทลงโทษ 

ไม่สวมหมวกนิรภัย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ปรับไม่เกิน 500 บาท 

มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน500 บาท 
เมาสุราขณะขับรถ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) 
-จ าคุกไม่เกิน3 เดือน  
-ปรับ 2,000 -10,000 บาท 
-ทั้งจ าทั้งปรับ 

เมาสุราขณะขับรถ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 
5,000-20,000 บาท หรือ   
 ทั้งจ าทั้งปรับและพักใบอนุญาต 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 
เพิกถอนใบอนุญาต 

ไม่คาด 
เข็มขัดนิรภัย 

พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 อัตราโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

ไม่มีใบขับขี่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่
เกิน 1,000 หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 1,000 บาท 

ขับรถเร็วเกินก าหนด พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ปรับไม่เกิน 500 บาท 
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ประเด็นสาเหต ุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ปีที่มีผลบังคับใช้ บทลงโทษ 
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ขับรถย้อนศร พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 33 ปรับตั้งแต่ 200 – 500  บาท 

แซงรถผิดกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) 

ปรับตั้งแต่ 400 –1,000  บาท 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะ
ขับรถ 

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551 ปรับตั้งแต่ 400 –1,000  บาท 

หลับใน 
 

  

ตัดหน้ากระชั้นชิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) 

ปรับไม่เกิน 500 บาท 

เสพสารเสพติด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) 

-ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่  
- จ าคุก  3-10 ปี ปรับ 6,0000- 
200,000 บาท 

บรรทุกเกินอัตรา พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) 

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจัย 
 

ด้วยเหตุน้ี บทความช้ินนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความผิดตามมาตรการทางกฎหมาย เพื่อศึกษาว่า
สาเหตุใดเป็นสาเหตุหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อน ามาซึ่งการก าหนดเครื่องมือเชิงนโยบาย ต่อการลดจ านวน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของประเทศไทย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทย พบว่างานวิชาการเกือบทั้งหมดเป็น
การศึกษาแยกรายจังหวัด แยกรายประเภทยานพาหนะ ยังไม่ปรากฏงานศึกษาใด ๆ ครอบคลุมทุกจังหวัด และ
ครอบคลุมทุกประเภทยานพาหนะในประเทศไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ภัทรพล อาจเมือง (2552) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 วนิดา ลิ่มมั่น และ ลี่ลี อิงศรีสว่าง (2553) ศึกษาตัวแบบทางสถิติที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน โดยใช้ข้อมูลของกรมทางหลวงชนบท 
 ชวนพิศ หนูจันทร์(2552) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
ต าบลเวียงอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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 นครค า แสงจันทร์. (2553). การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามถนน 
ณ ที่เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 จุลจิรา มีพรหม (2553) พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 วรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ (2554) การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางหลวงที่จุดอันตราย โดยวิธีฟัซซีฟอลท์ท
รี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวงและ
วิเคราะห์ระดับความส าคัญของสาเหตุที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่จุดอันตรายบนทางหลวง  
ในเขตความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
 พงศภัค ตรีผลา (2555) การเกิดอุบัติเหตุจราจรตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ขวัญชนก พชรวงศ์สกุล (2557) การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการลด
อุบัติเหตุจากการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถตู้ประจ าทางระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่นๆ 
 ธีรยุทธ์ ลีโคตร (2558) ศึกษาเรื่องบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  
ทางถนนกรณีศึกษา บ้านแพง ต าบลแพงอ าเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 
 เกษม ฉุ้นย่อง(2558) การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษาในพื้นที่สถานีต ารวจภูธร
เมืองกระบี่ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาน้ี ใช้วิธีการศึกษาด้วยแบบจ าลองทางสถิติประเภทสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Y = X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15,X16 โดยที่ 
 Y1 = จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 
 Y2 = จ านวนผู้เสียชีวิต 
 Y3 = จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
 X1 = มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 
 X2 = เมาสุราขณะขับข่ี 
 X3 = ไม่มีใบขับข่ี 
 X4 = ขับเร็วเกินกฎหมายก าหนด 
 X5 = ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
 X6 = ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 
 X7 = ขับรถย้อนศร 
 X8 = แซงรถผิดกฎหมาย 
 X9 = ใช้โทรศัพท์ขณะขับข่ี 
 X10 = ตัดหน้ากระช้ันชิด 
 X11 = เสพสารเสพติด 
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 X12 = หลับใน 
 X13 = บรรทุกเดินอัตรา  
 X14 = มีสิ่งกีดขวาง 
 X15 = ทัศนวิสัยไม่ดี 
 X16 = อื่น ๆ   

โดยเขียนในรูปสมการดังนี้ 
Y = X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15,X16 

 การศึกษานี้ ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย(รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด) ในปี 2559 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
รายละเอียดดังนี้  
 ปัจจัยเชิงสาเหตุรวบรวมได้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย   
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติจากส านักงานป้องกันอุบัติภัย จากสถิต ิ   
การเกิดอุบัติเหตุปี 2559 ด้วยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
แบบ All Enter 
 
ผลการศึกษา 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทย 
จากสมการ Y1 = X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, 

X15,X16 โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แบบ All Enter พบว่า แบบจ าลองดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
ร้อยละ 97.5 และสามารถอธิบายการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 93.8  (Adjusted R2 =0.938)     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสาเหตุการไม่มีใบขับข่ี (X3) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการเกิด
อุบัติเหตุในขณะที่สาเหตุจากการขับเร็วเกินกฎหมายก าหนด (X4 ) ตัดหน้ากระช้ันชิด (X10 ) บรรทุกเกินอัตรา 
(X13) และสาเหตุอื่นๆ (X16) ส่งผลเชิงบวกต่อจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้  

Y1 =109.403-5.214 (X3)+.472(X4)+.885(X10)+49.172(X13)+1.117(X15)+  
+2.395(X16) 

รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พหุคูณปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 
 

ตัวแบบ 
(Model) 

จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหต ุ
B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 109.403 30.293  3.611* .001 
X1 -.588 .520 -.050 -1.131 .263 
X2 .449 .291 .099 1.542 .129 
X3 -5.214 2.607 -.072 -2.000* .050 

X4 .472 .138 .169 3.419* .001 
X5 -2.863 6.609 -.023 -.433 .666 
X6 1.919 1.352 .076 1.419 .161 
X7 -5.003 5.111 -.063 -.979 .332 
X8 .460 .977 .021 .470 .640 
X9 -12.429 8.580 -.052 -1.449 .153 
X10 .885 .172 .321 5.130 .000 
X11  1.117 38.443 .001 .029 .977 
X12 -3.515 2.637 -.059 -1.333 .188 
X13 49.172 19.803 .093 2.483* .016 
X14 2.181 1.365 .152 1.597 .116 
X15 1.117 .478 .239 2.337* .023 
X16 2.395 .535 .300 4.475* ..000 

 

R Adjusted  R2 SE (est.) F Sig..494 
0.975  0.938 140.445 71.24** 0.000 

  
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนการเสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทย 

จากสมการ Y2 = X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, 
X15,X16 โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แบบ All Enter พบว่า แบบจ าลองดังกล่าวมีความ 
สัมพันธ์กันร้อยละ 64.6 และสามารถอธิบายการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 25.7 (Adjusted R2 

= 0.2578) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสาเหตุการหลับใน (X12) และเมาสุราระหว่าง
ขับข่ี (X2) ส่งผลเชิงบวกต่อจ านวนการเสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสามารถ เขียน 
เป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  

Y2 = 71.910+.576 (X2)+6.202 (X12)  
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พหุคูณปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนการเสียชีวิต 

 
ตัวแบบ 
(Model) 

จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 71.910 20.410  3.523* .001 
X1 -.364 .350 -.160 -1.039 .303 
X2 .576 .196 .651 2.932* .005 
X3 -.949 1.756 -.067 -.540 .591 
X4 .162 .093 .299 1.747 .086 
X5 -1.516 4.453 -.062 -.340 .735 
X6 -.769 .911 -.158 -.844 .402 
X7 .533 3.444 .034 .155 .878 
X8 .331 .658 .078 .503 .617 
X9 -.020 5.781 .000 -.003 .997 
X10 .127 .116 .236 1.091 .280 
X11  1.977 25.901 .009 .076 .939 
X12 6.202 1.777 .539 3.491* .001 
X13 -4.231 13.342 -.041 -.317 .752 
X14 -1.683 .920 -.604 -1.830 .072 
X15 -.065 .322 -.072 -.202 .841 
X16 -.331 .361 -.213 -.917 .363 

 

R2 Adjusted R2 SE(est.)  F Sig..494 
0.417  0.257 0.379 10.779** 0.000 

 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้บาดเจ็บในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทย 

จากสมการ Y3 = X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, 
X15,X16 โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แบบ All Enter พบว่า แบบจ าลองดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
ร้อยละ 97.0 และสามารถอธิบายการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ร้อยละ 92.4 (Adjusted R2 =0.924) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสาเหตุการการขับเร็วเกินกฎหมายก าหนด (X4 )  ตัดหน้ากระช้ันชิด
(X10 ) หลับใน (X12) และสาเหตุอื่นๆ (X16) ส่งผลเชิงบวกต่อจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  

Y3 = 56.358+.423(X4)+1.138(X10)-8.322 (X12)+3.118 (X16)  
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พหุคูณปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนการบาดเจ็บ 
 

ตัวแบบ 
(Model) 

จ านวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ
B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 56.358 35.449  1.590 .117 
X1 -.703 .608 -.057 -1.156 .252 
X2 .010 .341 .002 .028 .978 
X3 -3.938 3.050 -.051 -1.291 .202 
X4 .423 .162 .143 2.617* .011 
X5 3.346 7.734 .025 .433 .667 
X6 1.670 1.583 .063 1.055 .296 
X7 -8.902 5.981 -.106 -1.488 .142 
X8 .688 1.143 .030 .602 .549 
X9 -4.962 10.040 -.020 -.494 .623 
X10 1.138 .202 .391 5.636* .000 
X11  -5.048 44.987 -.004 -.112 .911 
X12 -8.322 3.086 -.133 -2.697* .009 
X13 42.147 23.174 .076 1.819 .074 
X14 2.981 1.598 .197 1.865 .067 
X15 1.001 .559 .203 1.790 .079 
X16 2.395 .535 .300 4.475* ..000 

      

R2 Adjusted R2 SE(est.)  F Sig..494 
0.97 0.924 164.35 57.132**  0.000 

 
อภิปรายผล 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ     
ตัดหน้ากระช้ันชิดและอื่น ๆ  (X13) และ (X16) รองลงมาคือขับรถเร็วเกินก าหนด (X4) บรรทุกเกินอัตรา (X13) 
ทัศนวิสัยไม่ดี (X15) และไม่มีใบขับข่ี (X3) เป็นที่สังเกตว่าสาเหตุหลักนั้นมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และ
การประมาทของผู้ขับข่ีเป็นหลักสอดคล้องกับผลการวิจัยของพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร (2551) ศึกษาอุบัติการณ์  
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกและการกระจายของการเกิดอุบัติเหตุจราจรของอ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน ระหว่าง พ.ศ. 2546-2550และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ระหว่าง พ.ศ.2548-2550 
พบว่าสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุที่พบมากทีสุ่ด คือ ผลการวิเคราะห์พหุคูณปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีผลกระทบ
ต่อจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุทีป่รากฏเป็นนัยยะส าคัญทางสถิติประกอบด้วย 2 ตัวแปร จากจ านวนทั้งหมด 15 ตัวแปร 
ในจ านวนทั้ง 4 ตัวแปรเป็นสาเหตุท าให้เกิดจ านวนการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตมากคือ หลับใน (X12) และ   
เมาสุราขณะขับข่ี (X2) 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ปรากฏเป็นนัยยะส าคัญทางสถิติประกอบด้วย 4 ตัวแปร จากจ านวนทั้งหมด 16 ตัวแปร 
ในจ านวนทั้ง 4 ตัวแปร เป็นสาเหตุท าให้เกิดจ านวนการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น 
  จากตารางที่ 4 ผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตมากคือ จากตารางที่  2 
ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ตัดหน้ากระช้ันชิดและ  
อื่นๆ (X13) และ(X16) รองลงมาคือขับรถเร็วเกินก าหนด (X4) ส าหรับสาเหตุการขับข่ีรถตัดหน้ากระช้ันชิด        
มีงานวิจัยสนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร
ทางบก เช่น งานวิจัยของ  Kuakasemboon K. (2002) งานวิจัยของJunsooK ,KichunJ, Wontaek 
and L, MinchulL, Myoungho S. (2015) ที่มีผลการวิจัยในทิศทางเดี่ยวกันทั้งนี้เพราะการขับข่ีรถ
ตัดหน้ากระช้ันชิดเป็นการที่รถทั้งสองคันชนกันในลักษณะเป็นมุม90 องศาซึ่งมีโอกาสที่ผู้ถูกชน        
จะได้รับการชนด้านข้างโดยตรงจากรถคู่กรณี เช่นเดียวกันกับเหตุผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
มีงานวิจัยสนับสนุนในทิศทางเดียวกันว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น
งานวิจัยของ Janet IC, Nicholas JW, Michael ER, CraigS, Erwin RB. (2009) ทั้งนี้ เพราะการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจลดลงเช่นความสามารถในการ
มองเห็นลดลง การลดความสามารถควบคุมมือและเท้า มีอารมณ์โมโหง่าย เป็นต้นจึงอาจท าให้ขับรถ
เร็วข้ึนและมีการมองเห็นจ ากัด ท าให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

สรุปได้ว่า ถ้าทางรัฐบาลสามารถบังคับให้ผู้ขับข่ีพาหะนะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการควบคุม
พฤติกรรมของผู้ขับข่ีอย่างจริงจังจะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุจะลดจ านวนลงได้อย่างมากสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางบกของ Trinca and other, (1988) แนวทางในการลดอุบัติเหตุ            
ที่พฤติกรรมซึ่งประกอบด้วย Behavior modification หมายถึง การปรับพฤติกรรมการขับข่ีของผู้ขับรถ ได้แก่ 
Public education คือ การให้การศึกษาระดับต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายที่ควรทราบ Law enforcement คือ   
การใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปราม Crash control หมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการชน ได้แก่ 
Road engineering คือ การออกแบบสร้างถนนตามหลกัวิศวกรรมจราจร Vehicle engineering คือ 
การออกแบบรถที่ปลอดภัยแข็งแรงมีเครื่องควบคุม ป้องกันอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ User restriction คือการก าหนดคุณสมบัติผู้ขับข่ียานพาหนะแต่ละประเภท และ 
Vehicle design คือ การก าหนดมาตรฐานของรถและเครื่องควบคุมรถ เช่น ความแข็งและความ
ยืดหยุ่นของการชน เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษานี้เป็นผลโดยเบื้องต้น อาจจะไม่สมบูรณ์แบบในหลักสถิติทั้งหมด แต่ก็เป็นประโยชน์  
อันน าไปสู่การวางแผนในเชิงปฏิบัติต่อไป 
 2. การบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด โดยเฉพาะบทลงโทษจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้เกิดเป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริง 
 3. ควรให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระท าผิด
โดยเฉพาะจ านวนค่าปรับให้สูงข้ึนกับผู้ที่มีฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก 
 

62



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกษม ฉุ้นย่อง. (2558). การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธร 
  เมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี. คณะรัฐศาสตร์, มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ขวัญชนก พชรวงศ์สกุล. (2557). การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางใน 
  การลดอุบัติเหตุจากการ ขนส่งผู้โดยสารด้วยรถตู้ประจ าทาง ระหว่างจังหวัดระยองกับ 
  จังหวัดอ่ืนๆ. คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก. 
จุลจิรา มีพรหม. (2553). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่ 
  รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
  จังหวัดสกลนคร. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรส์กลนคร. 
ชวนพิศ หนูจันทร์. (2552). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์   

ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. คณะพยาบาลศาสตร,์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ธีรยุทธ์ ลีโคตร. (2558). ศึกษาเรื่องบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอบุัติเหตุ 

 ทางถนน กรณีศึกษาบ้านแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.         
วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 5. ฉบับที่ 2 มีนาคม – สิงหาคม 2558. 

นครค า แสงจันทร์. (2553). การประเมินปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามถนน      
ณ ท่ีเมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว. คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแกน่. 

ปัญญา จันทรสุขโข. (2556). ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการกระท าผิดกฎจราจรของผู้ขับข่ี 
  รถจักรยานยนต์. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 24. หน้า 110 -120. 
พงศภัค ตรีผลา. (2555).  การเกิดอุบัติเหตุจราจรตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี.  
  คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร. (2551). อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก และการกระจาย 
  ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรของอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน ระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2550  
  และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ระหว่าง พ.ศ. 2548 - 2550.   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ภัทรพล อาจเมอืง. (2552). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่ 
  รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดร้อยเอ็ด.  คณะสาธารณสุข 
  ศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
วนิดา ลิ่มมั่น และ ลีล่ี อิงศรสีว่าง. (2553). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  จากการจราจรทางถนน โดยใช้ตัวแบบ. กรมทางหลวงชนบท. 
วรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์. (2554). การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางหลวงท่ีจุดอันตราย โดยวิธีฟัซซี           

  ฟอลท์ทรี.  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
Trinca, G. W. (Gordon W.). (1988). traffic injury : a globalchallenge. Royal Australasian  
  College of Surgeons Reducing. 

63



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

Kuakasemboon K. (2002). Analyze of factor saffecting the severity of road   
  accidents. Master of Engineering, .Bangkok: King Mongkut’s University of  
  Technology Thonburi.  
JunsooK, KichunJ, Wontaek L, MinchulL, Myounghos. (2015). Curvilinear-coordinate  
  based object and situation assessment  for highly automated vehicles.  
  IEEE Transactions on Intelligent Transportation System 16 (3): 1559-75.  
Janet IC, Nicholas JW, Michael ER, Craigs, Erwin RB. (2009). Effects of alcohol  
  impairment on motorcycle ridings kills. Accident Analysis and Prevention  
  2009; 41: 906-13. 
 

 

64



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

การบริหารความเสี่ยงส าหรบัวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Risk Management of Community Enterprise According to Sufficiency 

Economy Philosophy 
 

วรารัตน์  เขียวไพรี1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่จัดตั้ง   
บนฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร จ านวน 138 แห่ง กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 58 แห่ง ถูกเลือกตามสัดส่วน
ของวิสาหกิจชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยใช้การสุ่มแบบง่ายจากตารางเลขสุ่ม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จ านวน 10 แห่งท าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินผลรูปแบบเบื้องต้น         
การบริหารความเสี่ยง และแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเน้ือหา และการวิเคราะห์ด้วยสถิติ          
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนที่ครอบคลุมทุกปัจจัยความเสี่ยง จ าแนกเป็นกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงด้าน ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และด้านความรอบ (รู้) คู่คุณธรรม     
2) ท าการสร้างรูปแบบเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงประกอบด้วย       
5 ขั้นตอน ท าการประเมินผลการใช้รูปแบบเบื้องต้นดังกล่าวของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมิน         
ในเรื่อง ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ความสอดคล้องกับการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม          
มีความชัดเจน และสามารถน าไปใช้งานได้ทันที อยู่ในระดับมากและมากที่สุด หลังจากน้ัน จึงพัฒนารูปแบบการบริหาร   
ความเสี่ยงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเติมค าอธิบายการใช้รูปแบบการบริหารความเสี่ยง แบบการศึกษาสภาพแวดล้อม     
และบริบทของวิสาหกิจชุมชน และตัวอย่างผลที่วิสาหกิจชุมชนได้รับจากการน ารูปแบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้  
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to develop a risk management model According to 

Sufficiency Economy Philosophy of community enterprise in Bangkok.  The population was 138 registered 
community enterprises in Thonburi area, Bangkok.  The sample consisted of  58 enterprises for 
quantitative research, which were randomly selected using a Table of Random Number and 10 enterprises 
for qualitative research. The determined sample size of 58 enterprises was calculated according 
to the proportion of the number of enterprise within each community in Thonburi area and  10 enterprises 
was selected by specific method. The instruments were evaluation form of the developed risk 
management model and unstructured interviews. The data were analyzed using descriptive statistics for 
percentage and mean. The findings revealed that 1) most community enterprises in Bangkok had 
strategies in managing risks in all aspects; moderation, reasonableness, self-immunity, and 
knowledge along with morality, which were compatible with the Sufficiency Economy Philosophy 

                                                
1 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                       
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of community enterprise. 2) The risk management model was constructed in five-phase procedure: 
studying enterprise environment and roles, evaluating risks, managing risks, selecting appropriate 
strategy, and performing and monitoring the performance.  The sample used and evaluated the constructed 
model. The sample agreed at high and the highest level that language used in the model is simple and 
easy to understand, the model was designed in accordance with the enterprise performance,   
the model was valid, fair and clear, and could be used immediately.  After the evaluation,       
the constructed model was developed by adding more explanation on how to use the risk 
management model, the enterprise environment and roles study form, the performance 
evaluation form, and some examples of result from using the developed model. 
 
Keywords : Risk management, Sufficiency Economy Philosophy, Community enterprise 
 
บทน า 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)       
มีแนวคิดยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง 
“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ 
เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก            
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ (ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555) รวมทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 - 11  ทั้งนี้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวนี้ 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงระดับโลก จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ 
และการเข้าสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ.2558 
รวมทั้งกฎกติกาใหม่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังข้ึนอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิม และแรงงานราคาถูกที่ผลิต
ภาพการผลิตต่ า ประชาชนระดับฐานรากส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อย ยากจน และมีปัญหาหนี้สิน 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาหลัก คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ       
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีสัดส่วน      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2554:22) ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (2554) ได้ก าหนดนโยบายการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง     
ให้ความส าคัญกับการวิจัยด้านการสร้างจิตส านึกของประชาชนในทุกระดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด นอกจากนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551 :121-126) 
ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชน ผลการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของธุรกิจ และเป็นหลักในการ
บริหารความเสีย่งของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นทีย่อมรบักันในการบริหารจดัการสมยัใหม ่ทั้งนี้ แนวความคิดของการ
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บริหารความเสี่ยงเริ่มมีการพัฒนา และการผลักดันให้เป็นแนวทางของกระบวนการจัดการแบบองค์รวมของ
องค์การต่าง  ๆดังเช่น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงฉบับที่ 4429 (2555) เรื่องก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้เป็นมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก. 31000-2555) ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และอธิบายถึงความส าเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยง จะข้ึนอยู่กับการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพผล จะช่วยท าให้
เกิดรากฐานและการจัดการที่จะปลูกฝังเข้าไปในทุกระดับขององค์การ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555)        
ซึ่งสามารถใช้เป็นเข็มทิศน าทางให้องค์การมีการบริหารปัจจัย การด าเนินงานและควบคุมกิจกรรมระหว่าง
กระบวนการ รวมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) ได้จัดท า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.9999 เล่ม 1-2556 ก าหนดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งทั้ง 2 แนวทางจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงที่สามารถน ามาใช้งานได้
โดยเฉพาะกับชุมชนชนบทของไทยเป็นการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นหน่วยธุรกิจฐานรากที่แท้จริงของสังคมเกษตรกรไทยผนวกกับการศึกษาวิจัย
การพัฒนาต้นแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ บูรณาการความเสี่ยง       
ทางธุรกิจและบริบทของวิสาหกิจชุมชน ขณะนี้ได้มีการสร้างผลผลิตข้ันสุดท้าย (final product) ของตัวแบบ
ประเมินความเสี่ยงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Risk Assessment Management Sufficiency 
Economy Philosophy : RAM-SEP) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ.2556 (วรารัตน์  เขียวไพรี, 
2558) และน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว   

จากที่กล่าวมาข้างต้น การสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ไปใช้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถน าไปใช้อย่างกว้างขวาง และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ดังนั้น หากมีการพัฒนาแนวความคิดแบบต่อยอดจากตัวแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งได้มีการศึกษาวิจัย
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D research methodology) มาสู่แนวความคิดในการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับวิสาหกิจชุมชนโดยกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นรูปธรรม สมเหตุสมผล 
และมีการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะน าไปเป็นแนวทางที่จะลดหรือข้อความเสี่ยงของการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนได้ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีในชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ชุมชนอย่างยั่งยืนและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิสาหกิจชุมชนได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน        
ในกรุงเทพมหานคร   
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กรอบแนวความคิด 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  
   
   

แนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยง 
มอก. 31000-2555 

 บริบทและความเสี่ยง 
ของวิสาหกิจชุมชนใน 
กรุงเทพมหานคร 

 แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
ภาคอุตสาหกรรม 
มอก.9999 เล่ม 1-2556 

  
  

     
     
     
   
 การบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร                      
   
 

กลยุทธ์การบริหารความเสียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

 
  
  
  
   
   
 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจ  
 พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร  
   

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (end and mean) จากการกระท า 
โดยจะท าให้เกิดวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมบูรณ์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ความสมดุลและ
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระท าทั้งเหตุและผลจะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา 
ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550 : 14)ในส่วนของเรื่องของการบริหาร
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ความเสี่ยงนั้น แนวความคิดที่ส าคัญคือการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
31000-2555 (ISO31000 : 2009) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) ขอบข่ายของมาตรฐานอุตสาหกรรม มกอ.31000-2555 
1.1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนดหลกัการและแนวทางทั่วไปในการบรหิารความเสีย่ง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถน าไปใช้ได้กับองค์กรประเภทต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ 
เอกชน วิสาหกิจชุมชน สมาคม กลุ่ม หรือบุคคลไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใด 

1.2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดช่วงการด าเนินการของ
องค์กร และครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงกลยุทธ์ การตัดสินใจ การด าเนินการหรือกิจการ กระบวนการท างาน 
โครงการ ผลิตภัณฑ์บริการ และสินทรัพย์   

1.3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถใช้ได้กับความเสี่ยงขององค์กรทุกประเภท     
ไม่ว่าความเสี่ยงขององค์กรแต่ละประเภทจะเป็นแบบใด ทั้งที่มีผลสืบเนื่องทางบวกหรือทางลบ 

1.4) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นเพียงแนวทาง ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการบริหาร     
ความเสี่ยงที่มีรูปแบบเหมือนกันทุกองค์กร ซึ่งการออกแบบและการน าไปใช้ของแผนและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น จะต้องน าไปใช้ให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับองค์กรนั้น  ๆตามวัตถุประสงค์ บริบท โครงสร้าง 
การด าเนินการ กระบวนการ หน้าที่งาน โครงการ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสินทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ใช้ 

1.5) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีเจตนาเพื่อต้องการให้น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ประสาน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะด าเนินการในอนาคต ไม่มีเจตนาให้
น าไปทดแทนมาตรฐานเดิมที่องค์กรใช้อยู่ 

1.6) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายให้น าไปใช้เพื่อการรับรอง 
2) ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ส าคัญ โดยสรุปมีดังนี้ 

2.1) ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ผลของความไม่แน่นอนต่อวัตถุประสงค์ 
2.2) การบริหารจัดการความเสีย่ง (risk management) หมายถึง การประสานกิจกรรม

เพื่อสั่งการและควบคุมองค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยง 
2.3) กรอบการบริหารความเสี่ยง (risk management framework) หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบ     

ที่ระบุรากฐานและการจัดการองค์กรส าหรบัการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ การ
ทบทวน และการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

2.4) แผนการบริหารความเสี่ยง (risk management plan) เป็นส่วนหนึ่งในกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งระบุถึงวิธีการใช้ องค์ประกอบในการบริหาร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

2.5) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (risk management process) หมายถึง การใช้นโยบาย
ทางการบริหาร ข้ันตอนการด าเนินงาน และการปฏิบัติในกิจกรรมของการสื่อสาร การปรึกษา การจัดท าบริบท 
รวมถึงการช้ีบ่ง การวิเคราะห์ การประเมินผล การแก้ไข การเฝ้าติดตามและการทบทวนความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ 
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2.6) การจัดท าบริบท (establishing the context) หมายถึง การก าหนดปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อน าไปสู่การบริหารความเสี่ยง รวมถึงก าหนดขอบเขตและเกณฑ์ความเสี่ยงส าหรับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2.7) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) หมายถึง กระบวนการเข้าใจธรรมชาติของ      
ความเสี่ยงและก าหนดระดับความเสี่ยง 

2.8) การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) หมายถึง การประเมินความเสี่ยงเพื่อตัดสินว่า
ขนาดของความเสี่ยงยอมรับได้หรือทนทานได้หรือไม่ 

2.9) วิธีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยง 

3) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน มอก.31000-2555 แสดงไว้ตามภาพ     
ของเอกสาร มอก. นี้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยมีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์        
ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ท าวิจัยไว้แล้วกับ เอกสารและวรรณกรรม  
ที่เกี่ยวข้อง 
 
ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ฝั่งธนบุรี จ านวน 15 เขต 
รวมทั้งสิ้น 138 แห่ง (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) โดยมีคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้แทนในการให้ข้อมูลในการวิจัย  

ตัวอย่าง หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่สุ่มมาจากประชากร โดย 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพก าหนดตัวอย่างจ านวน 10 แห่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเน้นวิสาหกิจ

ชุมชนท าให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ส าหรับวิสาหกิจที่เป็นตัวอย่างของการวิจัย จะด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจ านวน 5 แห่ง การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ จ านวน 2 แห่ง การจัดท าเครื่องจักรสาน 
จ านวน 1 แห่ง และการผลิตสมุนไพร จ านวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
2.1) การก าหนดขนาดตัวอย่างจะก าหนดให้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน = 10%         

ขนาดประชากรทั้งหมด ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 58 วิสาหกิจชุมชน 
 2.2) ก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตจะก าหนดตามสัดส่วน (Proportion Sampling) 

ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละเขตเพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน แล้วจึงใชัตารางเลขสุ่มหาตัวอย่างที่จะ
ใช้ในการวิจัย ส าหรับวิสาหกิจที่เป็นตัวอย่างของการวิจัย จะด าเนินงานเกี่ยวกับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จ านวน 20 แห่ง การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ จ านวน 15 แห่ง การจัดท าเครื่องจักรสาน จ านวน 5 แห่ง         
การผลิตสมุนไพร จ านวน 10 แห่ง การจัดท าดอกไม้ประดับ จ านวน 6 แห่ง การท าปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง 
และการเลี้ยงแพะเพื่อท าผลิตภัณฑ์จากนมแพะ จ านวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 58 แห่ง 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. วิธีการสร้างเครื่องมือ ในการบริหารความเสี่ยงจะใช้แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างในการรวบรวม

ข้อมูล และการประเมินรปูแบบการบริหารความเสี่ยง เป็นแบบการประเมินผลการใช้รูปแบบเบื้องต้น
การบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

2. ลักษณะของเครื่องมือ 
2.1 แบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่น ามาใช้ในการคัดเลือกกลยุทธ์  

2.2 แบบประเมินผลรูปแบบเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบเบื้องต้นฯ ด้านความเข้าใจ การ
ตอบสนอง การตรงตามเนื้อหา ความเช่ือมั่น และความสมบูรณ์ครบถ้วน   

 3. การตรวจสอบเครื่องมือ ท าการตรวจสอบเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและแบบบริหาร   
ความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้เช่ียวชาญ  
 
การรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลมีการด าเนินการดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับบริบทวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร           

การบริหารความเสีย่ง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาปรับปรุง
ตัวแบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

2. การรวบรวมข้อมูลตามแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครกับกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนจ านวน 10 แห่ง 

3. การรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินผลรูปแบบเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 58 แห่ง แล้วน ามาปรับปรุงเป็น
รูปแบบที่สมบูรณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีการด าเนินการดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 

1. การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสม คือ มีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ     
และเชิงปริมาณ ส าหรับพื้นที่ด าเนินการ คือ พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
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ส าหรับการวิจัยนี้จะเลือกพื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย 15 เขต มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งจ านวน 
138 แห่ง การวิจัยนี้จะสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
รวมทั้งการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถน าไปใช้อย่างกว้างขวาง และการน าไปใช้ประโยชน์ได้               
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแนวความคิดแบบต่อยอดจากตัวแบบประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัย   
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D research methodology) มาสู่แนวความคิดในการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับวิสาหกิจชุมชน โดยกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ เป็นรูปธรรม สมเหตุสมผล            
และมีการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะน าไปเป็นแนวทางที่จะลดความเสี่ยงของการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนได้  

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังนี้ 
2.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน        

ในกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สรุปได้ดังนี้ 
 2.1.1 การบริหารความเสี่ยงด้านความพอประมาณของวิสาหกิจชุมชนเน้นด้านการควบคุม

ปริมาณของสินค้าในแต่ละงาน และควบคุมแรงงานให้ผลติสินค้าตามปริมาณของลูกค้าที่ส่งสินค้า และ
ท าการผลิตอย่างพอประมาณตามรายการสั่งซื้อ ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ที่แน่นอน ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน
จากสินค้าที่ขายไม่ได้ 

 2.1.2 การบริหารความเสี่ยงด้านความมีเหตุผลของวิสาหกิจชุมชน โดยอาศัยความคิด
วิเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริงของชุมชน พร้อมทั้งวางเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน 
นอกจากนี้ยังเป็นระบบนวัตกรรมชุมชนในการเสริมสร้างรายได้ มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม 
และมีการท าการตลาดตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 2.1.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของวิสาหกิจชุมชนจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือชุมชน โดยทุกคนจะต้องร่วมกันเผยแพร่เอกลักษณ์
ความเป็นไทยพร้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งออกแบบสินค้าใหม่ๆให้ทันต่อ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยมีการลดความเสี่ยงของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยการแบกรับต้นทุนการผลิตของ
แต่ละครัวเรือน และมีการแบ่งงานและกระจายงานตามค าสั่งซื้อและตามความถนัดของแต่ละครัวเรือน 

 2.1.4 การบริหารความเสี่ยงด้านความ (รอบ) รู้คู่คุณธรรมของวิสาหกิจชุมชนจะเน้นในเรื่อง
ของหลักความพอเพียงให้พออยู่พอกิน รู้จักความพอดี พอใจ ในสิ่งที่ตนเองมีและยึดหลักคุณธรรมก็จะเกิด  
ความซื่อสัตย์ของคนในชุมชน และความซื่อสัตย์เป็นที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเน้นการอยู่แบบ
พอเพียง พออยู่ ยึดหลักคุณธรรม และความซื่อสัตย์ ตัวชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.2 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจ าแนกตามประเภทความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการทบทวนวรรณกรรมได้สรุป
และจัดท าเป็นตารางรูปแบบกลยุทธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครแล้ว (วรารัตน์ เขียวไพรี , 2559) 

2.3 การสร้างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร การสร้างรูปแบบเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร กระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ข้ันตอน ดังนี้1) การศึกษา
สภาพแวดล้อมและบริบทของวิสาหกิจชุมชน 2)การประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน 3) กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 4) การเลือกใช้กลยุทธ์
จากแบบกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง 5) การปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงาน 

2.4 การประเมินผลรูปแบบเบื้องต้นการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 58 แห่ง ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง ร้อยละ 65.5 และเป็น
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 55.2 มีความเห็นที่ดีต่อรูปแบบเบื้องต้น ร้อยละ 86.2 โดยมีความเห็นว่า    
ควรเพิ่มแบบประเมินผลหลังจากท ากลยุทธ์จากการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และต้องการให้เขียนตัวอย่าง    
ร้อยละ 44.8 

ส่วนการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจต่อรูปแบบเบื้องต้นฯ ด้านการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 55.2 ด้านการท าให้เกิดการตอบสนองโดยมีค าถามที่มีลักษณะการถามให้เกิด    
ความคล้อยตามระดับน้อย ร้อยละ 48.3 และเป็นค าถามที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ระดับมาก ร้อยละ 44.8 
ด้านความตรงตามเนื้อหา ส่วนใหญ่เห็นว่าสอดคล้องกับการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ระดับมาก ร้อยละ 53.4 
และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนระดับมาก ร้อยละ 50.0 ด้านความเช่ือมั่นหรือความคงที่         
มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.8 และมีความชัดเจน ระดับมาก ร้อยละ 37.9     
ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถน าไปใช้งานได้ทันที ระดับมากที่สุด ร้อยละ 43.1  

นอกจากนี้มีส่วนที่ควรปรับปรุง ได้แก่ 1) การเพิ่มค าจ ากัดความของค าศัพท์เพื่อให้ได้       
ความชัดเจนเพิ่มข้ึน 2) การเพิ่มแบบการศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทการประเมินความเสี่ยง 3) ควรเพิ่ม
ค าอธิบายที่ผู้ใช้สามารถน าไปประเมินวิสาหกิจชุมชนได้ทันที 4) ควรเพิ่มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง     
มีการบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนแล้ว  และ 5) ควรเพิ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.5 การพัฒนารปูแบบการบรหิารความเสี่ยงตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน
ในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดตามดังภาพที่ 2ซึ่งยังคงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ข้ันตอน 
เช่นเดียวกับรูปแบบเบื้องต้นแต่เพิ่มและปรับปรุงองค์ประกอบของแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน 

ในกรุงเทพมหานคร 
     

1. การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของวิสาหกิจชุมชน เอกสารส่วน A คือ แบบศึกษา
สภาพแวดล้อมและบริบทของวิสาหกิจชุมชน 

2. การประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงจากแบบประเมิน (ก) ของรูปแบบเบื้องต้น 
โดยมีการเพิ่มเติมค าจ ากัดความที่ส าคัญ และค าอธิบายในการตอบค าถาม เป็น เอกสารส่วน B คือ 
แบบประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติและติดตาม

ผลการท างาน 

ศกึษาสภาพแวดล้อมและ

บริบทของวิสาหกิจชุมชน 

เลือกกลยุทธ์จากแบบ

บริหารความเส่ียงฯ 

บริหารความเส่ียงตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงส าหรับวสิาหกิจ

ชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ประเมินความเส่ียง

ของวิสาหกิจชุมชน 

A แบบประเมินความเส่ียงตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ส าหรับวสิาหกิจชุมชน   

B 

รูปแบบกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร

ความเส่ียงตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน

หลังมีการบริหารความเส่ียง 

E 

แบบศกึษาสภาพแวดล้อม             

และบริบทของวิสาหกิจชุมชน 

A 

1. 

5. 

2. 

4. 

3. 

C 

แบบสรุปผลการประเมิน 

การบริหารความเส่ียง 

D 
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ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลค าจ ากัดความที่ส าคัญ และค าอธิบายในการตอบค าถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง      
โดยภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน 

3. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน ยังคงกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงตามรูปแบบเบื้องต้น เป็นเอกสารส่วน C คือ รูปแบบกลยุทธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามความเสี่ยงด้าน
ความพอประมาณ ความเสี่ยงด้านความมีเหตุผล ความเสี่ยงด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และความเสี่ยง
ด้านความรอบ (รู้) คู่คุณธรรม 

4. การเลือกกลยุทธ์จากกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารส่วน D  
คือ แบบสรุปผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน        
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามความเสี่ยงด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และด้านความรอบ (รู้) คู่คุณธรรม 

5. การปฏิบัติและติดตามผลการท างาน เอกสารส่วน E  คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังมี   
การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย1) ผู้ตอบแบบประเมินผล 2) ลักษณะด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน            
3) กลยุทธ์และผลที่ได้รับในการบริหารความเสี่ยง 4) สภาพการณ์ของวิสาหกิจชุมชน เมื่อมีการน ากลยุทธ์      
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ 5) ข้อคิดเห็นอื่น  ๆ6) แบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง7)สรุปผล 
 
การอภิปรายผล 

1. กระบวนการตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบท 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การบริหาร
ความเสี่ยง 4) การเลือกใช้กลยุทธ์ความเสี่ยง และ 5) การปฏิบัติและติดตามผลการท างานสอดคล้องกับ
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556 :2) 
และมีการก าหนดให้มีการจัดการความเสีย่งเป็นทางเลอืกหรอืมากกว่าทางเลอืกเพื่อเปลีย่นแปลงความ
เสี่ยงและการน าทางเลือกไปปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยงท าให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการควบคุมต่างๆ 
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นวงจรทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการ         
ที่เป็นวงจร คือ 1) การประเมินการจัดการความเสี่ยง 2) การตัดสินใจว่าจะยอมรับระดับความเสี่ยงที่เหลือ     
อยู่ได้หรือไม่ 3) ถ้ายอมรับไม่ได้ให้ก าหนดการจัดการความเสี่ยงใหม่ 4) การประเมินประสิทธิผลการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไม่จ าเป็นต้องเฉพาะเจาะจงหรือเหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ 
ทางเลือกอาจรวมถึง 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการตัดสินใจที่จะไม่เริ่มหรือด าเนินการต่อในกิจกรรม     
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2) การรับความเสี่ยงหรือเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหาโอกาส (opportunity) 3) การขจัดแหล่ง
ความเสี่ยง 4) การเปลี่ยนโอกาส (likelihood) 5) การเปลี่ยนผลสืบเนื่อง 6) การเฉลี่ยความเสี่ยงกับภาคส่วนอื่น 
(รวมถึงสัญญาและความเสี่ยงทางการเงิน) 7) การคงความเสี่ยงไว้โดยแจ้งการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ Rostami, Sommervulle, Wong & Lee (2015) ศึกษาการใช้บริหารความเสี่ยงในธุรกิจอุตสาหกรรม
การก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง จ านวน 153 แห่ง ในอังกฤษ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
ต่างกันจะมีความแตกต่างกันในการจัดการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดตาม
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง และไม่มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานที่จะสามารถอธิบายหลักการพื้นฐาน               
ในการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ของธุรกจิ ซึ่งความแตกต่างนี้จะเพิ่มข้ึนใน
การประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการบริหารความเสี่ยงในการก าหนด  (identify) และวิเคราะห์ 
(analyse) ความเสี่ยงของธุรกิจ 

2. การประเมินผลหลังจากวิสาหกิจชุมชนน ารูปแบบการบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปปฏิบัติ เปรียบเสมือนเป็นการประเมินผลเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลัง (empowerment 
evaluation) เพราะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับหลัก 10 ประการของการประเมินผล
แบบสร้างพลังที่ Fetterman and Wandersman ได้เสนอไว้เมื่อปี ค.ศ.2005 (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 
2554, น.100-101) ทั้งนี้ สามารถน าหลักทั้ง 10 ประการมาเปรียบเทียบได้กับการน าแบบบริหารความเสี่ยง   
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน ารูปแบบไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.การต่อยอดโดยน าไปใช้ในพื้นที่อื่น ได้แก่  

1.1  รูปแบบบริหารความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจชุมชนใน     
แต่ละจังหวัด/พื้นที่ 

1.2  การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์การประเมินและบริหารความเสี่ยงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับวิสาหกิจชุมชนในแต่ละจังหวัด พื้นที่ 

2. การเสริมศักยภาพของรูปแบบบริหารความเสี่ยง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนหรือ SME ต่างๆด้วยการจัดฝึกอบรม สัมมนา โดยสถาบันการศึกษาร่วมกับเกษตร
กรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น และเตรียมความพร้อมรองรับ 
AEC ที่ได้เกิดข้ึนแล้วอีกด้วย 
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บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้อถ่ินต่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ กรณีศกึษาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นภายในเขตพืน้ที่ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 
Role of the Local Government Administrative Organizations                

in Preventing and Solvingof Drug Problem: the Case Study of Local  
Administrative Organizationin Nong  Rua District, Khon Kaen Province 

 
ศุภวิชญ์ นนทะแสน1 ศิวัช ศีโภคางกุล2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 1) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหา
ยาเสพติด 2)เพื่อศึกษาปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) เพื่อศึกษาพัฒนาตัวแบบ            
และกระบวนการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในท้องถิ่น           
ซ่ึงผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่าง  ๆการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 36 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา น าข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะ ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนตามที่รัฐบาลก าหนด ในลักษณะของการบูรณาการของทุกภาคส่วน    
ในสังคมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด ซ่ึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศโดยส่วนรวม ภัยของยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายชาติท าลายแผ่นดิน ซ่ึงในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพบ
ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะท าได้ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
ซ่ึงท้องถิ่นมีหน้าที่เฝูาระวังปูองปรามกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ซ่ึงท้องถิ่น
ไม่ได้มีอ านาจในการจับกุมโดยตรงและประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในปัจจุบันจะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินการและแบ่งหน้าที่
ให้กับหน่วยงานต่าง  ๆได้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนและไม่ทับซ้อนกันในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในพื้นที่ให้ลดลงและหมดไป 
 
ค าส าคัญ  : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ปัญหายาเสพติด , บทบาทการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ,            

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 
Abstract 

Purposes of the study of  role of local government administrative organizations in preventing and 
solving  of drug problem: the case study of local  administrative organizations in Nong  Rua District, Khon Kaen 
Province  were : 1) to examine the role of local government administrative organizations in preventing and solving  

                                                
1 นักศึกษา หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น                         

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิจัยประจ ากลุ่มวิจัยการบริหาร

กิจการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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of drug problem, 2) to investigate the problems  of the local government administrative organizations in 
preventing and solving  of drug problem , and  to 3) to develop the appropriate model and process for the 
local government administrative organizations in preventing and solving  of drug problem. Tools 
for this study  consisted  the  documents review, non-participant observation, in-depth interview  
with 36 sample  population. The collected data analyzed  by the descriptive  statistics methodology was 
concluded and  used as the potential guideline. Result  of the study indicated the local administrative 
organizations’ role for the preventing and solving of the drug  problem  in accordance  to the 
government strategy under the integration of all sectors to  fight against drug and narcotics , the 
problems which destructed the  country’s security in social and economic aspects. Overall 
problems of the local administrative organizations for this role was the limitation of  administrative power 
and authority allocated by the central government which only allowed the local administrative 
organizations  to perform the preventive action such as  the monitoring the risk  group and the 
supporting another agencies, whereas another direct  responsible  agencies hold the legal power 
to arrest. Another  problem  of the drug preventing and solving  efforts of the local administrative 
organizations was the lack of public participation. In addition, for the success of the solution of 
drug problem, the local  administrative  organizations  required  the continually integrative cooperation with  
related  agencies under the clarification of  functions and responsibilities of each sector . 
 
Keywords : local administrative organization, drug problem, role  in preventing and solving  drug  

problem, Nong Rua District, Khon Kaen  Province 
 
บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และบทบาทและภารกิจต่างๆจะต้องด าเนินภารกิจเพิ่มข้ึน
เนื่องจากมีภารกิจจ านวนหนึ่งที่ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคได้มอบหมายหรือถ่ายโอน
ให้ด าเนินการบริหารภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้จัดแบ่งกรอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5.ด้านการบริหารจัดการ และ         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม6.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
(วุฒิสาร ตันไชย, 2544) 

ในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเช่ือมโยงกับ ปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน และปัญหาใน
ด้านการด ารงชีวิตของประชาชนในต าบล ฯลฯ มากยิ่งข้ึน ซึ่งถ้าท้องถ่ินไม่สามารถบริหารการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นปัญหาที่จะแก้ไขได้ยาก ซึ่งการเพิ่มข้ึนของปัญหา
ยาเสพติด มีความเกี่ยวข้องโดยตรงที่จะท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนมีมาก
เพิ่มข้ึนดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสอดคล้องกับนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา
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ยาเสพติด ปี 2559 ,นโยบายของรัฐบาล , Roadmap การเฝูาระวังและสรา้งความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพตดิ 
ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ระดับจังหวัด/อ าเภอ ภารกิจ อ านาจหน้าที่ตาม กฎหมาย นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน และข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน 

ส าหรับประเทศไทยปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบัน ในปีหนึ่งๆประเทศต้องสูญเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยรัฐบาลได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ รัฐบาลตระหนักว่าปัญหายาเสพติดมีส่วนชักน า     
ให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีก เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม  ปัญหาวัยรุ่น  ปัญหาโสเภณี     
และพนัน เป็นต้น สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ในปัจจุบันยังได้ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคลของประเทศเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติด      
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปัญหายาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับ ปัญหาทางด้านสังคม 
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน และปัญหาในด้านการด ารงชีวิตของประชาชน       
ในต าบล ฯลฯ มากยิ่งข้ึน ซึ่งถ้าท้องถ่ินไม่มรแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นปัญหาที่จะแก้ไขได้ยาก ซึ่งการเพิ่มข้ึนของปัญหายาเสพติด มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงที่จะท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนมีมากเพิ่มข้ึน ประกอบกับความเจริญ     
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนได้มากข้ึน ซึ่งจะเป็นผลให้ปัญหายาเสพติดเกิดการ
ขยายตัวของอย่างรวดเร็วพภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล, 2558 ,ศูนย์การต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด กรมสามัญศึกษา, 
2546) 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมองเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดให้ความสอดคล้อง   
กับนโยบาย และยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีบทบาท     
ในพื้นที่และความส าคัญในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องยาเสพติด และการตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกคนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา เมื่อรู้และเข้าใจในปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนแล้วจะต้องสร้าง
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการท างานรวมทั้งการเป็นตัวกลาง
ในการเช่ือมงานประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามบทบาทด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพบทบาทในการปูองกัน
แก้ไขปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและกระบวนการในการด าเนินการ 

อ าเภอหนองเรือเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางที่เช่ือมต่อไปจังหวัดต่างๆ และเป็นเส้นทาง
หลักจากภาคเหนือมายังภาคอีสานซึ่งง่ายต่อการล าเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่และเป็นแหล่ ง
กระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดต่างๆและมีแนวโน้มในการขยายตัวของยาเสพติดไปยังต าบลต่างๆ      
ในพื้นที่อ าเภอหนองเรือได้ง่าย ซึ่งการขยายตัวของยาเสพติดในเขตอ าเภอหนองเรือ จะพบได้โดยมาก
ในกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนที่ว่างงาน และประชาชนวัยท างาน เป็นจ านวนมากในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจ าเป็นต้องบูรณาการทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอ าเภอหนองเรือแบ่งเขต
การปกครองทั้งหมด 10  ต าบลและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ 13 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบาล
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ต าบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 5  แห่งซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติภารกิจ
ในด้านการให้บริการสาธารณะ รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ตลอดจน
ถึงการบูรณาการร่วมกับฝุายปกครองอ าเภอ จังหวัด ทหาร ต ารวจในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีหน้าที่และบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและศึกษาถึงปัญหาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและศึกษาวิจัยเพื่อที่จะได้ทราบถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอหนองเรือ 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการปัญหายาเสพติด 
2) เพื่อศึกษาปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) เพื่อศึกษาพัฒนาตัวแบบและกระบวนการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในท้องถ่ิน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิ้จัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลได้จากการใช้สัมภาษณ์เชิงลกึ จากผู้บรหิาร ข้าราชการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้น าในอ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ  
เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการปัญหายาเสพติด ประเด็นเกี่ยวกับ      
เพื่อศึกษาปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเด็นเกี่ยวกับเพื่อศึกษาพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาในท้องถ่ิน และการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์  บทความ เอกสารของ
หน่วยงานราชการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนข้อมูลจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
จากระบบอิเลคทรอนิกส์เช่นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ม า
จากเว็บไซต์ต่างๆ 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อ าเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่นโดยมวัีตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการปัญหายาเสพติด 2.เพื่อศึกษาปัญหาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.เพื่อศึกษาพัฒนาตัวแบบและกระบวนการด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในท้องถ่ิน 

ตามที่รัฐบาลก าหนดแผนยุทธศาสตร์พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดเป็นนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วน
ในการเอาชนะยาเสพติดให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกก าลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดให้สัมฤทธิผลโดยเร็ว รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน      
ในการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน และการรักษาความสงบเรียบร้อยใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่
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ให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการของทุก
ภาคส่วนในสังคม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
และลุกลามแผ่ขยายเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านโรงเรียนท าลายอนาคตเยาวชนของชาติ มีผลกระทบทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศโดยส่วนรวม ภัยของยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายชาติ
ท าลายแผ่นดิน ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายหรือองค์กรชุมชนต่างๆ ในหมู่บ้าน รวมทั้งผนึกก าลังร่วมกัน
ต่อต้านยาเสพติด ยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านทุกครัวเรือน ร่วมมือกันปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหายาเสพติด 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

และการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
เป็นปัญหาอย่างมาก ต่อการติดตาม ตรวจสอบและ การเข้าถึงกลุ่มประชากรเปูาหมายท าได้ยาก 
ส่งผลให้การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้มีหน้าที่ในการจับกุมโดยตรง แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมหรือบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่คือ การสนับสนุนหน่วยงานที่มี
หน้าที่โดยตรงในการจับกุม เช่น ต ารวจ ทหาร ฝุายปกครองอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังทราบถึง
กลุ่มเปูาหมาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดของคนในพื้นที่ เช่นการจัดอบรม 
หรือรณรงค์ต่างๆ 

“บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราท าตามที่กฎหมาย    
ได้ให้อ านาจไว้เพราะเราไม่มีหน้าที่อ านาจที่จะไปจับกุมกลุ่มเปูาหมายแต่ท้องถ่ินสามารถท าหน้าที่ปูองปราม 
สอดส่อง ดูแล ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามานพื้นที่ได้” (สมัภาษณ์รองปลัดเทศบาลต าบลดอนโมง, 4 พฤษภาคม 2560) 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องอาศัยการบูรณาการ 
และด าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพ
การแก้ไขปูองกันและยับยั้งการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในพื้นที ่โดยประสาน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอ าเภอ จังหวัด ต ารวจ และทหารในพื้นที่ และอนุมัติงบประมาณในการจัดท า
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในการตั้ง
ด่านตรวจตราและเฝูาระวังยาเสพติดพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน รณรงค์ให้ประชาชน     
รู้ถึงภัยของยาเสพติดเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว ถือเป็นบทบาทส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเปูาหมาย เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฝูาระวังในพื้นที่ปูองกันการแพรร่ะบาด ลดพื้นที่เสี่ยง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างขวัญก าลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องอาศัยควรร่วมมือจาก
ทุกฝุายในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดท าได้
โดยการตั้งด่านสกัดตรวจจับ กวาดล้าง ส่วนการลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดในท้องถ่ิน  
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“เทศบาลเราท าได้เพียงการน าผู้เสพยาเสพติดไปบ าบัดรักษาและรวมทั้งการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษ จัดให้มีการการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในท้องถ่ินและการให้โอกาสและทางเลือกแก่ผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ได้รับการดูแลบ าบัดรักษา 
ให้ความอบอุ่นและให้ค าปรึกษาในการด าเนินชีวิต” (สัมภาษณ์หัวหน้างานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน, 16 พฤษภาคม 2560) 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.1) สภาพปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด     

ได้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทั้งจากภายใน   
และภายนอกบางทีประชาชนและเยาวชนเหล่าน้ันอาจน าเวลาว่างไปใช้ในทางที่ผิดมั่วสุมเสพสิ่งเสพติด       
เพราะไม่ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งโทษของสารเสพติดเหล่านั้นมีมากหากเสพเข้าไปจะไม่สามารถ
ควบคุมสติตัวเองท าให้อาจจะก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ฉกชิงว่ิงราว เพราะเมื่อเสพเข้าไปแล้วอาจจะติด   
และอยากเสพซ้ าแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อจึงก่อเหตุดังกล่าว จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ได้ ลดละเลิก และสามรถน าผู้เสพไปบ าบัด
คืนคนดีสู่สังคมต่อไป 

“ปัญหาท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเวลาที่รัฐบาลให้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไม่มีหน่วยงานที่เป็นหลักในการด าเนินงาน และเมื่อร่วมกันด าเนินงานแล้วไม่มีการประเมินหรือติดตามผล   
จึงท าให้ขาดความต่อเนื่อง และขาดการต่อยอดในการปราบปรามยาเสพติด” (สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลบ้านผือ, 13 พฤษภาคม 2560) 

“ปัญหาอีกอย่างที่ในพื้นที่เรามียาเสพติดมากคือคนที่มีอ านาจจับนั้นแหละเอายาเสพติด
มาปล่อยให้เยาวชนในพื้นที่”(สัมภาษณ์หัวหน้าปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลโนนสะอาด , 
23 พฤษภาคม 2560) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ เพื่อแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมักจะพบปัญหาในการด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการแพร่ระบาดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเยาวชนกลุ่มดังกล่าว     
มีพฤติกรรมต่อการใช้ยาเสพติด สาเหตุเกิดพฤติกรรมการท าตามกัน การอยากให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับ 
ปัญหาจากสภาพครอบครัวขาดความอบอุ่นขาดการเอาใจใส่ดูแลจากคนในครอบครัว มีแหล่งมั่วสุ่ม 
ตามร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น เป็นปัญหาต่อการควบคุมการแพร่ระบาด 

“อปท.ได้รับข้อมูลกลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จาก สภ.หนองเรือ ซึ่งเรารู้ว่า
บุคคลใดในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ อปท.ไม่สามารถน าบุคคลกลุ่มนี้มาเข้ารับการบ าบัด
หรือมาอบรมได้ทั้งหมด จึงท าได้เพียงการสุ่มหรือการขอตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านเข้ามา” (สัมภาษณ์รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเม็ง, 3 พฤษภาคม 2560) 

2.2) ปัญหาด้านพื้นที่ สภาพพื้นที่เป็นอีกปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด    
ซึ่งในบางชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ห่างอยู่ห่างไกลมักจะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากเพราะเจ้าหน้าที่
ดูแลไม่ทั่วถึงและในบางพื้นที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด อาจมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดผ่าน
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รอยต่อเขตหมู่บ้าน เขตต าบล เขตอ าเภอ ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ค้ามีโอกาสลักลอบน ายาเสพติดมา
จ าหน่ายในพื้นที่ได้ง่าย 

“ในพื้นที่ของ อปท.เราเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด มีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดผ่าน
รอยต่อเขต โดยใช้เส้นทางเช่ืองต่อระหว่างอ าเภอเป็นเส้นทางในการขนล าเลียง เพราะเป็นเส้นทางที่ปลอด     
คนสัญจรและเป็นเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ค้า มีโอกาลักลอบน ายาเสพติดมาจ าหน่าย     
ในพื้นที่ได้ง่าย เป็นปัญหาต่อการสอดส่องดูแล ควบคุมและจับกุม” (สัมภาษณ์ปลัดเทศบาลกุดกว้าง,             
3 พฤษภาคม 2560) 

2.3) ปัญหาในการขาดความร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชน ผู้น าชุมชนในพื้นที่ สาเหตุหลัก
เนื่องจากข้อมูลของผู้เสพยาเสพติดเป็นไปในลักษณะข้อมูลปิด ไม่สามารถได้ข้อมูลจริงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เพราะผู้เสพส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน ญาติของผู้น าหรือประชาชนในหมู่บ้าน ท าให้มีการปกปิดข้อมูล
ของผู้เสพ เมื่อมีผู้เสพจริงจึงไม่สามารถน า  ผู้ติดยาเสพติดเหล่าน้ันมาบ าบัดหรอืเข้ารับการฝกึอบรมให้
มีอาชีพได้อย่างจริงจัง เป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

“เพราะเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่กระทบถึงจิตใจของญาติพี่น้องของกลุ่มเปูาหมาย
ดังกล่าวท าให้เกิดความไม่พอใจถ้าเราไปช้ีตัวว่าลูกหลานของคนนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงพัวพันกับยาเสพติด       
และถ้า อปท.มีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเปิดเผยจะกระทบไปยังฐานคะแนนหรือฐาน
เสียงของผู้บริหาร จึงท าได้เพียงการส่งข้อมูลในทางลับของกลุ่มเปูาหมายให้ทาง สภ.หนองเรือมาด าเนิน      
การจับกุม” (สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลดอนโมง, 19 พฤษภาคม 2560) 

“ประชนคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่อันตรายจึงไม่กล้าให้ข้อมูลและในบางครั้ง
ลูกหลานของผู้น าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดจึงมีการปกปิดข้อมูลและได้ข้อมูลที่เป็นเท็จ”  
(สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาต าบลยางค า, 26 พฤษภาคม 2560) 

3. เพ่ือศึกษาพัฒนาตัวแบบและกระบวนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในท้องถิ่น 

แนวทางแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจตรา เข้มงวดเป็นประจ า 
ซึ่งการด าเนินการดังกลา่วจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายผลการด าเนินงาน
เชิงรุกให้ต่อเนื่องประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในจังหวัดและองค์กรภายนอกจังหวัด
ระหว่างพื้นที่ โดยบูรณาการจัดกลไกเฝูาระวังปัญหายาเสพติดให้เกิดความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด        
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จัดท าแผนที่ ของพื้นที่เฝูาระวังพิเศษ
แหล่งมั่วสุ่มของเยาวชน เช่น ร้านค้าคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ลานกีฬาชุมชน พื้นที่สาธารณะที่มีเยาวชน
เข้าใช้งานอยู่บ่อยครั้ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้มงวดอยู่เป็นประจ าทั้งกลางวันและกลางคืนโดยร่วมมือกับ
ต ารวจและทหารในพื้นที่เฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง  

“เราต้องสร้างจิตส านึกถึงโทษภัยยาเสพติด และรณรงค์  ให้รับรู้ถึงโทษที่จะเกิดข้ึนใน
ภายภาคหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่ อปท.ของเราให้ความส าคัญเพื่อปูองปรามและลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่ให้ลดลง” (สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้, 18 พฤษภาคม 2560) 

การแก้ไขปัญหาในการขาดความร่วมมือผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสานความร่วมมือ
อาสามัครชุมชนให้ช่วยสอดส่องรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ พร้อมทั้งตรวจสอบ      
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ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับในพื้นที่ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจปัสวะผู้เสพ  
ที่ต้องสงสัย เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลที่ได้รับ เร่งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเพิ่มข้ึนกับ
ผู้น าชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตะหนักถึงพษิภัย
ของยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ 
เช่น กีฬา ศิลปะ และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

“แนวทางที่เทศบาลเราท าอยู่ตอนนี้คือเรามีสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ตัวแทนเยาวชน
แต่ละหมู่บ้านสอดส่องดูแลให้ข่าวและข้อมูลของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะประสานต ารวจ สภ.หนองเรือ     
เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ชุมชนหมู่บา้นนั้นๆและจัดท าโครงการฟื้นฟบู าบัดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและคืนคน
ดีกลับสู่สังคม”(สัมภาษณ์รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ, 10 พฤษภาคม 2560) 
 
อภิปรายผล 

จากกการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่     
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นพบว่า 

ในด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องท าในขอบเขตที่มี
อ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าได้โดยในและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละแห่ง
จะด าเนินการตามที่รัฐบาลก าหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นนโยบายที่ส าคัญ
เร่งด่วนในการให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกก าลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด       
ให้สัมฤทธิผลโดยเร็ว ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ปัจจัยส าคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะ
ของการบูรณาการของทุกภาคส่วนในสังคม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอ าเภอ จังหวัด ต ารวจ และทหารในพื้นที่ มีการด าเนินการโดยการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆในการรณรงค์และมีการประสานงานร่วมกันเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับงนวิจัยของสุรีย์ บุญญานุพงศ์, วัชรพงศ์ พุ่มช่ืน, กุลิสรากฤตวรกาญจน์, 
วิลาวัณย์ หงษ์นคร และผจงจิต ติ๊บประสอน (2552) ได้ท าการศึกษารูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่ารูปแบบและ
กระบวนการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก
แห่งที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ การประสานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
(หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระและเครือข่ายภาค
ประชาชน) โดยกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญที่สุด คือ การร่วมกันค้นหาและท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาในชุมชน และยุทธศาสตร์หรือวิธีด าเนินงานที่ส่งผลให้กิจกรรมที่จัดท าประสบ
ความส าเร็จ คือ การท างานเป็นทีมเดียวกันโดยมีการแบ่งหน้าที่ด าเนินงานโดยไม่แบ่งส่วนงาน และ
การใช้ทุนทางสังคมในหมู่บา้น/ชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงาน ดังนั้นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควร
มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน ด าเนินงานร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในด้านปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพบว่ามีปัญหาที่เกิดข้ึน     
ในหลายปัจจัยเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ปัญหาในการขาดความร่วมมือ
อย่างจริงจังของประชาชน ผู้น าชุมชนในพื้นที่ปัญหาด้านพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอ าพร ภูแก้ว
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(2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาล
ต าบลพวง อ าเภอเขาคิฏชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาล
ต าบลพวง อ าเภอเขาคิฏชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับน้อย ว่าด้วยการที่ประชาชนไม่กล้าที่จะให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆที่ เกี่ยวกับยาเสพติดเพราะกลัวเกิดอันตรายกับตนเองกับ
ครอบครัวและมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรง จึงไม่อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและงานวิจัยของวชิระ เกตุพันธ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมูบ่้าน
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีพบว่าการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมในระดับปานกลางซึ่งเป็นปัญหาในการร่วมมือประสานงานและ
ด าเนินงานที่จะปูอกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท าให้การด าเนินงานไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

ในด้านแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีการตรวจตรา เข้มงวดเป็นประจ า ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายผลการด าเนินงานเชิงรุกให้ต่อเนื่องประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภายในจังหวัดและองค์กรภายนอกจังหวัดระหว่างพื้นที่ โดยบูรณาการจัดกลไกเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติดให้เกิดความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ (2556)   
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานปูองกันปัญหายาเสพติดของชุมชนใน
เขตภาคกลางผลการศึกษา พบว่ากระบวนการสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานปูองกันปัญหายาเสพติด
ของชุมชนมีเงื่อนไขส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของชุมชนในการปูองกันปัญหายาเสพติด 
ประกอบด้วย เงื่อนไขภายในชุมชน ได้แก่ผู้น าชุมชน การที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการด าเนินงานเช่น วัฒนธรรมชุมชน กลุ่มต่างๆที่มีในชุมชน  
กองทุนชุมชน และเงื่อนไขภายนอก คือ การสนับสนุนขององค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ          
ที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้ รวมไปถึง ความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มพลังเครือข่าย
ในการจัดการปัญหายาเสพติดของแต่ละชุมชนอย่างมีประสทิธิภาพ และงานวิจัยของ สุพิศ จันทะพิงค์ 
(2544) ได้วิจัยการแก้ปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการประชาสังคม: ศึกษากรณี บ้านเขาโคกเม่น อ.ท่าตะโก 
จ.นครสวรรค์ พบว่ากลไกด าเนินงานเริ่มจากผู้น าชุมชนและกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลแก่
ประชาชน กลุ่มผู้ปกครองผู้เสพจนเกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและเกิดความคิดร่วมกัน
แก้ปัญหา ส่วนกลุ่มผู้เลิกยาต้องการที่จะหยุดใช้ยาเสพติดจึงรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมให้ตนเองห่างไกล
ยาเสพติด และมีสถาบันศาสนาคอยสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ
บ าบัดยาเสพติดในชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1.ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ชัดเจนในการมีบทบาท

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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2.ในการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
หน่วยงานอื่น ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.การสร้างความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดยาเสพติดในพื้นที่ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.ศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.ศึกษาความแตกต่าง แนวคิด รวมทั้งแนวทางในการสร้างความร่วมมือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี 
The Creative Tourism in Prachinburi Province 

 
ศุภิศา  พุ่มเดช1วารัชต์  มัธยมบุรุษ2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในปราจีนบุรี 2) จัดท าแนวทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ พบจุดแข็งที่ส าคัญ คือ มีภูมิศาสตร์     
ที่เหมาะสมแก่การเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โปราณสถานและเป็นแหล่งภูมิปัญญาท่องถิ่นด้านสมุนไพร
การแพทย์แผนไทย โดยมีจุดอ่อนที่ส าคัญคือแหล่งท่องเที่ยวรวมตัวอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ขาดป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว         
และ การเข้าถึงของรถโดยสาร อีกทั้งขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส าหรับโอกาสที่ส าคัญคือกระแสความสนใจการท่องเที่ยว
ด้านสุขภาพ เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ก าลังเป็นที่นิยม โดยมีอุปสรรคที่ส าคัญคือเกิดกระแสเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ     
การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ า และได้น าข้อมูลมาก าหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีด้วย TOWS Matrix และ     
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 30 ราย 
สรุปได้ว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมและมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด        
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่ขาดการวางแผนการปฎิบัติงาน ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว       
และขาดความร่วมมือจากชุมชน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์กับเอกสารที่เ ก่ียวเพื่อพัฒนาและจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 รายท าการประเมินซ่ึงได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
0.76 แสดงว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องและมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์       
ในจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

Abstract 
This research aimed to 1) analyze the tourism situation in Prachinburi; 2) arrange the guidelines for 

creative tourism development in Prachinburi. It was the qualitative research that used the SWOT Analysis.       
The critical strength was the appropriate geographic area for the agricultural with natural attractions, historical 
sites and being the sources of local wisdom related to herbs and Thai tradition medical. The key 
weakness was the gathering of attractions in Muang district, it lacked of transportation accessing 
and tourism personnel. For the important opportunities, it was the interesting flow on the health, 
ecology and cultural tourism in which being popular. The main obstacles were the foreign cultures mocking 
flow, the low expansion of economic and the bringing of information to set as the tourism sources strategy for 
Prachinburi provinces via TOWS Matrix plus, using the structured interview to interview on 30 key 
informants from the relevant units. It can be concluded that Prachinburi prompted with tourism 
resources with potential for the development and promotion of creative tourism. But it lacked of 
operational planning, the gathering of tourists’ demand information and community cooperation. 
                                                
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2 อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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The data was brought to analyze with the relevant document for the development and drafted 
for the strategic plan of creative tourism. Ten experts were asked to evaluate in which retrieved 
the overall average of 0.76. It reflected that the strategic plan was conformed and suite to be 
further used as the guideline for the creative tourism in Prachinburi. 
 
Keywords : Creative tourism, Tourism development 
 
บทน า 

จังหวัดปราจนีบุร ีซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรโ์บราณสถาน แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน งานเทศกาลประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 
เช่น งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน งานนมัสการต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ        
ทั้งกิจกรรมการทอ่งเทีย่วแบบผจญภัยและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น ล่องแก่งหินเพิง จักรยานเสือภูเขา 
กีฬาเหินเวหาศูนย์ฝกึกีฬาทางอากาศเขาหว้าเอน เป็นต้น และมีความได้เปรียบทางด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย 
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เป็นจังหวัดเช่ือมโยงภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียง มีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนา การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจงัหวัดปราจีนบรุี ด้านการท่องเที่ยวมีแผนการส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเทีย่วทั้งด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน(ปรีชา วิหคโต, 2557) ด้านการประชาสัมพันธ์          
ด้านกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมไปถึง
ด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นยกมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร พัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP)    
ซึ่งล้วนแต่เป็นแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวม และได้ถ่ายทอดแผน
เชิงนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์การบริหารส่วนต าบล ได้สอดรับนโยบายพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับระดับจังหวัด แต่จากการวิเคราะห์
แผนดังกล่าวพบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจะต้องมีกิจกรรม
ที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ 
โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิต
ร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกแหล่งท่องท่องเที่ยว เช่นแหล่งท่องเที่ยว              
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ไม่ใช่
กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชนเท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน ซึ่งจะเน้นถึงการท่องเที่ยว  
อย่างยั่งยืนอีกด้วย จึงควรที่จะปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เน้นการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งต่อไป 
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แผนงาน จังหวัดปราจีนบุร ีพ.ศ. 2557-2560 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ 

 
เป้าประสงค์ 1. น าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ  

การท่องเที่ยวและสุขภาพ 
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่าย OTOP 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยการผลิต 
4. ร้อยละของจ านวนเกษตรกร/ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อม 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาคุณภาพการบริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning) 
7. พัฒนาศักยภาพระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ตารางท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดปราจีนบรุี ด้านการท่องเที่ยว  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี 
2. เพื่อเสนอแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน าข้อมูลมาท าการก าหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดปราจีนบุรีด้วย TOWS Matrix โดยท าการผสมผสานปัจจัยภายในภายนอกเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม 
และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง น าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
จ านวน 30 รายเพื่อน ามาวิเคราะห์สรุปถึงการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี 
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา
ระบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 ราย ประเมินความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการท าวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย 
รวม 30 ราย ได้แก่  

1.1 สถานประกอบการ เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักประเภทรีสอร์ท โรงแรม 
โฮมสเตย์ และบริษัททัวร์  

1.2 ชุมชนการท่องเที่ยว เช่น ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าวิสาหกิจชุมชน  
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1.3 หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดนครนายก 
(ซึ่งดูแลพื้นที่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 10 ราย เพื่อประเมิน
ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1 ภาครัฐ จ านวน 6 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
จังหวัดนครนายก ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

2.2 ภาคเอกชน จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี สมาคมการท่องเที่ยว
จังหวัดปราจีนบุรี 

2.3 สถาบันการศึกษา จ านวน 2 ท่าน ได้แก่อาจารย์ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างมีระบบ  และการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) ว่าแต่ละเนื้อหามีความส าคัญและความสัมพันธ์กันอย่างไร 
3.3 การตีความหมาย ว่าแต่ละประเด็นหมายถึงอะไร ความเป็นเหตุผลที่ได้จาก

แบบสอบถามปลายเปิด 
3.4 การเปรียบเทียบข้อมูล (Data Benchmarking Analysis) โดยการเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์ 

3.5 การประเมินร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประยุกต์ใช้ตามหลักดัชนีสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)  
โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ ดังนี้ 

+1 หมายถึง  ประเด็นพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ดี 
-1  หมายถึง  ประเด็นพิจารณาอยู่ในเกณฑ์พอใข้ 
0  หมายถึง  ประเด็นพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

แล้วจึงน าผลคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-
1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
 
ผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี พบผลดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths) 
1) ภูมิศาสตร์มีระบบนิเวศเหมาะกับการท าการเกษตร 
2)  เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาสมุนไพรการแพทย์แผนไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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3)  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นมรดกโลก 
4)  มีโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ 
5)  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมผจญภัย  
6)  มีเทศกาลงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี  
7)  มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่หลายแห่ง 
8)  มีสถานประกอบการที่พักในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวนมากเพียงพอ 
9) มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท่องถ่ินที่มีเอกลักษณ์และมีช่ือเสียง  
10) มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเป็นการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ได้ 
11) มีนโยบายสนับสนุนการท่องที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพจากภาครัฐและภาคเอกชน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) แหล่งท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
2) ขาดป้ายบอกทางและรถโดยสารสาธารณะเข้าถึง  
3) สิ่งอ านวยความสะดวกยังขาดมาตรฐานการบริการ 
4) องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานมากกว่าด้าน

การท่องเที่ยว 
5) ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
6) ขาดแคลนแรงงาน เชิงทักษะและคุณภาพ ในภาคธุรกิจบริการ  
7) ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเชิงรุก 
8) ขาดการบริหารข้อมูลและการจัดท าฐานข้อมูล 
9) ขาดระบบการจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม 
10) ผลิตภัณฑ์ชุมชน/องค์กรภาคเกษตรยังไม่เข้มแข็งขาดการบริหารจัดการที่ดี 
11) ขาดงานวิจัยและข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุก 
โอกาส (Opportunities) 
1) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2) กระแสความสนใจทางด้านสุขภาพและสมุนไพร 
3) กระแสนิยมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
4) กระแสการท่องเที่ยวผจญภัย เชิงกีฬา 
5) กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
6) มีองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคอยสนับสนุน 
7) มีเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน 
8) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมดั้งเดิม 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
1) เกิดเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ เที่ยวต่างประเทศ 
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2) เศรษฐกิจขยายตัวต่ า ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
3) งบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
4) ขาดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 
5) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
6) ปัญหาอุทกภัยและภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) แหล่งท่องเที่ยวจงัหวัดปราจีนบุรี เพื่อ

น าข้อมูลมาท าการก าหนดกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีด้วย TOWS Matrix โดยท าการ
ผสมผสานปัจจัยภายในภายนอกเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม  

กลยุทธ์ SO หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะใช้ความเข้มแข็งภายใน
ฉวยประโยชน์จากโอกาส โดยมุ่งพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ศูนย์กลางสมุนไพร เกษตรเชิงนิเวศ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี เชิงสร้างสรรค์ และมุ่ง
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยและกีฬา 

กลยุทธ์ WO หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส ได้แก่ กลยุทธ์ที่องค์กรจะปรับปรุงแก้ไขความ
อ่อนแอภายใน โดยอาศัยหรือฉวยประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกที่เปิดโอกาสได้ โดยประสานงาน
หน่วยงานภาครัฐด้านการประชาสัมพันธ์ จัดท าฐานข้อมูลและการวิจัยทางการท่องเที่ยว ประสานงาน
องค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเร่งพัฒนาทักษะและคุณภาพการให้บริการ ด้านบุคลากรการ
ท่องเที่ยวและการจัดการ และรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

กลยุทธ์ ST หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับอุปสรรค ได้แก่ กลยุทธ์ที่ใช้ความเข้มแข็ง ภายในของ
องค์กร หลีกเลี่ยงหรือลดทอนอิทธิพลของสิ่งขัดขวาง จากภายนอกนั่นเอง โดยใช้ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ และสถาน
ประกอบการที่พัก 

กลยุทธ์ WT หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับอุปสรรค ได้แก่ กลยุทธ์ที่ปกป้องตัวเองอย่างที่สุด คือ 
พยายามลดความอ่อนแอภายในให้ได้และพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
คุกคามให้มากที่สุด โดยมุ่งใช้สื่อต้นทุนต่ าในการประชาสัมพันธ์ เช่น สังคมออนไลน์ และใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกับภาครัฐ และขอการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) และจัดท า TOWS Matrix แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดปราจีนบุรีสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ แหล่งสมุนไพร แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังคงมีจุดอ่อนด้านการขาดแคลนบุคลากรและแรงงานการท่องเที่ยว    
ที่เช่ียวชาญ ป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเทีย่วยังมีไม่เพียงพอ และขาดการรวบรวมฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
เมื่อมองถึงโอกาสที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกระแสความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรม 
เชิงกีฬา การผจญภัย เชิงสุขภาพและสมุนไพร ซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดแข็ง ส าหรับอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ 
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สภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังขาดความมั่นคง กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติและท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 

เมื่อท าการจัดท า TOWS Matrix จึงได้พบกลยุทธ์ที่สามารถน าจุดแข็งและโอกาสมา
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทอ่งเที่ยวได้ อีกทั้งยังน าโอกาสมาขจัดความอ่อนแอของการท่องเทีย่ว
ได้เช่นกัน เมื่อมองถึงอุปสรรคสามารถน าจุดแข็งมาหลีกเลี่ยงให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ และยังเห็นแนวทาง      
ในการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้  

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานประกอบการ ชุมชนการท่องเที่ยว และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวม 30 ราย เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ในด้านต่างๆ 
สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ดังนี้ 

จังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมและมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับผลการส ารวจสถานประกอบการขาดการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่มีความสนใจที่จะ
พัฒนาสถานประกอบการของตนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับชุมชนการท่องเที่ยว       
ยังขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่นกัน และลักษณะการด าเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชนมีความร่วมมือน้อย และยังขาดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ ยว 
เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    
ในภาพรวม โดยที่ผ่านมาเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม แต่ชุมชนการท่องเที่ยวมีความสนใจ
อย่างยิ่งที่จะปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความคิดเห็นว่าควรระบุ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและน าไปสู่แผนการปฏิบัติงานต่อไป 

ผู้วิจัยจึงได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ     
ท าการประเมิน 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ราย พบผลการประเมินในทุกประเด็น
พิจารณามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.70-0.80 โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.76 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน     
ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องและมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ โดยมีค าแนะน า
ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดท ารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี   
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2. เสนอแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี จากการวิเคราะห์สถานการณ์    
และการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี 
ท าให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ  น ามาเสนอแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสามารถพัฒนา
เป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบุรี ดังแสดงตามภาพที่ 1  

2.1 เริ่มต้นจากผู้ประกอบการและชุมชนต้องท าการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ตามศักยภาพของพื้นที่ของตนเอง โดยเน้น 2 ประเด็น คือ 
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2.1.1 ภูมิหลังสู่ความสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจะน ามาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างประสบการณ์    
และผลิตภัณฑ์ใน 2 ลักษณะ คือ การดู (Seeing) และการซื้อ (Buying) เช่น การเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยว สถานที่ต่าง ๆ  ภายในแหล่งท่องเที่ยว และซื้อของที่ระลึกจากร้านขายของที่ระลึกในสถานที่ท่องเที่ยว 

2.1.2 กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ก าหนดข้ึนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการท่องเทีย่ว โดยกิจกรรมจะต้องประกอบด้วย กิจกรรมทีเ่กดิจากการเรียนรู้ (Learning) และ
กิจกรรมที่เกิดจากการทดสอบหรือทดลองปฏิบัติ (Testing) ซึ่งเป็นการลงมือท าในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นจริง 

2.2 สถานประกอบการและชุมชนจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานราชการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดนครนายก (ซึ่งดูแลพื้นที่ จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ค่ายทหารที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัด ชมรม
จักรยาน เป็นต้น 

3.3 สถานประกอบการและชุมชนจะต้องคิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ข้ึนตามศักยภาพ    
ของพื้นที่ของตนเอง โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 10 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็น
พิจารณา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 0 -1 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 8 2 - 0.80 
พันธกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ 
8 2 - 0.80 

เป้าประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บรูณาการสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

7 3 - 0.70 

 2) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางการ
เกษตร บรูณาการสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

7 3 - 0.70 

 3) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรการท่องเที่ยว 8 2 - 0.80 
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย 

1) เกิดการบรูณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

8 2 - 0.70 

 2) เกิดการบรูณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางการเกษตร 

8 2 - 0.80 

 3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพยากรการท่องเที่ยว 8 2 - 0.80 
กลยุทธ์ 1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐ 7 3 - 0.70 
 2) สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 8 2 - 0.80 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 8 2 - 0.80 
 4) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 7 3 - 0.70 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม    0.76 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ภาพท่ี 1 แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดปราจีนบรุี 
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 3.3.1 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 
ได้แก่ กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมการจัดศูนย์ให้บริการทางการท่องเที่ยว 

3.3.2 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
และชุมชน ได้แก่  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการละเล่นพื้นบ้าน การแลกเปลี่ยนภาษาพื้นบ้าน การแลกเปลี่ยน
การท าอาหารพื้นบ้านและการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตพื้นบ้าน เช่น การแทงหยวก การท าอังกะลุง เป็นต้น 

3.3.3 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของชุมชน
ที่นักท่องเที่ยวไปเยือน ได้แก่ การจัดนิทรรศการชุมชนพื้นบ้าน การบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเที่ยวในชุมชน และการจัดมัคคุเทศก์ท้องถ่ินให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

3.3.4 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน 
ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชุมชน กิจกรรมเก็บขยะในชุมชน และกิจกรรมท าโป่งอาหารให้สัตว์ป่า 

3.3.5 กิจกรรมทางการท่องเทีย่วที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือส่งต่อประสบการณ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน ได้แก่ กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อน าข้อมูลมาประยุกต์และพัฒนาชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน 

3.3.6 กิจกรรมทางการท่องเทีย่วที่ส่งเสริมให้นักทอ่งเที่ยวเป็นผู้เข้าร่วมมากกว่าเป็นผู้ชม 
ได้แก่ กิจกรรมสาธิตวิธีการท าอาหารพื้นบ้าน โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามีมีส่วนร่วมในการท าอาหาร 
กิจกรรมสาธิตและฝึกนวดแผนไทย และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ในชุมชน 

3.3.7 กิจกรรมทางการท่องเทีย่วที่ส่งเสริมให้นักทอ่งเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการ
สร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ได้แก่ กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถให้
ค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การตอบแบบสอบถาม  

3.3.8 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สง่เสรมิให้นักทอ่งเที่ยวได้ลงมือท าผลติภัณฑ์ต่างๆที่จ าหน่าย
ในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ กิจกรรมการท าผลไม้แปรรูปจากผลไม้
ท้องถ่ิน และ กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3.3.9 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสร้างความเข้าใจ ความประทับใจ     
ในตัวชุมชนที่นักท่องเที่ยวไปเยือน ได้แก่ กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ของที่ระลึกจากวัตถุดิบ        
ในชุมชน ตามจินตนาการของนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวคิดเมนูอาหารใหม่ จากวัตถุดิบในชุมชน 

3.3.10 รูปแบบการท่องเที่ยวแบบจ าเพาะเจาะจง ได้แก่ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว
เส้นทางจักรยาน และการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม  

กิจกรรมทั้งหมด สถานประกอบการและชุมชนจะต้องปฏิบัติให้อยู่ภายใต้ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนชุมชนการท่องเที่ยว 
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว  
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เชิงสร้างสรรค์ไว้ว่ายังขาดกิจกรรมประเภทนี้ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภิศาและวารัชต์ (2560)      
ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ประกอบกับชุมชนการท่องเที่ยวและสถานประกอบการยังขาดความรู้และการบูรณาการ
กิจกรรมของตนให้มคีวามสอดคลอ้งกับกิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และควรปรับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดให้มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (2557) ที่ได้ระบุไว้ว่าภาคบริการและการท่องเที่ยว แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์    
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการรองรับที่จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ี การส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ดังนั้นแผนพัฒนาจึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยวและเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชน
ท้องถ่ินอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรน าแนวทางประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายผลเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่จังหวัดต่อไป 
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สมรรถนะองค์การที่มีผลต่อการด าเนินงานในการน านโยบายพฒันาชุมชนไปปฏบิตัิ  
ของเทศบาลในเขตพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณะสุข เขตตรวจราชการที่ 2 

PERFORMANCE ORGANIZATION THAT AFFECT OPERATIONS IN 
COMMUNITY DEVELOPMENT POLICY TO THE PRACTICE OF                

THE MUNICIPALITY AREA OF THE DISTRICT, HIS MINISTRY OF HEALTH 2 
 

สันติศกัดิ์ กองสุทธิ์ใจ1 เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์2 เลิศ มีช้าง3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะองค์การ การด าเนินงานของเทศบาลในการน านโยบายพัฒนาชุมชน        

ไปปฏิบัติ และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์การกับการด าเนินงานในการน านโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมรรถนะองค์การ 5 ด้าน 
กับผลการด าเนินงานตามนโยบาย โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล     
เชิงคุณภาพ ใช้เทคนิควิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และความสอดคล้องภายใน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
บุคลากรของเทศบาลใน 4 จังหวัด จ านวนเทศบาล 88 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection)         
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในนโยบาย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 352 คน ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะองค์การกับผลการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก X (3.58), SD = 0.52 ด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด X (3.65), SD = 0.49 ผลการ
น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด X (3.64), SD = 0.48 และ
ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะองค์การกับผลการด าเนินงานนโยบายไปปฏิบัติ พบว่า สมรรถนะองค์การด้านงบประมาณ
เป็นตัวแปรส าคัญที่มีความสัมพันธ์    ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ร้อยละ 45.1 ในส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า โครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในการใช้งบประมาณไปในโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของเทศบาล ไม่ว่าการร่วมคิดวางแผน การร่วมท า 
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล มีค่อนข้างน้อย จึงยังคงเป็นปัญหาส าคัญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 
ค าส าคัญ : สมรรถนะองค์การ, เทศบาล, การด าเนินงาน, การน านโยบายไปปฏิบัติ  
 

Abstract 
This research aims to 1) study organization competencies 2) analyze the relationships that 

affect the organizational performance and the implementation of the community development 
policy. Use quantitative and qualitative research methods. Analysis by descriptive statistics. 
Analyze the relationship of organizational performance with 5 aspects of policy performance by 
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multiple regression analysis. Qualitative analysis uses content analysis and internal consistency. 
The samples included in this study were Municipality personnel in 88 provinces use a specific 
randomized approach. 352 samples. The research finds that organizational performance with the 
municipal administration, in many levels, overview. X (3.58), SD = 0.52; on the structure side 
being at an average level of X (3.65), SD = 0.49 the results of the policies implemented. Finds an 
element management level is the highest average X (3.64), SD = 0.48; The relationship between 
the performance of the municipality to effect policy compliance, Analysis of that budget is a 
factor for the early sequence relative to policy compliance with 45.1 percent. But for the 
Quantitative Analysis, it shows that, mainly in the 4-year municipal development plan, the 
budget is placed on basic construction, the opening of community’s chance to participation on 
the plan-laying, following, Supervising, and inadequate revaluation of the plan. An of these 
factors cause the dispersal of authority’s-problem of the Regional-Government to linger on.                         
 
Keywords : Organization performance, Municipality, Progress, Policy Implementation   
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509) เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ            
ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก โดยมุ่งที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 
เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่น าทรัพยากรต่างๆ ของประเทศมาเป็นปัจจัยการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ 
สภาพแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมและย่านพาณิชยกรรมข้ึนตามเมืองต่างๆ     
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลท าให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายถ่ินฐาน
ของผู้คนในท้องถ่ินอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนย้ายดังกล่าวมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของคน
ในชนบทและเมือง ในสังคมชนบทนั้นแต่เดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายในกรอบของประเพณีที่มีจารีตและ
ขนบธรรมเนียมท้องถ่ินคอยควบคุมให้มีวิถีชีวิตอย่างสงบสุข  
 ผลจากการพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจนกลายเป็นวิกฤติการณ์      
ที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และภาวะสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน
กลายเป็นอุปสรรคส าคัญที่ต่อการพัฒนาศักยภาพ และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของเรามุ่งแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) เพื่อให้
เกิดผลที่ได้ทางเศรษฐกิจ (Economic gain) แต่ความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มีส่วนส าคัญต่อการสร้างระดับ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนต่อเมื่อการเติบโตนั้นสร้างงานให้เกิดข้ึน ลดความยากจนลงมีการด ารงชีวิต
ที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อกัน ช่วยให้เกิดรายได้อยู่ได้อย่างพอเพียง     
ในสังคมที่คาดหวังจากการพัฒนาประเทศ (สันติศักดิ์ กองสุทธ์ิใจ, 2559 หน้า 30) แต่ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในด้านการ      
พัฒนามนุษย์ (Human Achievement Index = HAI) โดยจากการรายงานของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ 2007 (พ.ศ. 2550) บ่งช้ีว่าการพัฒนายังเห็นปัญหาการไม่เข้าถึงด้านสาธารณสุขอีกหลายด้าน 
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เช่น คนจนมากข้ึน คนชราถูกทอดทิ้งขาดคนดูแล การดื่มสุราเพิ่มข้ึน คุณภาพชีวิตในภาพรวมของคนในชุมชน
เมืองต่ าลงและการบริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง (สมชัย จิตสุชน และคณะ, 2554, หน้า 138)  
 การปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล เป็นการบริหารจัดการงานสาธารณะท้องถ่ินของหน่วย
ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการปกครองตนเอง
ของประชาชนในระดับล่างสุด ความมุ่งหวังของประชาชนในแต่ละท้องถ่ินซึ่งอาจแตกต่างกันไป แต่หลักการ
พัฒนาท้องถ่ิน/ชุมชนเพื่อความมุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาของท้องถ่ิน 
การบ ารุงรักษาสิ่งดีๆ ที่เป็นอยู่หรือมีอยู่แล้วในท้องถ่ิน และการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ส าหรับชุมชน 
ทั้งนี้การจะพัฒนาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จจะต้องพัฒนาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการด ารงอยู่    
ของท้องถ่ินในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 หน้า 58-64) สิ่งส าคัญ
ในการบริหารงานภาครัฐก็คือตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี   
ผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติงานในองค์การ สมรรถนะองค์การจึงเป็นปัจจัยในการบริหาร
ภารกิจหลักที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจะตอบสนองความต้องการใน 3 ระดับ คือ ตอบสนอง
ความต้องการระดับบุคคล ตอบสนองความต้องการระดับองค์การ และตอบสนองความต้องการระดับ
ในระดับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556, หน้า 217) ที่ให้ทัศนะว่า
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรการบริหารทัง้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพื่อให้ผลที่ออกมา
มากกว่าสิ่งที่น าเข้าไป เรียกว่าองค์การมีประสทิธิภาพ (Efficiency) ส่วนประสิทธิผล (Effectiveness) 
คือ ผลที่ออกมาจากการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าเกิดสัมฤทธิผลเพียงใด 
 จากวิกฤติการณ์ดังกล่าว องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จึงได้น าแนวคิด
เรื่อง “โครงการเมืองน่าอยู่” หรือ “Healthy Cities Project” ข้ึนมาโดยน าเอาหลักการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรื่องสุขภาพดีถ้วนหน้า พ.ศ. 2543 (Health for all by the year 2000) มาใช้ในระดับท้องถ่ิน อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของโครงการการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติ, 2543, หน้า 25)     
ในปี พ.ศ. 2540 ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวประกอบกับแนวคิด      
การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนตามแนวทาง Local Agenda 21 มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการเปน็กรณีตัวอย่าง
และผลักดันให้เกิดความสนใจ และเคลื่อนไหวในการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิด “เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง” 
ในเทศบาลต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศไทย (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2544, หน้า 4; 
ส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา, 2544, หน้า 52)  
 การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการก าหนดนโยบาย นโยบายสาธารณะที่ส าเร็จ
ย่อมข้ึนอยู่กับการน านโยบายไปปฏิบัติ (ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร, 2555 หน้า 10-11)   
การด าเนินงานของการบริหารจัดการภาครัฐในการน านโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ ต้องยึดหลักการพัฒนา
ชุมชน โดยใช้หลัก Area Function and Participation (AFP) ได้แก่ 1) ประสานพื้นที่ (Area)       
ซึ่งหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกระดับ 2) ประสานภารกิจ (Function) หมายถึง การบูรณาการ
ภารกิจขององค์การ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในภารกิจของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ 3) ประสานความร่วมมือของประชาชน 
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(Participation) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานให้ส าเร็จในนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา     
(สันติศักดิ์ กองสุทธ์ิใจ, 2555)  
 ขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงในประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และแนวนโยบายการพัฒนา     
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจให้กระจายตัวในระดับพื้นที่  มีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ เป็ นเอกภาพและครบวงจร 
นอกจากนั้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง 
ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อให้ความเป็นเมืองเป็นโอกาสในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน บรรเทาปัญหาความยากจน ช่วยสนับสนุนภาคชนบท และรักษาสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้ หากขาดมาตรการ “บริหารจัดการ” ที่ เหมาะสม โอกาสดังกล่าวก็จะเป็นอุปสรรค           
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน  
 ผู้วิจัยมีความตั้งใจในการศึกษายุทธศาสตร์ของชาติที่ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และแผนการพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561 ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะในโครงการพัฒนาชุมชน โดยที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในพื้นที่ของเทศบาลในเขตพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข 
เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดชัยนาท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเมื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้ว พบว่า มีพื้นที่ใกล้เมืองหลวงมีทาง
คมนาคมสะดวก แต่ละจังหวัดมีพื้นที่ขนาดเล็ก ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาเป็น
เมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้เลือกพื้นที่นี้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
 ผู้วิจัยตระหนักถึงการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลโดยเน้นไปที่สมรรถนะขององค์การ
ตามตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีองค์การ ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าความส าเร็จ
ขององค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติน้ัน ต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม 
บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งด้านบริหาร และด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ 
นอกจากนี้องค์การยังต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาไปที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการ
ระดับล่าง (Street – level bureaucrats) ทั้งนี้เป็นเพราะข้าราชการเป็นผู้รวมรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลและเป็นผู้รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรงซึ่งเป็นภารกิจหลักของข้าราชการ เพื่อค้นหาว่า
ปัจจัยใดที่ท าให้นโยบายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ วัตถุประสงค์หลักที่
ส าคัญในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อน าผลการวิจัยเปน็ข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัการเข้ามาเป็นภาคีของเทศบาล
ในการพัฒนาชุมชนเมือง ที่จะประสานไปด้วยกัน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่มีเป้าหมายหลักส าคัญที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชน การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะองค์กร ในการด าเนินงานของเทศบาลในการน านโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ 
ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 2 
 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ที่สง่ผลต่อสมรรถนะองค์การกับการด าเนินงานในการน านโยบาย
พัฒนาชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 2 
   
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสมรรถนะของเทศบาลโดยใช้ตัวแบบการจัดการ ได้แก่ โครงสร้าง บุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และผลการน านโยบายไปปฏิบัติ จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ เมืองพัฒนาด ีคนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี  

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาในเขตพื้นที่การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 2 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2532 (ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2532) ซึ่งมีเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท    
มีจ านวนการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาลเมือง 6 แห่ง และเทศบาลต าบล 82 แห่ง รวมทั้งสิ้น 88 แห่ง  

3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) โดยน า
ข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้ง 2 รูปแบบมาผนวกรวมกัน (Creswell, 2013; Tashakkoriand & 
Teddlie, 1998; Greene, 2007) เพื่อผสานระเบียบวิธีการวิจัยให้สมบูรณ์มากข้ึน ใช้ระยะเวลาใน         
การด าเนินการวิจัย 12 เดือน โดยเริม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560  

 
ข้อจ ากัดในการวิจัย  

ผลการศึกษาอาจมีข้อแตกต่างจากผลการศึกษาของพื้นที่อื่นๆ โดยต้องยึดและท าความเข้าใจ
ในหลักการพื้นฐานที่ว่า “การพัฒนาเมือง เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่” แต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันไป
ตามศักยภาพความพร้อมอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยมของชุมชนนั้นๆ และสอดคล้องกับ
ความต้องการ ความพึงพอใจของชาวเมือง ชาวชุมชนร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้เมืองน่าอยู่ยัง   
มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นกระบวนการที่ต้องมีความเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนไม่หยุดนิ่ง ตามกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานเมืองน่าอยู่ของเทศบาลในพื้นที่อื่นๆ 
ได้ตามความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาลในทุกระดับ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 2 ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 
4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง มีจ านวนเทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลต าบล 82 แห่ง 
รวม 88 แห่ง มีประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 3,245 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นทางการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Purposive 
selection เป็นการเลือกตัวอย่างที่เจาะจงเพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาในการวิจัยในครั้งนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 
2549, หน้า 170-171)  
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  2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   กลุ่มประชากรในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่    
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสูงสุด จึงก าหนดเทศบาลทั้งหมดเป็นพื้นที่ในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
เจาะจงไปที่ต าแหน่งผู้บริหารที่มีหน้าที่ รับผิดชอบการน านโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติโดยตรง                  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ต าแหน่ง คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการตาราง/หัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และนักพัฒนาชุมชนที่อยู่ในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง ทั้งหมด 88 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 352 คน   

ตารางท่ี 1  จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ 

จังหวัด จ านวนเทศบาล บุคลากรในเทศบาล กลุ่มตัวอย่าง 
ลพบุรี 22 821 88 
สิงห์บุรี 8 298 32 
อ่างทอง 21 746 84 
ชัยนาท 37 1,380 148 
รวม 88 3,245 352 

 
  2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เจาะจงไปที่ ผู้น าชุมชน 
(ประธานชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน) ที่เทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นตัวแทนประชาชนที่รับผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มเทศบาลเมือง 1 แห่ง และตัวแทนกลุ่มเทศบาลต าบล     
1 แห่ง  รวม 2 แห่ง ในแต่ละจังหวัด ซึ่งในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 2  มีพื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน 4 จังหวัด จึงได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนผู้น าชุมชน จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีน ารายช่ือ
เทศบาลแต่ละประเภทแยกจับสลากรายช่ือโดยการสุ่มเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมด ในแต่ละจังหวัด 
ได้ดังนี ้
 

ตารางท่ี 2  รายชื่อเทศบาลท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview)  
ผู้น าชุมชนเทศบาล 

 
ล าดับ                จังหวัด                เทศบาลต าบล                เทศบาลเมือง            จ านวนตัวอย่าง 
 
   1                  ลพบุรี                  ต าบลกกโก                  เมืองเขาสามยอด                2 
   2                  สิงห์บุรี                 ต าบลพรหมบุรี             เมืองสิงห์บุรี                      2 
   3                  อ่างทอง                ต าบลวิเศษไชยชาญ       เมืองอ่างทอง                      2 
   4                  ชัยนาท                 ต าบลโพนนางด าออก     เมืองชัยนาท                       2 
               รวม                                 4                                       4                     8 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งพัฒนามาจากตัวแบบการจัดการ 
ด้านสมรรถนะองค์การ โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และค าถามปลายเปิด 
 การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยผู้วิจัยได้ก าหนด
น้ าหนักคะแนนในการแบ่งช้ัน 5 ระดับตามแบบของเบสท์ (สุวิมล ติรกานันท์, 2549, หน้า 120) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติการมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติการน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติการน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายการพัฒนาชุมชน 
 

ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การการบริหารจัดการ X  S.D. ระดับปฏิบัติการ 
ด้านโครงสร้าง (X1) 
ด้านบุคลากร (X2) 
ด้านงบประมาณ (X3) 
ด้านสถานที่ (X4) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X5) 

3.65 
3.56 
3.60 
3.52 
3.57 

0.49 
0.46 
0.48 
0.65 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.58 0.52 มาก 

การวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก X (3.58),       
SD=0.52 โดยด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด X (3.65), SD=0.49 รองลงมาได้แก่ด้านงบประมาณ 
X (3.60), SD=0.48 ด้านวัสดุอุปกรณ์ X (3.57), SD=0.56 ด้านบุคลากร X (3.56), SD=0.46      
และด้านสถานที่มีค่าต่ าสุด X (3.52), SD=0.65 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของผลการน านโยบายการพัฒนาชุมชนไปด าเนินงานปฏิบัติ 
 

ผลการน านโยบายการพัฒนาชุมชน 
ของเทศบาลไปปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย 
X  

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐานS.D. 

ระดับปฏิบัติการ 

ด้านเมืองพัฒนาดี  
ด้านคนมีสุข 
ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ด้านเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

3.62 
3.58 
3.51 
3.59 
3.64 

0.45 
0.61 
0.50 
0.50 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.59 0.51 มาก 
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 การวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการที่ดี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด                 
( X =3.64, SD=0.48) รองลงมาด้านเมืองพัฒนาดี ( X =3.62, SD=0.45) ด้านเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ( X =3.59, SD=0.50) ด้านคนมีสุข ( X =3.58, SD=0.61) และด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X =3.51, SD=0.50) 
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณตามล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานเทศบาล 

 
ล าดับตัวแปรที่

ได้รับการคัดเลือก 
R R2 Adj R2 b  Bata t Sig t 

X3 .672 .451 .449 .267 .310 6.798 .000 
X4 .591 .349 .348 .164 .256 6.485 .000 
X5 .603 .363 .362 .177 .238 5.812 .000 
X2 .639 .408 .406 .168 .185 3.959 .000 

Constant = 
.822           

R2 = .621        SEE = 
.2587 

F =15.677 Sig of F 
=.000 

   

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรโดยวิธีคัดตัวแปรเข้าสู่สมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อหาล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรและตัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญหรือมีผลต่อการด าเนินการนโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ 
ปัจจัยสมรรถนะของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานนโยบายพัฒนาชุมชนในพื้นที่กระทรวง
สาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 2 ปัจจัยการจัดการสมรรถนะเทศบาล 5 ด้าน (ปัจจัยด้านโครงสร้าง บุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ       
เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 1 สามารถท านายผลได้ว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ         
มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ร้อยละ 45.1 ปัจจัยด้านสถานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นล าดับที่ 2 
และสามารถท านายผลได้ว่าปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อการน านโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติ ร้อยละ 34.9 
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ สามารถท านายผลที่มีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ร้อยละ 36.3 
และปัจจัยด้านบุคลากรสามารถท านายผลได้ 40.8  

โดยปัจจัยด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร สามารถร่วมกัน
ท านายผลได้ว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติในภาพรวมร้อยละ 62.1 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิในการท านายที่ปรับแล้ว เท่ากับ .449, .348, .362 และ .406 มีความคลาด
เคลื่อนในการท านายเท่ากับ .2587 
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สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประธานชุมชนในหลายเทศบาล พบว่า การบริหารจัดการ
ของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารของเทศบาล โครงการพัฒนาเทศบาลในแผนพัฒนา 4 ปี     
ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณไปในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบถนน ระบบประปา 
ระบบก าจัดมลพิษ ขยะ และการสร้างอาคารส านักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gerald E. 
Caiden (1971, P.123) ที่เห็นว่าประเทศก าลังพัฒนามีปัญหามากมายเกี่ยวกับการบริหารองค์การ ซึ่งได้แก่   
การขาดสมรรถนะของระบบบริหารที่จะน าเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพราะความต้องการของ
ประชาชนที่ต้องพึ่งระบบราชการในเรือ่งการบริการสาธารณะ ส่วนองค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ ค่อนข้างน้อย ไม่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่ดียังคงเป็น
ประเด็นปัญหาของการกระจายอ านาจในการปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ ตราบใดที่ประชาชนยังไม่ได้มี
ส่วนร่วมที่แท้จริงในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน และร่วมตรวจสอบในฐานะผู้มีส่วนได้เสียจาก
การบริหารและพัฒนา  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. จากการส ารวจข้อมูลเชิงคุณลักษณะทั่วไปของเทศบาลในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการ
ที่ 2 พบว่า อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชนของเทศบาลมีจ านวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 
16.82 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของเทศบาล และผลการวิจัยยังพบว่างบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชนของเทศบาลมีเพียงร้อยละ 4.29 ของงบประมาณทั้งหมดของเทศบาล  
 2. การวิเคราะห์ผลของการน านโยบายพัฒนาชุมชนของเทศบาลไปปฏิบัติในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข
เขตตรวจราชการที่ 2 จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองพัฒนาดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยังยืน เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนา และการบริหารจัดการที่ดี ผู้วิจัยสรุปอภิปรายผลได้ดังนี้   
  2.1 องค์ประกอบเมืองพัฒนาดี เทศบาลยังท างานแบบสนองรับนโยบายและแผนปฏิบัติงานจากสาย
งานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุข ในการน านโยบายไปปฏิบัติแบบสั่งการจากเบื้องบนตามสายการบังคับบัญชา การพัฒนาเมืองด้วยตนเอง 
(เทศบาล) จึงอ่อนด้อยในการบริหารจัดการ ขัดต่อหลักการปกครองตนเอง โดยกฎหมายในการกระจายอ านาจ    
สู่ท้องถ่ิน ที่ผู้บริหารท้องถ่ินสามารถจัดการกิจการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและความสอดคล้อง
เหมาะสมกับพื้นที่ได้เอง จากการเข้าร่วมประชุมประชาคม ทั้งภาครัฐยังไม่ให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้น า
ชุมชนและประชาชน ส่วนภาคประชาชนยังให้ความส าคัญในกิจกรรมสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน     
ยังเหมือนกับให้ความส าคัญน้อยเกินไป เทศบาลในพื้นที่ 4 จังหวัด ยังขาดนโยบายในการจัดท าผังเมืองรวม    
การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน การเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน   
ในการร่วมจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเมืองอย่างจริงจัง  
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 2.2 องค์ประกอบด้านคนมีสุข พบว่า เทศบาลรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและภาคภูมิใจ   
ในเมืองของตนน้อยเกินไป ส่วนเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เทศบาล
ท าได้อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะในพื้นที่มีความผูกพันกันเนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลมีพื้นที่ไม่กว้างมาก  
  2.3 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พบว่า เทศบาลมีการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และกระแสจาก Social 
Media ในการรณณรงค์ การอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมท างานในโครงการประชารัฐ         
ที่มีการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงองค์กร NGOs  
  2.4 องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า เทศบาลมีการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรเทศบาล มีการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ และจริยธรรม
ในการท างานแก่บุคลากร มีแผนพัฒนาและอบรมตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มี            
จิตสาธารณะในการให้บริการแก่ประชาชน การให้ความรู้ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ การประชาสัมพันธ์องค์กร    
ผ่านสื่อหอกระจายเสียงตามชุมชน  
  2.5 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่า เทศบาลด าเนินโครงการได้ส าเร็จตามแผนงาน    
ที่วางไว้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ระดับการปฏิบัติงานของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะความล่าช้า
ของระบบการปฏิบัติงาน การขออนุมัติโครงการ การประมูลงานการก่อสร้าง การส่งงานจ้าง รวมถึงการเบิกจ่าย
งบประมาณของเทศบาล  
 
บทสรุปข้อเสนอแนะ  
 1. ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในระดับเมือง และระดับต าบล       
มีอ านาจมากและมีทรัพยากรการบริหารมาก (งบประมาณ) จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทก าหนดทิศทาง           
หรือนโยบายการบรหิารพัฒนาไปในแนวทางที่ต้องการ ซึ่งยังไม่สอดคลอ้งกับความต้องการของชุมชนเปน็ส่วนใหญ ่
และยังไม่เปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมวางแผน ด าเนินการ ติดตามและตรวจสอบได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้นหน่วยงานระดับสงูทีม่ีนโยบายก ากับและที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาร่วมกันที่จะกระจายอ านาจ
และทรัพยากรทั้งในด้านการปกครองและด้านการบริหารจัดการลงไปให้ถึงระดับชุมชนให้มากที่สุด 
รวมถึงการท าสัญญาประชาคมกับประชาชนพื้นที่ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด        
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ และถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
คณะท างานชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้ชุมชนใดด าเนินการเองโดยล าพัง 
รวมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณะประโยชน์
และสื่อมวลชน ให้เข้าร่วมเป็นภาคีกับชุมชนและร่วมมือ ประสานใจ สนับสนุนงบประมาณ วิชาการ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน จะท าให้การด าเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองให้ประสบความส าเร็จ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกเทศบาลในจังหวัดภาคกลางทั้ง 4 จังหวัดเป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษา ซึ่งมีความ
มุ่งมั่นความพร้อมเพรียงและมีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในโครงการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ 
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ผลการวิจัยอาจน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่อื่น  ๆที่มีสภาพใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างวิจัย  
 2. การวิจัยถึงรูปแบบของการประเมินผลและการตรวจสอบผลการด าเนินการของนโยบายพัฒนาต่างๆ 
ที่ด าเนินการโดยเทศบาลว่ารูปแบบใดเหมาะสมที่จะสร้างการพัฒนาได้อย่างครอบคลุมที่สุดโดยเน้น
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี  
 3. การก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลจะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในชุมชน หน้าที่ก าหนดนโยบายต้องมีหลักธรรมาภิบาล และ
ต้องท าเป็นสัญญาประชาคมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตัดสนิใจในการ
เลือกตั้งผู้บริหารครั้งต่อไป  
 4. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเข้าถึงสภาพปัญหา   
และความต้องการของชุมชนได้อย่างครอบคลุมชุมชนเมือง ส่วนการศึกษาวิจัยประเมินผลโดยการใช้
รูปแบบการประเมินผลของซิป (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นๆ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ช้ันสูง เช่น 
โปรแกรม LISREL หรือ MPlus เพื่อการวิเคราะห์ที่ลงลึกในทางวิเคราะห์เชิงสถิติ จะท าให้ทราบข้อดี
และข้อบกพร่องของพลังชุมชนกับการพัฒนาเมือง เพื่อที่จะน าผลการวิจัยไปปรับปรุงในครั้งต่อๆ ไปให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน  
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Urban Recovery Approach Dindang Community Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และ ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูเมือง
ชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซ่ึงการวิจัยจะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยขอบเขตของ
การศึกษามาจาก เอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ 
และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
1) สภาพปัญหาของการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการที่มีพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ การด าเนินการ    
จะไม่คุ้มทุนในเชิงรายได้จากการค่าเช่าประกอบกับสภาพสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวท าให้การระดมทรัพยากรล่าช้า 
พบว่า ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ และยังมีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบที่ได้รับ บวกกับปัจจัยด้านการเมืองที่มี
การแข่งขันกันสูงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะร่วมกันในด้านต่าง  ๆได้แก่ ด้านการเข้าถึงกิจกรรม
ของการเคหะฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยชุมชน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการแสดงความ
คิดเห็นต่อการย้ายไปยังชุมชนใหม่ ด้านการจัดเก็บค่าส่วนกลาง ด้านข้อร้องเรียน ด้านค่าเช่า ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเคหะแห่งชาติจะได้น าไปพัฒนาฟื้นฟูต่อไป  2) แนวทางด าเนินการ คือ ต้องมีการเพิ่มทางเลือกเพื่อให้เกิดความ
ม่ันคงในการอยู่อาศัย และการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและส่วนงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานและบรรลุเป้าหมายตาม แนวทางที่ได้วางไว้ 
 
ค าส าคัญ : การฟื้นฟูเมือง, ชุมชนดินแดง, กรุงเทพมหานคร   
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the problems, needs, and suggestions and to 

study the way to recover the Dindang community, Bangkok  creating a sustainable living 
community. The qualitative data was used in this research. The scope of the study based on 
documents, books, research articles, and in-depth interviews. The tools used in this research 
were interviewing and content analysis. The results of the research found that: 1) the problem of 
urban recovery approach was a large project area. The operation was not cost-effective in terms 
of rental income. In combination with a slowing economy, resource mobilization was delayed. 
People in the community lacked understanding. And there were concerns about the impact that 
had been. Combined with highly competitive political factors caused delay in project 
implementation. The suggestions were: housing activity access, environmental, health, safety in 
life and property, cementation on moving to a new community, central storage, complaints and 
rental cost which could be beneficial for the national housing to develop further 2) The approach was to 

                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฏีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฏีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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provide an alternative to achieve stability in the living, continued participation of the people and 
related sectors in order to work together and achieve goals as guideline plan 
 
Keywords : Urban recovery approach , Dindang Community, Bangkok 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดเป้าหมายในการมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศไทย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน, 2556: 18-19) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่เป็นแบบองค์รวมเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืน    
โดยประสานการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่มีลักษณะเหมือนเมืองในทวีปยุโรป ที่ได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุนจากส านักงานองค์การอนามัยโลกให้เป็นเมืองน่าอยู่ ก่อนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก
มากกว่า 2,000 เมือง โดยเป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันดีว่าเป็นยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขที่ได้เน้นพื้นที่ชุมชนเมือง 
เป็นส าคัญ เพราะมีความหนาแน่นของประชากรและลักษณะปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกันหลายด้าน 
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย, 2555: 26)  

ส าหรับในส่วนของ “เมืองน่าอยู”่ ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นที่มีผู้ใช้ค านี้เป็นท่านแรก คือ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ไชยยันตร์  กัมปนาทแสนยากร  โดยน ามาเผยแพร่ สนับสนุน ให้ชุมชนเมืองขนาดต่างกัน 5 แห่ง    
น าร่องที่จะน าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ โดยมุ่งไปที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์การปกครองท้องถ่ินและส่วนภูมิภาค      
ให้เป็นผู้น าหรือเป็นแกนหลักโดยให้พยายามด าเนินการในลักษณะเครือข่ายร่วมกับชุมชนหรือ
ประชาคมของท้องถ่ินซึ่งจะใช้วิธีการของตนเองในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยเริ่มจากการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากก่อนให้เติบโตข้ึนอย่างช้า ๆ  ได้เองอย่างยั่งยืน ซึ่งกลไกทางวิวัฒนาการ   
คือแรงผลักดันให้ประชาชนจ าเป็นต้องปรับตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์สูงสุด
คือการอยู่ดีมีสุขในอนาคต  

การเคหะแห่งชาติ ได้ก าหนดบทบาทและภารกิจ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย พนักงานหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นธุรกิจขนาดย่อม ให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมพร้อมระบบสาธารณูปการที่จ าเป็นในระดับที่กลุ่มเป้าหมาย สามารถรับภาระในครอบครัว 
ชุมชน สังคม และการเสริมสร้างให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพ       
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน น าไปสู่ความเป็นเมือง  และชุมชนน่าอยู่  ซึ่งการเคหะแห่งชาติ    
ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้มีความสมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้ด าเนินงาน      
ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความส าคัญ      
ในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยให้ผู้อยู่อาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด   
และได้มีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการด าเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
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ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และ
ผู้แทนจากชาวชุมชนดินแดง รวมถึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการบริหารและขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟู
เมืองชุมชนดินแดง โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
คณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นไปตามเป้าหมายและ                 
มีประสิทธิภาพ  

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดชุดส ารวจ
ข้อมูลและมวลชน เพื่อส ารวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
จากผลส ารวจพบว่า ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และเห็นด้วยกับ
ขนาดห้องและค่าเช่าตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที ่สศช. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญในการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง  

ส าหรับแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) มีวิสัยทัศน์และแนวคิด
การวางผัง คือ “ The Community of Humanity” คือ ชุมชนน่าอยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตในรูปแบบ       
ของสังคมเมืองที่ได้รับการฟื้นฟูให้มีองค์ประกอบสมบูรณ์แบบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และพาณิชกรรม 
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงยังเป็น           
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย  10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์น าเสนอ และเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้วย รวมทั้งส่งแผนให้สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อน าไปบรรจุในแผนปฏิรูปประเทศต่อไป (แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง       
พ.ศ. 2559-2567, 2559)   

ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามวิสัยทัศน์
และแนวคิดการวางผัง “The Community of Humanity” ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง  
โดยมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาศักยภาพโดยรวมของชุมชนที่ประกอบกับความคิดเห็นของประชาชน   
ต่อผลที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รวมไปถึงปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และนโยบายการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ที่จะท าการผลักดันให้โครงการประสบความส าเร็จ 
เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเมืองน่าอยู่ เพื่อน าเสนอแนวทางการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนให้เปน็ที่ยอมรับของทุกภาคส่วน อันจะน าไปสู่
การผลักดันโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ให้ประสบความส าเร็จบนพื้นฐานของแนวคิดการสร้าง
ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถ ุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
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ขอบเขตในการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศึกษาแนวคิดจากดัชนีเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมือง 124 แห่ง ทั่วประเทศโดยสถาบันชุมชน
ท้องถ่ินพัฒนา (2550) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสังคม 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม  
3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านกายภาพ  
5. ด้านการบริหารจัดการ  
6. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านการศึกษา 
9. ด้านเมืองธรรมาภิบาล 
10. ด้านเมืองวัฒนธรรม 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารและอดีตพนักงานของการเคหะแห่งชาติ นักวิชาการ และบุคคล        
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ  
    
กลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้น จ านวน 20  คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
จ านวน 10 คน ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าชุมชน หรือตัวแทนผู้เข้าร่วมประชาคมกับหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในชุมชนดินแดงแต่ละพื้นที่ที่ท าการรื้อถอน จ านวน 8  คน องค์กรอิสระ 
หรือนักวิชาการ ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และติดตามการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 คน  
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในเรื่อง การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
2) แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
3) ข้อมูลโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ และ 
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  มาใช้ก าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร 

115



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

นิยามศัพท์ 
ผู้อาศัยในชุมชนดินแดง  หมายถึง ผู้เช่าอาคารแฟลตเคหะชุมชนดินแดงโดยท าสัญญาเช่ากับ

การเคหะแห่งชาติ 
เคหะชุมชนดินแดง  หมายถึง เขตพื้นที่ชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชม

ดินแดงปี 2559-2567 ของการเคหะแห่งชาติ 
การเคหะแห่งชาติ  หมายถึง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กลุ่มเป้าหมาย            
ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนา    
ด้านการจัดการดูแลเพื่อให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของชุมชน  

โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง  หมายถึง การปรับปรุงพื้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรมของเคหะ
ชุมชนดินแดง โดยการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างข้ึนใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เป็นการปรับปรุงสภาพ
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีข้ึน โดยผู้อาศัยเดิมจะได้สิทธิ
ในการอยู่อาศัยในโครงการที่ก่อสร้างใหม่ในราคาค่าเช่าต่อเดือนคงเดิม 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ เป็นวิจัย ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์
และประเมินผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์        
ในการศึกษามากที่สุด แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ กรอบแนวคิด ทฤษฎี บทความ วรรณกรรม และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จ านวน 10 คน ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าชุมชน หรือ
ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชาคมกับหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในชุมชนดินแดงแต่ละพื้นที่ที่ท าการ       
รื้อถอน จ านวน 8 คน องค์กรอิสระ หรือนักวิชาการ ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และติดตามการ
ด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม
รวบข้อมูลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รวมผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งสิ้นจ านวน 20 คน 
   
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
อาคาร 80 ครอบครัว 

ด้านการเข้าถึงกิจกรรมของการเคหะฯ เช่น การประชุม การเข้าร่วมกิจกรรม การดูงานพื้นที่อื่น ๆ  
-การเชิญเข้าร่วมการประชุม จากการสอบถาม พบว่า การเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ประชุม

ครัวเรือนมีการรับทราบในการเชิญ 
-ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของการเคหะฯ พบว่า ครัวเรือนมีการให้ความร่วมมือในการร่วม

กิจกรรม เช่น งานปีใหม่ งานวันเด็ก  
-ครัวเรือนให้การสนับสนุนส าหรับกิจกรรมไปดูงานนอกสถานที่เป็นอย่างดี  
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ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยชุมชน 
-มีการร่วมมือด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือนอย่างเป็นระบบระเบียบ 

เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-มีความปลอดภัยเป็นปกติสุข และคาดหวังต่อระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับที่น่าพอใจ 

การแสดงความคิดเห็นต่อการย้ายไปยังชุมชนใหม่ 
-มีความรู้สึกที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ใหม่ และมีความคาดหวังที่ในการย้ายไปอาศัย    

ในสถานที่แห่งใหม่ 
-ขนาดของห้องในชุมชนใหม่นั้น มีขนาดพอเหมาะต่อการเข้าอยู่อาศัย 
-ส าหรับการย้ายไปอยู่ในชุมชนใหม่นั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่คาดหวังและมีความคิดว่าเป็นสิ่งที่ด ี   

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อาคาร 56 ครอบครัว 

ด้านการเข้าถึงกิจกรรมของการเคหะฯ เช่น การประชุม การเข้าร่วมกิจกรรม การดูงานพื้นที่อื่น ๆ  
-ครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการเคหะ  
-ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของการเคหะฯ พบว่า ครัวเรือนมีการให้ความร่วมมือใน

การร่วมกิจกรรม เช่น งานปีใหม่ งานวันเด็ก เป็นอย่างดี 
-ส าหรับกิจกรรมไปดูงานนอกสถานที่ พบว่า ครัวเรือนที่จะได้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นครัวเรือน   

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยชุมชน 

-การจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือน มีความช้าในการรวบรวมขยะ แต่ก็มีการปรับในเรื่องของ
เวลาในการจัดเก็บ ท าให้มีการจัดเก็บได้เร็วข้ึน 

การจัดเก็บค่าส่วนกลาง 
-ได้มีการเข้ามาดูแลเรื่องการจัดเก็บค่าส่วนกลาง มีการจัดตั้งกรรมการจากหลาย ๆ  ภาคส่วนเพื่อให้

การดูแลในส่วนน้ี 
เรื่องข้อร้องเรียน 

-เคหะ มีการจัดประชุมอยู่เป็นประจ าเพื่อรับเรื่องราวและข้อร้องเรียนจากครัวเรือน 
 การแสดงความคิดเห็นต่อการย้ายไปยังชุมชนใหม่ 

-ขนาดของห้องในชุมชนใหม่มีขนาดที่พอเหมาะ 
-ส าหรับการย้ายไปอยู่ในชุมชนใหม่นั้น ส่วนใหญ่มีความคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาของบุตร 
อาคาร 176 ครอบครัว และอาคาร 225 ครอบครัว  

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยชุมชน 
-มีการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่ดีข้ึนมากกว่าแต่เดิม 

เรื่องค่าเช่า 
-มีการควบคุมดูแลจากการเคหะอย่างทั่วถึง 
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การจัดเก็บค่าส่วนกลาง 
-มีการควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากการเคหะและมีการแจกแจงในการน ารายได้

จากส่วนนี้ไปใช้ว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง และมีการจัดตั้งกรรมการจากหลาย ๆ  ภาคส่วน เพื่อให้การดูแลใน
ส่วนน้ีแล้ว 

การแสดงความคิดเห็นต่อการย้ายไปยังชุมชนใหม่ 
-ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการฟื้นฟูชุมชนแฟลตดินแดงและคาดหวังที่จะได้ย้ายไปอยู่

ในชุมชนแห่งใหม่ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จ านวน 10 คน ผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ผู้น าชุมชน หรือตัวแทน
ผู้เข้าร่วมประชาคมกับหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในชุมชนดินแดงแต่ละพื้นที่ที่ท าการรื้อถอน 
จ านวน 8 คน องค์กรอิสระ หรือนักวิชาการ ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และติดตามการด าเนินโครงการฟื้นฟู
เมืองชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 คน พบว่า ได้ผลเช่นเดียวกันกับ (สมชาย เดชะพรหมพันธ์ุ, 
2547) ที่ศึกษาศักยภาพ ปัญหา อุปสรรคและ ทิศทางการพัฒนาชุมชนเมืองในภาคตะวันออกไปสู่การเป็นเมือง
น่าอยู่และยังสอดคล้องกับ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) ที่ได้พัฒนา
ดัชนีช้ีวัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินสถานการณ์  
ความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย ตัวช้ีวัด 10 มิติ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงาน
ท าและรายได้ ความมั่นคงส่วนบุคคล ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม สังคม-วัฒนธรรม สิทธิและ
ความเป็นธรรม และการเมืองธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับผลวิจัยของ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553) 
ได้ท าการศึกษาความสุขของคนไทย: การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จิตวิญญาณ และความภาคภูมิใจ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุข และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความสุขของคนไทย ศึกษาโดยการส ารวจ
สภาวะสังคมวัฒนธรรมและสุขภาพจิต ในปี พ.ศ. 2551 สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ มีครัวเรือน 26,520 
ครัวเรือน สัมภาษณ์ประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไปที่นับถือพุทธศาสนา 

นอกจากนี้ผลวิจัยยังสอดคล้องกับ (ภัทรพร ศรีพรหม, 2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความอยู่ดีมีสุขและ
สินทรัพย์ทุนในชุมชนชนบท : กรณีหมู่บ้านท่า ต าบลยางค า อ าเภอ โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และหมู่บ้านดง 
ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) สภาวะของสินทรัพย์ทุน         
ของครัวเรือนและชุมชนชนบทต่อ ความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือน 2) กระบวนการสะสมและการแปลง
รูปสินทรัพย์ทุนของครัวเรือนและชุมชนชนบท ต่อความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ   
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับ (วาสนา เทียมศร, 2553) ศึกษาเรื่อง ความอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวทางการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข   
ของผู้สูงอายุ ตามข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุ ได้แก่ การพัฒนาในด้านสุขภาพอนามัย ควรจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุข ด้านความรู้ ควรจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านรายได้ และการกระจายรายได้ ควรจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ ด้านครอบครัว ควรจัดกิจกรรมใหค้นในครอบครวัเห็นคุณค่าของผู้สงูอายุ ด้านสภาพแวดล้อมควรจัด

118



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับเทศบาลน าไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้รู้ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มในชุมชน หัวหน้าครัวเรือนหลักทั้ง 3 ระดับฐานะ 
และประชาชนทั่วไปผลการศึกษาพบว่า ชุมชนชนบททั้งสองแห่งมีสภาวะของสินทรัพย์ทุนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่   
ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคม ซึ่งมีทุนกายภาพในรูปของบ้าน     
ที่อยู่อาศัยและ ที่ดินท ากิน มีทุนการเงินในรูปแบบการออมทรัพย์ของกลุ่มและกองทุน และมีการกู้ยืม
เงินในระบบและนอก ระบบจากเครือญาติและนายทุนนอกหมู่บ้าน ครัวเรือนมีโอกาสในการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ครัวเรือนมีความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และประสบการณ์ของตนเอง การมีสุขภาพดี ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

จากประเด็นการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาการจัดการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง 
กรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ามีข้อเสนอแนะร่วมกันในด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกันเพื่อความ
อยู่ดีกินดีของชุมชน อาทิ ด้านการเข้าถึงกิจกรรมของการเคหะฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยชุมชน ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อการย้ายไปยังชุมชนใหม่ ด้านการจัดเก็บค่า
ส่วนกลาง ด้านข้อร้องเรียน ด้านค่าเช่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเคหะแห่งชาติจะได้น าไปพัฒนาฟื้นฟูต่อไป
ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การร่วมประชุมที่ผ่านมาระหว่างการเคหะและชุมชนมีความสม่ าเสมอเพียงพออยู่แล้ว และหากเป็นไปได้ 
ชุมชนอยากให้มีการร่วมประชุมและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่วมกันในด้านต่าง ๆ ให้มากข้ึน
กว่าเดิมอีก เพื่อให้ได้แนวทางในการฟื้นฟูชุมชนได้ประสบผลส าเร็จตามความคาดหวัง  

2. ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะได้ย้ายไปอยู่ในชุมชนแห่งใหม่ และมีความคาดหวังที่จะได้รับ
ค าปรึกษาในเรื่องของอาชีพและการศึกษาของบุตรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

3. ครัวเรือนมีความคาดหวัง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าไปดูแลระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ   
การเคหะ โดยมีการเข้าไปดูแลมากข้ึนในการเก็บรวบรวมขยะ และคาดหวังให้มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดีมีระบบ
ต่อไปในอนาคต 

4. ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสนับสนุนการเข้าไปร่วมฟื้นฟูชุมชนของตน และมีความคาดหวัง
ที่จะได้รับแนวทางที่ดีในการเข้าไปมีส่วนร่วมในครั้งนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน. (2556). ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่า

อยู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร. 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ. (2546). การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ: 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจ าปี 2546 การพัฒนาท่ียั่งยืน. 
กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ. 

119



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

ภัทรพร ศรีพรหม. (2552). ความอยู่ดี มีสุขและสินทรัพย์ทุนในชุมชนชนบท. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

รศรินทร์ เกรย์ ประเวช ตันติพิวัฒนสกลุ และเรวดี สุวรรณนพเก้า. (2553). ความสุขของคนไทย : 
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจิตวิญญาณ และความภูมิใจในตนเอง. วารสารสุขภาพจิตแห่ง
ประเทศไทย. 

วาสนา เทียมศร. (2553). การศึกษาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชนแดน อ าเภอชน
แดน จังหวัดเพชรบูรณ์. การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถ่ิน วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สมชาย เดชะพรหมพันธ์. (2548). การศึกษาศักยภาพ ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการพัฒนา 
ชุมชน เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในภาคตะวันออกไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่. ภาควิชา
ภูมิศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

120



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

School   Based Training  อย่างไรให้เกิดประสิทธิผล 
How to School  Based Training for effection 

 
รวงทอง  ถาพันธุ์1 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการและแนวคิดที่ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
ทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงค านึงถึงหลักของการมีส่วนร่วม หลักของความต้องการของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาบนพื้นฐานของสภาพความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนเป็นที่ตั้ง โดยมีเป้าหมายส าคัญของ
การพัฒนาครูประจ าการโดยยึดภารกิจของครูที่ปฏิบัติในโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ด้วยการน าเอาภารกิจ วิธีการท างาน
กระบวนการท างาน  ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบัติงานของครูมาเป็นเน้ือหาสาระกระบวนการและกิจกรรมในการพัฒนาครู
ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการพัฒนา นอกจากจะให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างสัมฤทธิผลแล้ว  
การพัฒนาจะต้องส่งผลให้เกิดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงและพร้อมการน้ันการพัฒนาจะต้องเกิดผลกระทบในทางบวก
ต่อโรงเรียน  และชุมชนด้วย ในการพัฒนาครูประจ าการต้องไม่น าครูออกมาจากวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติงานประจ าของ
ครูเพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนเต็มหลักสูตรไปพร้อมกับตัวครูได้รับการพัฒนา การพัฒนาครูยุคใหม่ต้องท าให้ครูรู้สึกศรัทธา     
มีความสุข มีส่วนร่วมได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ได้ลงมือปฏิบัติจริง  และเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรม ซ่ึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความส าเร็จของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ันมีหลายประการ ได้แก่ปัจจัยด้านผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
ได้รับการยอมรับจากครู ลงมือปฏิบัติและร่วมเรียนรู้กับครู และมอบหมายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการติดตามงาน  
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ครูสามัคคีกัน ผู้บริหารและครูยกย่องยอมรับซ่ึงกันและกัน 
และการท างานเป็นทีม ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชน องค์กรภายนอกโรงเรียนการยกย่องชมเชยให้ก าลังใจ  
การก ากับติดตาม  และสนับสนุนด้านต่าง ๆ  และที่ส าคัญที่สุด  คือ  ปัจจัยด้านครูผู้สอน  ต้องมีลักษณะที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู 
คือ การมีความรู้และทักษะพื้นฐานวิชาชีพครู  มีความต้องการในการพัฒนาตนเองมีการเข้าร่วมการพัฒนาอย่างสมัครใจ และ
ต้องตระหนักในวิชาชีพครู   
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,  เกิดประสิทธิผล 
 

Abstract 
Improving by School based is the conducting as the concept using in school for developing 

center, including personnel and curriculum that was considered about the participation. Schools 
or institutes based on their conditions, aimed to improving the teachers as their missions ,duties , 
work process , and the objectives in school for the essence and activities for improving teachers by using 
technologies, and innovations for improvement. In addition, the teachers have been improving 
effectively and it makes the students learned and effective in school and community. It was not 
necessary to improve teachers by taking them out of their ways of lives or duties, for full curriculum and 
teacher improvement. Today’s teachers must be improved for happiness, belief, analysis, practice, and 
benefits of activities that related to the achievement of improving teachers based on school 
training such as the academic leadership of school administrator, respected by teachers, 

                                                
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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participating and learning with teachers, and assign the duty and follow-up. For organization 
culture : making the school atmosphere for learning together, unison, respected by each other 
between the administrator and the teachers, and teamwork. For supported by communities, 
organizations outside school, compliment, follow up, and other supporting, the most important 
was the instructors : having characters for improvement, knowledge and skills for careers, need 
self improving, and participation for willing improvement , and aware of occupation.  

Keywords : School  Based Training, Effection 
 
บทน า 

การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based Training) คือการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียน
เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาหลักสูตร        
การจัดการเรียนการสอน และหมายรวมถึงการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาเป็นที่ตั้งตามบริบท        
ที่โรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนา การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับความนิยม        
ในต่างประเทศหลายประเทศ อาทิ ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น  
ซึ่งมีแนวคิดหลักตรงกัน คือการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส าหรับในประเทศไทยมีจุดเน้น  
ตามบริบทของประเทศ คือ นอกจากการพัฒนาครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูแล้ว     
ยังเป็นการผลักดันการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทั่วประเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา(Unesco,1986) ซึ่งในความหมายของการใช้โรงเรียน
เป็นฐานนั้น ตามความคิดเห็นของ Myers and Stonehill (1995, p. 104)  ได้กล่าวถึงความหมาย
ของค าว่าโรงเรียนเป็นฐาน นั้นมาจากการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school–based 
management) ซึ่งก็คือ กลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้วยการถ่ายโอน (Transfer) 
อ านาจการตัดสินใจ การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ บุคคล และหลักสูตร
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสายงานบังคับบัญชาไปยังโรงเรียน  และในความหมายของ Cotton 
(2001, p. 67) ได้กล่าวถึงโรงเรียนเป็นฐานไว้ 5 ประการ คือ 1) เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน
รูปแบบหนึ่ง 2) เป็นรูปแบบ ที่มีกระบวนการและหรือวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โรงเรียนที่แตกต่างไปจากเดิม 3) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจจากรัฐบาล    
เขตการศึกษาและผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา 4) เป็นรูปแบบที่มอบอ านาจหรือ
กระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาไปให้โรงเรียน 5) เป็นรูปแบบที่เช่ือว่า
โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงจึงควรเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจหรือรับการกระจาย
อ านาจให้เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจดัการศึกษาซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ  
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ควรรู้อะไรบ้างในการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Training)  
เพื่อประสิทธิผลของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตาม 

เจตนารมณ์ของการพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู้และท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในสิ่งเกี่ยวกับ  
การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้   

หลักการส าคัญของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
ในการที่จะด าเนินกิจกรรมการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานควรต้องค านึงถึงหลักการส าคัญ      

ของการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแนวคิดของการพัฒนา            
จากการศึกษาของ พลสัณฑ์ โพธ์ิศรีทอง  (2551) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้ว่าควรมี
หลักการที่ส าคัญๆ 10 ประการ ได้แก่   

1. เป็นการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

2. เป็นการพัฒนาครูที่โรงเรียนหรือชุมชนโดยโรงเรียนเป็นเจ้าของโครงการ  
3. เป็นการพัฒนาครูโดยครูหรือกลุ่มครูที่เป็นผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ   

ในการปฏิรูปการเรียนรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
4. เป็นการฝึกอบรมที่เกิดจากความสมัครใจของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม มิใช่เป็นการบังคับ  
5. เป็นการร่วมคิดศึกษา ร่วมวางแผน ร่วมกันพัฒนา ระหว่างผู้ให้และผู้รับการฝึกอบรม  
6. เป็นวิธีการฝึกอบรบที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้สื่อและกิจกรรมประกอบการอบรม และน าลงสู่

ห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง   
7. เป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง หลายวิธีการทั้งลักษณะการประชุมกลุ่ม และ      

การพบปะเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   
8. เป็นการพัฒนาที่ใช้กระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผนน าไปปฏิบัติตรวจหรือประเมินผล 

ลงมือแก้ไขและน าไปปรับปรุงเพื่อวางแผนด าเนินการเป็นวงจรการพัฒนาต่อเนื่อง  
9. เป็นการพัฒนาที่มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้กระบวนการ “กัลยาณมิตร

นิเทศ” มีการประเมินหลากหลายรูปแบบทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม และประเมินผลจากผู้
จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย   

10. เป็นการท าหน้าที่ตามภาระปกติของครูเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู และ
คุณภาพของผู้เรียน 

เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นองค์ประกอบอีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถท าให้การพัฒนาครู

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ันเกิดประสิทธิผลได้อย่างดียิ่ง ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานนี้มีเป้าหมายที่ส าคัญหลายประการ โดย พลสัณฑ์ โพธ์ิศรีทอง (2551) ได้กล่าวถึง
เป้าหมายส าคัญๆ พอสรุปได้เป็น 5 ประการดังนี้ ได้แก่  
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1.  พัฒนาครูประจ าการโดยยึดภารกิจของครูที่ปฏิบัติในโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา   
2. น าเอาภารกิจวิธีการท างานกระบวนการท างาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ของครูมาเป็นเนื้อหาสาระกระบวนการและกิจกรรมในการพัฒนาครูด้วยการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการพัฒนา   

3. เป้าหมายของการพัฒนานอกจากจะให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างสัมฤทธิผลแล้วการพัฒนา
จะต้องส่งผลให้เกิดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงและพร้อมการนั้นการพัฒนาจะต้องเกิดผลกระทบใน
ทางบวกต่อโรงเรียน  และชุมชนด้วย   

4. การพัฒนาครูประจ าการต้องไมน่ าครูออกมาจากวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ประจ าของครูเพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนเต็มหลักสูตรไปพร้อมกับตัวครูได้รับการพัฒนา   

5. การพัฒนาครูยุคใหม่  ต้องท าให้ครูรู้สึกศรัทธา  มีความสุข  มีส่วนร่วมได้ใช้ความคิดวิเคราะห์  
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  และเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรม   

 องค์ประกอบของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่จะเกิดประสิทธิผลได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 

ประการ 10 ประการ คือ  
1. ผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้การพัฒนา

ครูในโรงเรียนส าเรจ็ตามเปา้หมาย โดยการก าหนดให้มีโครงการพัฒนาครูอยู่ในแผนปฏิบัติการปะจ าปี
ของโรงเรียน และช่วยหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แท้จริงทั้งโรงเรียน 

2. ผู้จัดการพัฒนา ควรเป็นครูหรือกลุ่มครูที่มองเห็นปัญหาหรือความต้องการในการจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาโดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการครูและโรงเรียนของตนเป็นส าคัญ อาจเป็นการให้การพัฒนาครูด้วย 

3. ผู้ให้การพัฒนา ควรเป็นครูที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาครูมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และต้องเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของเพื่อนครูอย่างแท้จริง 

4. ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นครูที่มีความสนใจและสมัครใจเข้ารับการพัฒนาด้วยความ
ยินดีไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือก าหนดให้เข้ารับการพัฒนา 

5. ระยะเวลาการพัฒนา ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดและผู้ให้การพัฒนาควรเป็นการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจนกว่าจะเห็นผล หรือสามารถประเมินผลในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการจัดการพัฒนาในแต่ละครั้งหรือแต่ละวงจร ซึ่งอาจใช้วันหยุดหรือวันท าการ
ที่ฝ่ายวิชาการช่วยจัดสรรวันและเวลาในช่วงใดช่วงหนึ่งตามความพร้อมและเหมาะสมของทุกฝ่าย 
นอกจากนั้นผู้ให้และผู้รับการอบรมมีการพบปะสนทนากันเป็นรายบุคคลเป็นประจ าในเวลาว่าง เช่น เวลาหลัง  
เลิกเรียน เวลาพักหลังรับประทางอาหารกลางวันหรือเวลาเช้า ก่อนเข้าห้องเรียน 

6. รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใช้กระบวนการประเมินครบวงจร
PDCA และกระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” ได้แก่  

6.1 กระบวนการ PDCA ประกอบด้วย ข้ันวางแผน(PLAN) ข้ันน าไปปฏิบัติ (DO)           
ข้ันตรวจสอบหรือประเมิน (CHECK) และข้ันลงมือแก้ไขและปรับปรุง(ACTION)  
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6.2 กระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ” ประกอบด้วย 1) ให้ใจ คือ การสร้างศรัทธา     
เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการพัฒนาครู 2) ร่วมใจ คือ ผู้ให้และผู้รับการพัฒนาร่วมใจกันการท างานเป็นทีม     
3) ตั้งใจ คือ ทุกคนมีความแน่วแน่ที่จะแก้ไขและปรับปรงุเพื่อสรา้งสรรค์ คุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน 4) เปิดใจ คือ ทุกคนพร้อมยอมรับการพัฒนาตนเอง  

7. เนื้อหาการพัฒนาข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา 
8. สถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาในโรงเรียน ในห้องเรียน เพราะ

สามารถน าลงสู่การปฏิบัติจริง บางครั้งอาจใช้แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกในชุมชนของโรงเรียน 
9. งบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนา โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาครูไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
10. การประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ การประเมินก่อนการพัฒนา ระหว่างการฝึกพัฒนา 

และหลังการฝึกพัฒนาเพื่อให้เกิดวัฏจักรของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ยุทธวิธีการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียน     

ยุทธวิธี หรือเทคนิค หรือวิธีการที่นิยมใช้กันมากในการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1) การอภิปราย ประกอบด้วย การบรรยาย และการสนทนาโต้ตอบ    
2) การฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย การสังเกต การสาธิต ภาคสนาม 3) วิธีการกลุ่ม ประกอบด้วยการประชุม          
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  การประชุมกลุ่มย่อย 4) วิธีสร้างสรรค์ความคิด ประกอบด้วย สถานการณ์จ าลอง  
การระดมสมอง บทบาทสมมติ และการสอนแบบจุลภาค 5) วิธีระบบ ประกอบด้วย การวิจัยเชิงทดลอง และ    
การส ารวจ 6) การใช้สื่อผสม ประกอบด้วย ชุดการเรียนการสอนด้วยตนเอง วิทยุ โทรทัศน์ และแถบ
บันทึกเสียง(Unesco.1986,p.14-16)เป็นต้น 

เง่ือนไขน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความส าเร็จได้นั้น 

ปัจจัยที่ส าคัญ คือ  ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความเอาใจใส่และสนับสนุนอย่างจริงจังโรงเรียนต้องน าโครงการ
หรือแผนการพัฒนาครูบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ผู้ให้การฝึกอบรมต้องเป็นผู้น า
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือ           
การฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานควรมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “ครูผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้” เพื่อสามารถไป
พัฒนาครูเครือข่ายให้จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ได้มากข้ึน และหน่วยงานกลาง
ควรจัดท าเครื่องมือแนวทางการพัฒนาครูเผยแพร่หน่วยปฏิบัติ (ส านักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2547 )  

ประวิต  เอราวรรณ์ (2545, หน้า 108)  ได้กล่าวว่าการพัฒนาครูตามรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานนั้นจะประสบความส าเร็จได้ดีจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย  และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความส าเร็จหลายประการ เช่นปัจจัย ด้านผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการสนับสนุนจากชุมชน  
องค์กรภายนอกโรงเรียนและที่ส าคัญที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน ซึ่งในแต่ละด้านควรมีลักษณะดังนี้ 

ด้านผู้บริหาร ต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ได้รับการยอมรับจากครู ลงมือปฏิบัติและร่วมเรียนรู้กับครู  
และมอบหมายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการติดตามงาน 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร  โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ครูสามัคคีกัน ผู้บริหารและครู     
ยกย่องยอมรับซึ่งกันและกัน และการท างานเป็นทีม 

125



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

ด้านการสนับสนุนจากชุมชนองค์กรภายนอกโรงเรยีน การยกย่องชมเชยให้ก าลังใจ การก ากับติดตาม  
และสนับสนุนด้านต่าง ๆ  

ด้านครูผู้สอนต้องมีลักษณะที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูอยู่ 4 ลักษณะ คือ การมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานวิชาชีพครู มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีการเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างสมัครใจ และความ
ตระหนักในวิชาชีพครู  

จากรายละเอียดที่ควรรู้ต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้นและจากการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยของผู้เขียน 
พบว่า ข้ันตอนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกิดประสิทธิผลนั้นควรมีกระบวนการและข้ันตอน          
5  ข้ันตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเกิดประสิทธิผล 
1. ข้ันเตรียมการพัฒนาเป็นการเตรียมการก่อนพัฒนาด้วยการที่สถานศึกษาประชุมครู                    

ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมการวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนา ด้วยการตรวจสอบประเมิน
สมรรถนะ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และสภาพที่ต้องการในการพัฒนา
ต่อจากนั้น ผู้ให้การพัฒนาและผูร้ับการพฒันารว่มวางแผนการจดักิจกรรมพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้เข้ารับ
การพัฒนา และผู้ให้การพัฒนาท าข้อตกลงร่วมกัน 

2. ข้ันการพัฒนา เป็นการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบข้ันตอนนี้มีความส าคัญมากในกระบวนการพัฒนาหลังจากที่มีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานที่ต้องท าแล้ว ผู้พัฒนาจะต้องสรุปสาระส าคัญต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา และกระตุ้นให้มีการซักถาม    
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานหรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้พัฒนาจะต้องเช่ือมโยงผลการท างานที่ผ่านมากับงานที่
จะต้องท าต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ 

2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ 
2.2 ฝึกปฏิบัติด้วยการท างานในลักษณะของการวางแผน การจัดกิจกรรมและการสร้างเครื่องมือ

ในการประเมินผู้เรียน 
2.3 การน าผลจากการฝึกปฏิบัติไปใช้จริงในห้องเรียน 
2.4 ผู้รับการพัฒนาปฏิบัติงานภายใต้ค าช้ีแนะของผู้พัฒนา 
2.5  ผู้จัดการพัฒนาและผู้ใหก้ารพัฒนาเป็นทีป่รกึษาให้ข้อเสนอแนะ ท าหน้าที่ตามความ

จ าเป็นเมื่อผู้เข้ารับพัฒนาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องสรุปงานที่ท าเพื่อตรวจสอบความรู้     
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอน ในระหว่างข้ันตอนนี้ผู้ฝึกพัฒนาจะต้องสร้างบรรยากาศ    
ของความเท่าเทียมของผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และต าแหน่งงานหรือเกียรติศักดิ ์   
ของผู้เข้ารับการพัฒนา  

3. ข้ันตรวจสอบ เป็นการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ หลังจากผูพ้ัฒนาช้ีแนะ
การท างานแล้ว ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับมอบหมายให้ท างาน ผู้พัฒนาท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง       
ในการท างานของผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องท างานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ผู้พัฒนาจะไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับใดๆจนกว่าการท างานนั้นจะสิ้นสุดลง ยกเว้นในกรณีที่ผู้เข้ารับการพัฒนา
ปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอุปสรรคข้ึนภายหลัง ก่อนการให้ข้อมูลป้อนกลับจะต้องท าด้วย        
ความสุภาพ จ าเพาะเจาะจงให้สารสนเทศเชิงบรรยายมากกว่าการประเมินตัดสินใจด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ 
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3.1 การบันทึกข้อสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปัญหาอุปสรรค 
       3.2  การสังเกตและบนัทกึการจัดกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการออกแบบ
การประเมิน หรือการจัดกิจกรรมประเมินในห้องเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองประเด็น 

3.3 การพบกลุ่มเพื่อร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และร่วมเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนาตาม
กระบวนการของหลักสูตร 

3.3.1 การให้ค าปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการประเมิน  
 3.3.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการพัฒนา 

        3.3.3 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาเป็นระยะๆ เพื่อการปรับปรุง 
4. ข้ันสะท้อนคิด ควรเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

การพัฒนา ดังนี้  
4.1 การน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อรับฟังข้อการสะท้อนคิด       
4.2 การสรุปผลการพัฒนาในรูปแบบของการสะท้อนความคิด 
4.3 ผู้บริหาร ผู้จัดการพัฒนา ผู้ให้การพัฒนา และผู้รับการพัฒนาร่วมสรุปผลการประเมิน

หลักสูตร 
5. ข้ันการปรับปรุง เป็นข้ันตอนที่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลการประเมิน       

การตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีสว่นร่วมของผู้เกีย่วข้องในการวิเคราะห์และสรุป
ข้อบกพร่องของแต่ละครัง้ในการจัดกจิกรรม ซึ่งข้ันตอนนี้อาจจะกระท าควบคู่ไปกับทุก  ๆข้ันตอนของกิจกรรมพัฒนา 
(รวงทอง ถาพันธ์ุ, 2557) 
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ในการพัฒนานั้นสามารถแบ่งออกเป็นระยะ ๆ พอสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาได้ดังนี้ 
กรอบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเกิดประสิทธิภาพ 
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ปรึกษา  -  การสอนแนะ 

ตรวจสอบ   สะท้อนคิด ปรับปรุงงาน 

                  ประเมินผลหลักสูตร 

ศึกษาสภาพ/ความต้องการจ าเป็น/
ประชุมปฏิบัติการ/ ปฏิบัติงานร่วมกับ
ครูในสถานศึกษาเพื่อสร้างหลักสูตร
พัฒนา /วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 

ระยะที่ 1 

3.ขั้นการตรวจสอบ 

4.ขั้นการสะท้อนคิด 

5.ขั้นการปรับปรุง 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 

 

ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ  
 

 

1   ขั้นเตรียมการพัฒนา 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ภาพ 1 กระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ที่มา : รวงทอง ถาพันธ์ุ ,2557 หน้า 122 
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จากภาพกรอบความคิด สามารถด าเนินการตามกระบวนพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลดังน้ี 

ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมการพัฒนา ควรมีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน              
ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อสรรหาสถานศึกษาที่มีความต้องการพัฒนาตนเองหรือ
บุคลากรของสถานศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความสมัครใจ ต่อจากนั้น ประสานตัวแทนสถานศึกษา       
ทั้งผู้บริหาร ครูวิชางาน  หัวหน้าสายช้ัน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกฝ่าย  
เพื่อรับฟังสภาพ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร เมื่อได้หัวข้อที่จะพัฒนาแล้ว
ควรศึกษาสภาพที่เป็นอยู่จริงของสิ่งที่ต้องการพัฒนาและจัดล าดับความส าคัญว่าสิ่งใดควรด าเนินการ
พัฒนาก่อนหลัง โดยร่วมกันวิเคราะห์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ให้การพัฒนาจนกระทั่งจัดท าเป็นหลักสูตร หรือ
โครงการที่จะใช้ในการพัฒนาต่อจากนั้นโรงเรียนจะต้องมีบทบาทส าคัญในการประชุมวางแผนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรหรือโครงการที่จัดท าข้ึนโดยโรงเรียนอาจประสานขอความ
ร่วมมือจากวิทยากรภายนอกให้มีสว่นร่วมพัฒนาลงพื้นทีเ่พื่อเข้าร่วมประชุมวางแผนการพฒันารว่มกนั 
หรือโรงเรียนอาจใช้ครูแกนน าเป็นผู้ให้การพัฒนาย่อมกระท าได้ตามศักยภาพของโรงเรียน  

ระยะที่ 2 ควรด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในเรื่องที่ต้องการ 
สถานศึกษาอาจใช้วิธีการฝึกอบรม (Training) โดยใช้วิทยากรภายนอก หรือภายในเป็นผู้ให้การพัฒนา
ซึ่งภายในต้องเป็นครูแกนน าในเรื่องนั้นๆ และได้รับการยอมรับจากทุกคนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนา
จะต้องเป็นเชิงปฏิบัติการ มอบหมายงานให้น าไปใช้ปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียน  
หลังจากจัดกิจกรรม Training แล้วต้องกระท ากิจกรรมพบกลุ่มย่อยควบคู่กับกระบวนการ Coaching 
(ช้ีแนะ) Mentoring (พี่เลี้ยง) และ Supervision (นิเทศ) ด้วยการ ด าเนินกิจกรรมพบกลุ่มย่อยให้
บ่อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ หรืออาจสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย 2 ครั้งใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานพบปะ 
พูดคุย ช้ีแนะ สอนแนะ ให้ค าปรึกษาจากผู้ให้การพัฒนา และครูพี่เลี้ยง และฟังการสะท้อนความคิด
ของผู้รับการพัฒนา เพื่อน าไปปรับปรุงงานส าหรับใช้ในวันต่อไป  

ระยะที่ 3 หลังจากพบกลุ่มย่อยสักระยะควรจัดกิจกรรมพัฒนาอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ                
สิ่งที่ได้รับการพัฒนามีการน าไปใช้จริงหรือไม่ เกิดผลอย่างไร รวมทั้งให้ความรู้ใหม่ในเรื่องที่พัฒนา
เพื่อที่จะน าไปใช้ในงานครั้งใหม่ หลังจากให้ความรู้ครั้งใหม่แล้วควรติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
โดยกระบวนการพบกลุ่มย่อยควบคู่กับกระบวนการ Coaching (ช้ีแนะ) Mentoring (พี่เลี้ยง) และ 
Supervision (นิเทศ) กระท าเช่นเดียวกับระยะที่ 2 พบกลุ่มย่อยเป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนผลการพัฒนา 
ต่อจากนั้นจึงประเมินผลการพัฒนาว่าบรรลุจุดประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
หรือโครงการที่พัฒนา 

การประเมินผลการพัฒนาเป็นการประเมินผลหลักสูตรที่ ใช้พัฒนาหรือโครงการ                
ที่ด าเนินกิจกรรมพัฒนาอาจกระท าได้หลายวิธีในที่นี้ขอเสนอวิธีสนทนากลุ่มซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง              
ที่จะท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ดังนี้  
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การประเมินผลการพัฒนาด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)  
รัตนะ บัวสนธ์ (2551 หน้า 123-125) กล่าวถึงการสนทนากลุ่ม ไว้ว่า เป็นวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลคล้ายๆ กันกับการสัมภาษณ์กลุ่มในแง่ที่ว่าอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มที่มี    
ต่อข้อค าถามของผู้วิจัยเป็นข้อมูลตอบค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ก็มีความแตกต่างจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มในหลายประเด็น ได้แก่ 

1. การเกิดข้ึนของสมาชิกที่จะท าการพูดคุยนั้นไม่ได้เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือตามสภาพ
ปกติที่เป็นอยู่ในชุมชนหรือในสนามวิจัย หากแต่สมาชิกที่จะร่วมพูดคุยนั้นเกิดข้ึนเพราะนักวิจัยเป็น    
ผู้คัดเลือกอย่างจงใจ โดยพิจารณาจากพื้นภูมิหลังหรือคุณลักษณะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

2. นักวิจัยกับสมาชิกที่จะพูดคุยนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องรู้จักคุ้นเคยกันหรือมีสัมพันธภาพ 
ที่ดีต่อกันมาก่อน หากแต่ความรู้จักมักคุ้นหรือสัมพันธภาพนี้จะถูกสร้างข้ึนโดยนักวิจัยเพื่อให้
บรรยากาศในการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะไม่ใช้เวลายาวนานดังเช่นการสัมภาษณ์กลุ่ม        
ซึ่งผู้วิจัยต้องเข้าไปอยู่ในสนามวิจัยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกในสนามวิจัย หากแต่การสนทนา
กลุ่มจะใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งใช้เฉพาะการเก็บข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ และเมื่อได้แล้วก็ยุติ  
การสนทนา นักวิจัยหรือผู้ด าเนินการสนทนาก็จะเดินทางกลับเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 
ในขณะที่การสัมภาษณ์กลุ่มนั้นนักวิจัยยังคงอยู่ในสนามวิจัยต่อไป 

4. การสนทนากลุ่มมีลักษณะที่เป็นการพูดคุยที่มีความเป็นทางการ (Formal) 
มากกว่าการสัมภาษณ์กลุ่ม กล่าวคือจะมีการก าหนดประเด็นที่จะสนทนาไว้อย่างชัดเจนตามล าดับ 
โดยที่นักวิจัยจะแสดงบทบาทเป็นผู้ด าเนินรายการ (Moderator) ที่จะต้องสร้างและควบคุม
บรรยากาศการสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่น ให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสอย่างทั่วถึงในการแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นสนทนาที่จัดเตรียมไว้ 

การสนทนากลุ่มมีขั้นตอนด าเนินการท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดเรื่องและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาโดยเรื่องที่จะศึกษาด้วยการสนทนากลุ่มนั้น     

มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอาศัยความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ขั้นท่ี 2 ก าหนดกรอบและประเด็นที่จะน ามาให้สมาชิกผู้ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นซึ่งโดยทั่วไป

แล้ว กรอบประเด็นที่จะสนทนาจะประกอบด้วย 3 กรอบประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่  
2.1 กรอบแรกเป็นกรอบน าการสนทนา ในกรอบจะประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้าง

ความคุ้นเคยระหว่างผู้ด าเนินการสนทนากับสมาชิกผู้ร่วมสนทนา เรื่องที่จะสนทนาในกรอบนี้จึงเป็นประเด็น
ทักทายถามสารทุกข์สุกดิบ การท างาน การประกอบอาชีพ ดินฟ้าอากาศ เป็นต้น 

2.2 ในกรอบนี้จะประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ที่ต้องการให้สมาชิกผู้ร่วมสนทนาได้แสดง
ความคิดเห็นโต้ตอบกันและกัน ทั้งนี้ประเด็นที่จะสนทนาจะสอดคล้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

2.3 กรอบสุดท้ายเป็นกรอบการปิดสนทนา ในกรอบนี้จะประกอบด้วยประเด็นการทบทวน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ได้สนทนาผ่านมารวมทั้งประเด็นยุติการสนทนาด้วยการขอบคุณผู้เข้าร่วม
สนทนา  
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กรอบประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้พัฒนาต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยแจงเขียนไว้ใน
กระดาษ หรือสมุดซึ่งจะต้องน าไปในวันสนทนาด้วย 

ขั้นท่ี 3 ก าหนดและคัดเลือกสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมสนทนา ในข้ันนี้เป็นการพิจารณาว่าจะให้บุคคลใด
เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาด้วย ซึ่งการคัดเลือกต้องพิจารณาจากคุณสมบัติว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่จะ
สามารถแสดงความคิดหรือให้ค าตอบต่อประเด็นต่างๆ ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ได้หรือไม่ นอกจากนั้นก็ต้อง
ถามความสมัครใจว่า บุคคลนั้นๆ ยินดีจะร่วมสนทนากลุ่มด้วยหรือไม่ เมื่อได้สมาชิกตามเกณฑ์         
ที่ต้องการแล้ว ก็ท าการนัดหมายวันเวลา และสถานที่ที่จะท าการสนทนา รวมถึงการสอบถามเกี่ยวกับ
การเดินทางมาร่วมสนทนายังสถานที่ที่นัดหมาย ซึ่งผู้วิจัยอาจจะต้องจัดหาพาหนะรับส่งด้วยก็ได้ 

ขั้นท่ี 4 จัดกลุ่มและด าเนินการสนทนา การจัดกลุ่มสมาชิกผู้ร่วมสนทนาตามประเด็นที่ก าหนด    
ในแต่ละครั้งนั้นจะใช้ผู้ร่วมสนทนาครั้งละประมาณ 6 -12 คน (Johnson and Christensen, 
2004, p. 188  อ้างอิงใน รัตนะ บัวสนธ์, 2551 หน้า 124) ทั้งนี้เพราะถ้าใช้ผู้ร่วมสนทนาที่มีจ านวนมาก
หรือน้อยกว่าน้ีจะท าให้เกิดการสนทนากลุ่มไม่ราบรื่นเท่าที่ควร กล่าวคือ ถ้าใช้ผู้ร่วมสนทนามากก็จะ
ท าให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ทั่วถึงทุกคน อาจท าให้ผู้ร่วมสนทนาบางคนไม่ได้
แสดงความคิดเห็น และเกิดการจับกลุ่มย่อยพูดคุยซึ่งกันและกันโดยไม่สนใจในประเด็นที่ผู้ด าเนินการ
สนทนาต้องการให้แสดงความคิดเห็น ถ้าใช้ผู้ร่วมสนทนาน้อยเกิ นไปอาจท าให้การสนทนาผูกขาด   
จากคนใดคนหนึ่งซึ่งจะไม่ได้ความคิดเห็นจากสมาชิกที่หลากหลายความคิด 

ในการคัดเลือกจัดกลุ่มสนทนาแต่ละครั้งยังต้องพิจารณาให้สมาชิกในกลุ่มกล้าแสดง
ความคิดเห็นเพราะถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความเหลื่อมล้ ากันทางสังคม เช่น ต าแหน่ง หน้าที่การงาน ยศ
ฐานันดรก็จะท าให้บคุคลที่มีสถานภาพด้อยกว่าไม่กล้าที่จะแสดงออกซึ่งความคิดในการด าเนินการสนทนานั้น 
ผู้ด าเนินการสนทนานับว่าเปน็ผู้มบีทบาทส าคัญที่สดุที่จะท าให้การสนทนากลุ่มเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ไปตามธรรมชาติ ดังนั้นผู้ด าเนินการสนทนาจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความไวต่อการสัมผัส รับรู้อารมณ์
และการแสดงออกของสมาชิกผู้ร่วมสนทนา สมาชิกคนใดผูกขาด สมาชิกคนใดเงียบไม่ยอมแสดง
ความคิดเห็น ปัญหาเช่นน้ีมักเกิดข้ึนเสมอซึ่งผู้ด าเนินการสนทนาต้องมีศิลปะในการท าให้ผู้ผูกขาดการ
สนทนาได้ลดการพูดคุยลงโดยมิให้บุคคลดังกล่าวรู้สึกเสียหน้า เสียอารมณ ์   

ในการสนทนากลุ่มนอกจากมีผู้ด าเนินการสนทนาและสมาชิกผู้ร่วมสนทนาแล้วควรต้อง
มีผู้บันทึก (Notake) เพื่อท าหน้าที่จดบันทึกอากัปกิริยาของผู้ร่วมสนทนา และช่วยเตือนผู้ด าเนินการ
สนทนาที่อาจจะลืมประเด็นการสนทนาบางประเด็นไปได้ นอกจากผู้จดบันทึกแล้วยังต้องมีผูใ้ห้บริการ
ทั่วไป ซึ่งคอยท าหน้าที่ให้บริการอื่นๆ เพื่อให้การสนทนากลุ่มไม่ถูกรบกวนโดยบุคคลที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและช่วยจัดหาเครื่องดื่ม ของว่างในขณะสนทนาอีกด้วย  

ขั้นท่ี 5 สรุปและปิดประเด็นสนทนา เมื่อการสนทนาได้ด าเนินการมาจนกระทั่งครบตามประเด็น   
ที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้ด าเนินการสนทนาก็จะมีค าถามในเชิงทบทวนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
และเมื่อสังเกตเห็นว่าสมาชิกไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ แล้วก็จะท าการสรุปและยุติการสนทนา 

จะเห็นได้ว่าเทคนิคการประเมินโดยวิธีการสนทนากลุ่มนั้นจะเป็นการประเมินที่ได้ข้อมูล
จากความคิดเห็นที่หลากหลายของสมาชิก ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่น่าเช่ือถืออันเนื่องมาจาก การก าหนดกลุ่ม
สมาชิกที่เข้าร่วมสนทนานั้น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนและตรงตามสภาพปัญหาของการพัฒนา โดยจะต้องก าหนด
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ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเป็นผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม อันประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ให้การพัฒนา และครูผู้เข้ารับการพัฒนาข้อมูล
ที่ได้จากการสนทนากลุ่มจะสะท้อนกลับยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับรู้รับทราบถึงผลการพัฒนา      
และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครั้งต่อไป อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดีย่ิง  

สรุปผล 
ดังนั้นการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะให้เกิดประสิทธิผลได้นั้นมีปัจจัยที่ส่งผลหลาย

ประการนอกจากแนวคิดที่ต้องค านึงถึงหลกัของความต้องการ หลักของการมีส่วนรว่ม ต้องมีเป้าหมาย
ส าคัญของการพัฒนาตามภารกิจของครูทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นฐาน  นอกจากจะให้ครูได้รับการพัฒนา
อย่างสัมฤทธิผลแล้วการพัฒนาจะต้องส่งผลให้เกิดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง และการพัฒนา
จะต้องเกิดผลกระทบในทางบวกต่อโรงเรียน และชุมชนด้วยนักเรียนต้องได้รับการเรียนเต็มหลักสูตร     
ไปพร้อมกับตัวครูที่ได้รับการพัฒนา  ต้องท าให้ครูรู้สึกศรัทธา มีความสุข มีส่วนร่วมได้ใช้ความคิดวิเคราะห์     
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น      
มีหลายประการ ได้แก่ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากชุมชน  
องค์กรภายนอกโรงเรียน และที่ส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ต้องมีลักษณะที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู    
คือ การมีความรู้และทักษะพื้นฐานวิชาชีพครู   มีความต้องการในการพัฒนาตนเองมีการเข้าร่วมการพัฒนา
อย่างสมัครใจ และต้องตระหนักในวิชาชีพครู   
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ารเครือ่งมือในการยกระดบัพฒันาที่ยั่งยนื 
Corporate Social Responsibility the tool for enhancing the sustainable 

development 
 

วรรณวิชนี ถนอมชาติ1 
 

บทคัดย่อ 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างความสมดุลระหว่างการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ภายใต้บริบทแนวคิดดังกล่าวน้ีหัวใจหลักคือการค านึงถึงความเป็นอยู่และการ
ด าเนินชีวิตที่ดีของคนรุ่นหลัง หากจะพิจารณาให้ลึกซ้ึงแล้วแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันมีความเก่ียวข้องกับแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การน้ันเป็นการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การโดยการค านึงถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่สมาชิกภายในองค์การ           
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ในขณะที่องค์การมีบทบาทหน้าที่ในการท าให้การด าเนินการขององค์การ    
อยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแล้วยังมีบทบาทในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและการค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซ่ึงน ามา
สู่ความผาสุขต่อคนในสังคม นอกจากน้ัน การด าเนินบทบาทขององค์การที่มีจริยธรรมและความสมัครใจที่จะท าเพื่อ
เพื่อนมนุษย์ต่างเป็นนัยที่สะท้อนถึงการค านึงถึงความสามารถในการด ารงชีวิตและความอยู่รอดของคนในปัจจุบัน
และอนาคตภายใต้สภาพแวดล้อมและภัยคุกคามที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่กล่าวมาน้ีน้ันเป็นรากฐานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนซ่ึงประกอบไปด้วยการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปอย่างสมดุล จึงสามารถกล่าวได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจเป็นเครื่องมือ
ที่สนับสนุนและยกระดับให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมได้ 
 
ค าส าคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

Abstract 
The concept of sustainable development (SD) emphasizes the balancing between 

economic society and environment. Regarding this concept, a key consideration of sustainable 
development is the well-being of future generations which is thoroughly associated with 
corporate social responsibility (CSR). Namely, corporate social responsibility is the activities taking 
into account with all stakeholders including the members, stockholders, customers, communities, 
and environment. While the organizations have their role in making their operations survive 
economically, they also play their role in complying with laws, regulations, and environmental 
requirements building the well-being of the people. Implementations of ethical and voluntary of 
the organizations, moreover, imply a reflection of survival of peoples under threat of development from 
the past to present. The actions of such the corporate social responsibility are the foundation of 
sustainable development and also correspond to creating the balancing of the development of 

                                                
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
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economic, society, and environment. It can be strongly concluded that corporate social responsibility is a 
tool to creating and enhancing the sustainable development of our society.   

Keywords : Corporate Social Responsibility, Sustainable Development 
 
บทน า 

ความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility)     
มีมาช้านานตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ซึ่งต่อมาได้มีวิวัฒนาการและเช่ือมโยงสู่รากฐานแนวคิดการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนในปลายศตวรรษที่ 19 และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ความรับผิดชอบต่อสังคม     
ขององค์การธุรกิจนั้น มิได้หมายถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัททีด่ าเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ในความหมายของ ค าว่า “Corporate” นั้น รวมไปถึง
การรวมกลุ่มกันของบุคคล องค์การ และหน่วยงานภาครัฐก็ย่อมได้ ดังความคิดเห็นของนักวิชาการบางท่าน 
อาทิเช่น พิพัฒน์ นนทนาธร์ (2553) ที่ได้กล่าวอ้างอิงถึงการจัดองค์การท้องถ่ินของประเทศอังกฤษ    
ที่ใช้ค าเดียวกัน ว่า Corporate ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เพียง
องค์การธุรกิจที่ด าเนินการเพื่อผลก าไรทั่วไป อาจรวมไปถึงองค์การที่ไม่แสวงหาก าไรหรือองค์การ
ภาครัฐก็ได้  

โดยปกติแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีการแบ่งเป็นล าดับช้ันเริ่มจากความรับผิดชอบ   
ข้ันพื้นฐานที่จะต้องท าให้องค์การอยู่รอดได้ ไปจนถึงความรับผิดชอบข้ันสูงสุดที่เป็นไปโดยความสมัครใจ
ไม่ได้เกิดจากข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งหากจะกล่าวถึงความเช่ือมโยงที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว 
(Sustainable Development) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับการสร้างให้
เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและแนวคิดของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และยังมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นของการด าเนินการใดๆ ที่จะต้องค านึงถึงการคงอยู่
และการไม่ได้รับผลกระทบในทางลบในอนาคตของมนุษย์ในรุ่นต่อไป ซึ่งในบทความนี้จะน าเสนอ
ความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องมือในการยกระดับการพัฒนาที่
ยั่งยืนดังรายละเอียดที่ส าคัญต่อไปนี้      
 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 

ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเริ่มมีมาตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยมุมมอง
และแนวคิดของ อดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่ระบุว่ากลไกลทางตลาดจะเป็นตัวตัดสินทางธุรกิจ 
ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวนี้ ได้มีผู้ร่วมขยายความเกิดเป็นแนวคิด “มือที่มองไม่เห็น (Invisible hand)” 
โดยมีสาระส าคัญว่ามนุษย์มีความเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง หากมีเสรีภาพในการของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวดังกล่าวแล้วมนุษย์ก็จะตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจด้วยเหตุผลเพื่อให้ตัวเองได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะกลายเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ตั้งใจเสมือนมีมือที่มอง    
ไม่เห็นมาชักน าไป หากจะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึนกล่าวคือ หากปัจเจกบุคคลในระบบเศรษฐกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงานและผู้บริโภคต่างมีการตัดสินใจและด าเนินการทางเศรษฐกิจใด ๆ 
อย่างมีเหตุมีผล (rational) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองแลว้ เช่ือว่าผลประโยชน์ของทุกฝา่ยจะ
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ประสานกันได้ (harmony of interest) เปรียบเหมือนมี มือที่มองไม่เห็น (invisible hand) คอยก ากับอยู่       
การวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อมาได้มีการพัฒนายกระดับข้ึนจนปัจจุบันได้
แพร่หลายและเช่ือมโยงเข้าสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ  (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การด าเนิน
องค์การโดยการใส่ใจ และดูแลรักษาตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งภายใน     
และภายนอกองค์การ (Williams, 2014) นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการด าเนินบทบาทขององค์การที่ค านึงถึง    
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของโลกด้วยการมีส านึกในคุณค่า (Welford, 2017) ซึ่งใน
บริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น หากจะขยายความลงลึกไปให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึน สามารถกล่าวได้ว่า 
“สังคม (Social)” นั้น มีความหมายที่กว้างและครอบคลุมไปถึงชุมชนท้องถ่ิน รัฐ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ        
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์การ  (Thiel, 2015) ในขณะเดียวกันการด าเนินการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ยังต้องรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อพนักงานหรือสมาชิกในองค์การด้วย 
องค์การต่างๆ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มน า      
แนวคิดไปใช้ ผู้บริหารองค์การบางแห่งมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งไปที่
สังคมภายนอกองค์การผ่านการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง  ๆตั้งแต่กิจกรรมเล็ก  ๆไปจนถึงกิจกรรมที่ใหญ่ข้ึน 
อาทิเช่น การเก็บขยะ การปลูกป่า หรือการบริจาคเพื่อสังคม เป็นต้น และละเลยที่จะมองถึงความรับผิดชอบ
หรือหน้าที่พื้นฐานที่องค์การต้องมีต่อพนักงาน ดังเช่น การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมในการจา้งงาน การสร้าง
ระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม สนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เป็นต้น     
จึงท าให้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ครอบคลุมและเป็นไปตามแก่นแท้ของแนวคิด
ความรับผิดชอบของสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม      
ในบทความนี้จึงจะอธิบายถึงล าดับข้ันของความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนดังต่อไปนี ้

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ สามารถแบ่งประเภทตามล าดับข้ัน ภายใต้แนวคิดตัวแบบ      
พิรามิดความรับผิดชอบต่อสังคม (The pyramid of corporate social responsibility) ของคาร์รอล (Caroll) 
ในปี ค.ศ. 1991 ออกเป็น 4 ข้ัน (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) ได้แก่ ข้ันที่ 1 ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ คือ 
ความรับผิดชอบที่องค์การมีต่อตนเองในการด าเนินกิจกรรมขององค์การเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ 
องค์การมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องท าให้องค์การคงอยู่ต่อไปและมีผลก าไร ทั้งนี้ เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบในล าดับข้ันแรกหรือล าดับต่ าสุด โดยเมื่อองค์การอยู่รอดก็จะถือว่าเป็นแสดงความ
รับผิดชอบต่อสมาชิกขององค์การและผู้ถือหุ้นที่จะไม่ต้องแบกรับผลกระทบจากการลดลงของรายได้    
ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตามองค์การต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่าการอยู่รอดหรือ
ผลก าไรขององค์การนั้นจะต้องไม่เกิดจากกระท าการที่เบียดเบียนสังคม ข้ันที่ 2 ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
เมื่อองค์การสามารถอยู่รอดได้และมีผลก าไรแล้ว จะต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ      
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่องค์การไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายขององค์การ 
อาทิเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน และกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วนั้นในบางองค์การอาจมีการน าเอาความรับผิดชอบในล าดับข้ันนี้ไป
รวมอยู่กับความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ได้ ล าดับถัดมา

135



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

คือ ข้ันที่ 3 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม เป็นเรื่องของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ
และตอบแทนต่อสังคมส่วนรวม ความรับผิดชอบข้ันดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจขององค์การ
ภายใต้หลักการของคุณธรรมที่เป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐานขององค์การในการสร้างจุดที่สมดุลหรือ
ความเหมาะสมระหว่างผลก าไรและความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
เป็นแนวคิดที่ส าคัญมากในสังคมปัจจุบันที่จะบอกได้ว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด นอกเหนือจากข้อบังคับ        
ทางกฎหมาย และข้ันสุดท้าย คือ ข้ันที่ 4 ความรับผิดชอบด้านการเสียสละส่วนตนขององค์การเพื่อมนุษย์     
เป็นความรับผิดชอบในการเสียสละข้ันสูงสุดขององค์การโดยไม่ค านึงถึงเพียงการด าเนินการตามกฎหมาย
หรือจริยธรรมเท่านั้น แต่เป็นการด าเนินการที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากสังคม โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพความเป็นอยู่หรือความเป็นไปที่ดีข้ึน ภายใต้การเสียสละขององค์การ
ในล าดับข้ันน้ีถือเป็นความสมัครใจสูงสุดขององค์การซึ่งหากองค์การไม่ท าก็ไม่มีการต าหนิจากสังคม  

 
แผนภาพที่ 1 ตัวแบบพิรามิดความรับผิดชอบต่อสังคม (The pyramid of corporate social 

responsibility) ของคาร์รอล (Caroll) (Caroll, 1991) 
 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ได้เกิดกระแสจากประชาคมโลกที่ตระหนักและตื่นตัวจากการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอดีตที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและลดปริมาณลง      
อย่างรวดเร็วประกอบกับการเกิดข้ึนของปัญหาความยากจน การเพิ่มจ านวนประชากร สุขภาพและ         
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม จึงท าให้เกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะส่งผล
ต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต  โดยในปี ค.ศ.1983 สหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการโลก                        
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) 
ข้ึนเพื่อศึกษาการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และ ได้จัดท าวาระแห่งโลก      
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต่อมาในปี ค.ศ.1987 ได้มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดอนาคตของโลก
ร่วมกัน (Our Common Future) และได้สรุปออกมาในรายงานบรันด์แลนด์ (the Brundtland Report)    
โดยมีการกล่าวถึงการก าหนดทศิทางใหม่ของการพัฒนาซึ่งเรียกว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development: SD)” ซึ่งได้ระบุว่าเป็นวิธีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน
โดยไม่ริดรอนความสามารถของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา ( United 
Nations, 1997) และสร้างกระแสการเรียกร้องให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงวิถีทางในการด าเนินชีวิตที่
คุกคามต่อสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรทางธรรมชาติและผลักดันให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประเด็นดังกล่าวต่อมาได้ถูกน ามาเป็นหัวข้อหนึ่งที่ส าคัญในการพิจารณาร่วมกันในการประชุม

ความรับผิดชอบในการเสียสละต่อมนุษย์ 

ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 

ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 

ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
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ของนานาประเทศครั้งแรกที่กรุงริโอเดอจาเนโรหรือเรียกว่า การประชุม สหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Earth Summit) ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งก่อให้เกิดการลงนามรับรอง
สาระส าคัญเอกสารหลายฉบับ หนึ่งในนั้นเป็น แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Agenda 21:Programme of Action for Sustainable Development) ที่ระบุถึงการเรียกร้องให้
เกิดการพัฒนาโดยเอาใจใส่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการมุ่งเน้นแต่การเติบโตของ
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว (United Nations Conference on Environment and Development, 1992) 
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ผลักดันให้องค์การต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทวีความเข้มข้นใน
การยอมรับและปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น จะต้องค านึงถึงความสมดุล   
ของการพัฒนาระหว่าง 3 ด้าน (Spiritual Principle of SD) (ดังแสดงในแผนภาพที่ 2) คือ ด้านเศรษฐกิจ      
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปอย่างเช่ือมโยงกันทั้งสามด้าน  เมื่อมีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจก็จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในสังคม เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้
ของคนในสังคม ปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากร ปัญหาความยากจนหรือผลกระทบอื่น  ๆที่อาจจะเกิดข้ึนต่อคน
ในสังคม นอกนจากนั้น ยังต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การไม่ส่งผลเสีย
หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 
แผนภาพที่ 2 ความสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
บริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่อพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในปัจจุบันการมองเพียงแค่ผลตอบแทนขององค์การเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะท าให้องค์การ  
ก้าวไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากการด าเนินขององค์การนั้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน       
และเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งมีลูกค้า ชุมชน รัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศเข้ามา      
มีส่วนเกี่ยวข้อง (Pillay, 2015)  ในอดีตการด าเนินกิจกรรมขององค์การโดยมุ่งแสวงหาก าไรโดยไม่ค านึงถึง
ความชอบธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลเสียร้ายแรงที่ท าให้บางองค์การเกิดการสูญเสีย
รายได้และความสามารถในการแข่งขันลดลง ปิดกั้นโอกาสในการเติบโตทางการตลาดรวมไปถึงการไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจอยู่ต่อไปได้ ดังเช่น กรณีศึกษาที่ส าคัญของโลกในการล้มละลายของบริษัท เอนรอน (Enron) ซึ่งใน
อดีตเคยเป็นบริษัทการค้าพลังงานช้ันน าของโลก ที่มีปัญหาการขาดความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการท าการค้าแบบการซื้อขายโดยไม่มีสินทรัพย์รองรับ (asset-light)  ท าให้รายได้      
ที่ปรากฏในบัญชี ไม่ตรงกับจ านวนเงินสดที่บริษัทมีอยู่จริง  ท าให้บริษัทล้มละลายในที่สุด ดังนั้น การด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ขององค์การจึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจากล าดับข้ันแนวคิด

สังคม 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
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ตัวแบบพิรามิดความรับผิดชอบของสังคมของคาร์รอลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นธรุกิจมีบทบาทและ
หน้าที่ในการสร้างความอยู่รอดและเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยต้องค านึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนใดก็จะส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่     
และขณะที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายก็จะสร้างความผาสุขต่อคนในสังคม นอกจากนั้น จริยธรรมและ
การค านึงถึงเพื่อนมนุษย์ก็เป็นการค านึงถึงการอยู่รอดของทั้งคนในยุคปัจจุบันและรวมถึงอนาคต      
จึงสามารถกล่าวได้ว่าภายใต้หลักแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นรากฐานหนึ่งของการบรรลุถึง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
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การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยส านกังานรัฐสภาประจ าจังหวัด 
New Public Sevices by The Provincial Parliamentary Offices  

 
เอกพร รักความสุข1 

 
บทคัดย่อ 

การจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในปี พ.ศ. 2556 เป็นการปรับโครงสร้างของรัฐสภาที่แสดง         
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชนโดยค านึงถึงพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
รูปแบบใหม่ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ     
ที่มีหน่วยงานประจ าอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการท างานของรัฐสภาโดยตรงจากการติดต่อกับ
ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในแต่ละพื้นที่ มีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้ส านักงานรัฐสภาประจ า
จังหวัดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการเมืองและประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมที่ส านักงาน
รัฐสภาประจ าจังหวัดจัดขึ้น ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดได้สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ใ น
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เกิดเป็นประชาสังคมที่สนใจด้านการเมืองและเกิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประชาชนกับ
ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในการก าหนดกิจกรรมต่าง  ๆตามภารกิจของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด การปฏิบัติงานของ
ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดจึงเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนความเคลื่อนไหวของประชาชนในทางการเมืองให้มี
ความเข้มแข็งและมีความชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ส่งผลดีต่อการสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ
และความเชื่อม่ันที่ประชาชนมีต่อระบบรัฐสภา ดังน้ัน การด าเนินการของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด จึงเป็นตัวอย่าง  
ของการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ค านึงถึงความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 
 
ค าส าคัญ : บริการสาธารณะ, ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด  
 

Abstract 
Establishment of the Provincial Parliamentary Offices in the year 2013 is restructuring of 

the parliament which presented relationship between the parliament and people by considering 
the area of public services. This is regard as initiation of the new model to reconstruct the 
agencies under supervision of the Legislative Department to be as same as the Executive and the 
Judicial, localized in all provinces of Thailand. People have intimately opportunities in regard to 
Parliament work in each area such as an appeal to Provincial Parliamentary Offices, learning 
Politics and Democracy through activities of Provincial Parliamentary Offices. The unofficial 
relationship between Provincial Parliamentary Offices and localized people brings about to Civil 
Society interested in Politics and build up the partnership between people and Provincial 
Parliamentary Offices according to occasional missions.  The operation of Provincial Parliamentary Offices 
is the main significance to support People movement in politic area to be strong and lawful in 
accordance with Constitution. Lastly, this brings to power of the Legislative and confidence of 
people to Parliamentary system. Therefore, the Provincial Parliamentary Offices are the example 

                                                
1 รองศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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for New Public Service of the Legislative Department that was concerned in democratic 
citizenship. 
 
Keywords : public sevices, Provincial Parliamentary Office 
 
บทน า 

การปรับโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นการจัด
โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารด้วยการน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) เป็นแนวทางในการบริหารภาครัฐ โดยการน าแนวคิดและวิธีการใน
การบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐ มีมุมมองว่า “ประชาชนคือ
ลูกค้า” (customers) ซึ่งเป็นกระแสหลักที่เกิดข้ึนในการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2556 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการจัดตั้งหน่วยงานข้ึน
ใหม่เพื่อท าหน้าที่ในการเช่ือมต่อกับประชาชนในระดับพื้นที่ โดยประธานรัฐสภาได้จัดตั้ง “ส านักงาน
รัฐสภาประจ าจังหวัด” มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการเทียบเท่ากลุ่มงานในสังกัดส านักงาน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และก าหนดให้มีต าแหน่งหัวหน้า
หน้าส านักงานรัฐสภาจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บทบาท อ านาจ
หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนในการใช้สิทธิของประชาชน และผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม และระเบียบที่ก าหนดไว้ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชน    
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ การตรวจสอบ กลั่นกรองข้อเท็จจริง สรุปเรื่องราวร้องทุกข์   
เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่าง ๆ  ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอความเห็น
และแนวทางแก้ไขต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการและสมาชิก
รัฐสภา  
 5. ประสานราชการกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทั้งภายในและภายนอกอันเป็นการสนับสนุน    
การปฏิบัติภารกิจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 จากนั้นส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดพิธีการเปิดที่ท าการส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด 
จ านวน 6 แห่ง อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภายใต้ช่ือว่า “81 ปี รัฐสภาไทย
เปิดมิติใหม่ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด” โดยถือมงคลฤกษ์ตรงกับวันสถาปนาของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐสภาประจ าจังหวัด เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด     
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ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงพันธะกิจของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด กล่าวคือ     
ประการแรก เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและสื่อสารทางการเมือง ประการที่สอง สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประการที่สาม รับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชน ประการที่สี่ 
เป็นศูนย์ประสานด้านนิติบัญญัติ และประการที่ห้า เป็นศูนย์รวมการให้บริการนิติบัญญัติในพื้นที่  

จะเห็นได้ว่า การจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดของฝ่ายนิติบัญญัติ มีจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับ 
“ประชาชน” เป็นการให้บริการสาธารณะของฝ่ายนิติบัญญัติที่ค านึงถึง “พื้นที่” ในการให้บริการ มีมุมมอง  
ที่แตกต่างจากการปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐของฝ่ายบริหารมีมุมมองว่า “ประชาชนคือลูกค้า” 
โดยฝ่ายนิติบัญญัติให้ความส าคัญในเรื่อง “ความเป็นประชาธิปไตย” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน    
ได้เข้าถึงการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติผ่านการปฏิบัติงานของข้าราชการของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่มีการจัดต้ังส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด การด าเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ
ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” (New Public Service) ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ “ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย” (democratic citizenship) ดังนั้น 
การที่ฝ่ายบริหารปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐด้วยแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
เลือกแนวคิดการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ในการจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด ย่อมเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารภาครัฐและส่งผลต่อประชาชน อันเป็นผลมาจากการให้ความส าคัญที่แตกต่างกัน   
 บทความวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” จากการจัดตั้ง
ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดซึ่งมีจุดเน้นในเรื่อง “ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย” โดยน าข้อค้นพบ     
จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลขององค์การฝ่ายนิติบัญญัติ: กรณีส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด” มาวิเคราะห์
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อช้ีให้เห็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งไม่ได้มองว่า “ประชาชน
คือลูกค้า” ส าหรับการวิจัยเรื่องดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อ
ศึกษาถึงการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการจัดตั้งส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัดประการที่สองเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัด และประการสดุท้ายเพือ่ศึกษาถึงประสทิธิผลของส านักงานรฐัสภาประจ าจังหวัดที่มีการ
เปิดด าเนินการแล้ว การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในการจัดตั้งส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัดและการปฏิบัติหน้าทีข่องส านักงานรฐัสภาประจ าจังหวัด โดยมีส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารหน่วยงานของฝ่ายนิติบัญญัติ เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการ
หลากหลายเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและมีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายๆ ด้าน เพื่อความถูกต้องของการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน 
การวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบโดยสรุป กล่าวคือ 
 1. การจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในปี พ.ศ. 2556 เป็นการปรับโครงสร้างของรัฐสภา     
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชนโดยค านึงถึงพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะ ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของรูปแบบใหม่ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการที่มีหน่วยงานประจ าอยู่ทุกจงัหวัดของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเป็นการเช่ือมตอ่
ระหว่างประชาชนในแต่ละจังหวัดกับรัฐสภา และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ตลอดจนการ

141



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560 | Vol3,No.2 May- August 2017: ISSN 2465-3578 
 

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดจึงเป็นหน่วยงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในระดับจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่ตามที่รัฐสภาก าหนด 

2.การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดที่จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี ขอนแก่น 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แก่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ประชาธิปไตยและการสื่อสารทางการเมือง การสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และรับเรื่องร้องเรียน การเป็นศูนย์ประสานงานด้านนิติบัญญัติ และการเป็นศูนย์รวมการให้บริการ       
ในพื้นที่ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของฝ่ายบริหารในการ            
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชน มีการสร้างเครือข่ายแบบ           
เป็นทางการและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารและลดข้ันตอน       
ในการท างาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เปิดด าเนินการ ส านักงานรัฐสภา    
ประจ าจังหวัดจึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นรูปแบบของการบริหาร
ภาครัฐที่ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลดีต่อการท างานของรัฐสภาในภาพรวม    

3. ในระยะเริ่มต้นของการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด มีกิจกรรมที่รัฐสภา      
เคยท ามาตามแผนงานที่ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีและกิจกรรมที่ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด
ก าหนดข้ึนตามภารกิจ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการเมือง มุ่งเน้นไปสู่การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามมีข้อจ ากัด
ในการก าหนดกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามข้ันตอนของการบังคับบัญชา ซึ่งมีความล่าช้าในการด าเนินการและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ข้ึนอยู่กับนโยบายของประธานรัฐสภาและการบริหารงานของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
เป็นหลัก ท าให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องขอทราบนโยบายและแนวทางในการท างาน ถือว่าเป็นอุปสรรค    
ในการท างานและส่งผลต่อการรเิริม่กิจกรรมใหม่ๆ ที่สอดคลอ้งกับความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงของ
แต่ละจังหวัด  

4. ข้าราชการของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดของรัฐสภาในแต่ละพื้นที่ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมใหม่ของการท างานในแต่ละจังหวัด และได้รับความร่วมมือจากประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ข้าราชการที่สมัครมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดโดยส่วนใหญ่ 
มองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการได้อยู่ในภูมิล าเนาที่ต้องการ แต่ขาดความมั่นใจ   
ในการดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ การชะลอการ
จัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดอีก 24 จังหวัด อาจท าให้เข้าใจได้ว่า เป็นการจัดตั้งส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัดเป็นการช่ัวคราว ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของข้าราชการที่ตั้งใจมาท างานที่ส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัด 

5. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการท างานของรัฐสภาโดยตรงจากการติดต่อกับส านักงานรัฐสภาประจ า
จังหวัดในแต่ละพื้นที่มีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้ส านักงานรัฐสภาประจ าจังห วัด
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการเมืองและประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมที่ส านักงาน
รัฐสภาประจ าจงัหวัดจัดข้ึน ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดได้สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในแต่ละพื้นที่
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เกิดเป็นประชาสังคมที่สนใจด้านการเมืองและเกิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
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ประชาชนกับส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัด การปฏิบัติงานของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดจึงเปน็ส่วนส าคัญที่สนับสนุนความเคลื่อนไหว
ของประชาชนในทางการเมืองให้มีความเข้มแข็งและมีความชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ส่งผลดีต่อการ
สร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติและความเช่ือมั่นที่ประชาชนมีต่อระบบรัฐสภา 

6. ประสิทธิผลของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด ข้ึนอยู่กับการจัดการระบบบริหารภายใน      
ของรัฐสภาและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดท า
แผนพัฒนาส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงาน
รัฐสภาประจ าจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 เป็นแนวทางในการบริหารส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด 
เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด พบว่า สามารถท าหน้าที่ตาม
แผนงานและภารกิจที่ก าหนดได้เป็นอย่างดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และเป็นการวางรากฐานให้ระบบรัฐสภาในการให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

ส าหรับการจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของการปรับโครงสร้างการบริหาร
ภาครัฐของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการสร้างระบบบริหารงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้ความส าคัญกับประชาชน      
ในระดับพื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อกับฝ่ายนิติบัญญัติได้โดยตรงจากพื้นที่ที่มีการให้บริการสาธารณะ 
เช่นเดียวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติอาศัยแนวคิดการให้บริการ
สาธารณะแนวใหม่ที่มองประชาชนเป็น “พลเมืองประชาธิปไตย” โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ การด าเนินการดังกล่าวนี้มีความแตกต่างจากความจ าเป็นในการ
ปฏิรูประบบราชการของฝ่ายบริหารในปี พ.ศ. 2545 ที่ต้องการปรับบทบาทของการบริหารภาครัฐ                      
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการที่เหมาะสม ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการปรับ
โครงสร้างจะต้องสะท้อนภารกิจ อ านาจหน้าที่ ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทันกับ
ความต้องการของประชาชน มีขนาดคล่องตัวไม่ซ้ าซ้อน และมีเจตนารมณ์ของการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่ง    
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดการประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen centered) เป็นการจัดโครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารด้วยการน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) มาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐ  

จะเห็นได้ว่า แนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” เป็นหลักการส าคัญของการบริหารภาครัฐ      
ที่ยอมรับบทบาทและคุณค่าของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ      
ซึ่งนักวิชาการที่จุดประกายในเรื่องนี้ ได้แก่ Robert B. Denhardt และ Janet Vinzant Denhardt 
ซึ่งร่วมกันเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือช่ือ “The New Public Service: serving, not steering” 
โดยกล่าวถึงแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” ว่า มีรากฐานความคิด (The Roots of the New 
Public Service) มาจากแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การภาครัฐรวม 4 เรื่อง กล่าวคือ 
(Denhardt & Denhardt, 2007, pp. 27-41) 
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1. ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) เป็นการให้ความส าคัญกับประชาชน
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับสภาพการเมืองที่เป็นอยู่ ค านึงถึงสิทธิของประชาชนตามที่กฎหมายก าหนด 
เน้นความสามารถของประชาชนในการเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองอย่างมีพลัง  

2. ตัวแบบของชุมชนและประชาสังคม (Model of Community and Civil Society) เป็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนต่าง  ๆที่มีความร่วมมือระหว่างกัน มีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ท างานร่วมกันเป็นทีม 
การบริหารองค์การภาครัฐเป็นการเข้ามาช่วยสร้างและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน โดยส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันในชุมชนเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมระหว่างรัฐกับพลเมือง  

3. แนวคิดมนุษย์นิยมขององค์การและรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (Organizational 
Humanism and New Public Administration) เป็นการให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ ซึ่งต้องการความ
อิสระ ต้องการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถูกกระท าไปเป็นผู้กระท า  

4. รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern Public Administration) เป็นหลักการ      
ที่เน้นการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิพากษ์การได้มาของความรู้แบบปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ซึ่งยึดแนวทางการสร้างองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ขณะที่การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์     
ในยุคหลังสมัยใหม่เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยเน้นตามแนวทางการตีความ (interpretive 
approach) การวิพากษ์เชิงคุณค่า (value critical) และวิเคราะห์วาทกรรม (discourse)  

ผลงานของ Robert B. Denhardt และ Janet Vinzant Denhardt ที่อาศัยหลักการส าคัญ        
ทั้งสี่เรื่องนี้ เป็นการวิพากษ์หลักการของการบริหารภาครัฐตามแนวคิด “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” 
โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์มาก าหนดเป็นแนวทางใหม่ในการให้บริการสาธารณะ 
ขณะที่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่น าองค์ความรู้เกี่ยวกับ “การจัดการของภาคธุรกิจเอกชน” 
มาเป็นหลักและปรับใช้ในการบริหารภาครัฐ ซึ่ง Robert B. Denhardt และ Janet Vinzant 
Denhardt. ได้อธิบายแนวทางในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐไว้ กล่าวคือ (Denhardt & 
Denhardt, 2007, pp. 42-43) 

 การบริหารภาครัฐเป็นการรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่แค่ลูกค้า (Serve Citizens, 
Not Customers)  

 การบริหารภาครัฐเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะ (Seek the Public Interest)  
 การบริหารภาครัฐเน้นคุณค่าการเป็นพลเมืองเหนือความเป็นผู้ประกอบการ (Value 

Citizenship over Entrepreneurship)  
 การบริหารภาครัฐเน้นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์แต่ลงมือปฏิบัติด้วยความเป็นประชาธิปไตย 

(Think Strategically, Act Democratically)  
 การบริหารภาครัฐเป็นความพร้อมในความรับผิดชอบซึ่งไม่ใช่เรื่อง่าย (Recognize that 

Accountability Isn’t Simple)  
 การบริหารภาครัฐเน้นการให้บริการมากกว่าการคอยก ากับ (Serve Rather than Steer)  
 การบริหารภาครัฐเน้นคุณค่าของคนมากกว่าความสามารถในการผลิต (Value People, 

Not Just Productivity)  
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จะเห็นได้ว่า หลักการส าคัญของแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” ตามข้อเสนอของ 
Robert B. Denhardt และ Janet Vinzant Denhardt มีลักษณะเป็นการโต้แย้งหลักการของแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ที่มีการน าเสนอโดย David Osborne และ Ted Gaebler จากหนังสือช่ือ “Reinventing 
Government : How the Entrepreneurial Spirits is Transforming the Public Sector” 
(1992) โดยมีแนวทางอยู่ 10 เรื่อง กล่าวคือ 

 การบริหารภาครัฐเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย              
และให้การสนับสนุนมากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเอง (catalytic government : steering rather than rowing)     
ซึ่งจะเห็นว่า ค าว่า “รัฐบาล” มาจากภาษากรีก แปลว่า “การถือหางเสือเรือ” (steering) งานของรัฐบาล     
คือการถือหางเสือ ไม่ใช่การพายเรือ(rowing) การพายเรือเทียบได้กับการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ  

 การบริหารภาครัฐควรมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ
กิจกรรมนั้นๆ (community-owned government : empowering rather than serving) 

 การบริหารภาครัฐ ควรมีการแข่งขันในการให้บริหาร (competittive government : 
injecting compettition into service delivery  ) 

 การบริหารภาครัฐ ควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการบริหารองค์การภาครัฐ 
(missing-driven government : transforming rule-driven organizations  ) 

 การบริหารภาครัฐ ควรให้ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานมากกว่าการได้ท างาน 
(results-oriented government : funding outcomes, not inputs) 

 การบริหารภาครัฐ ควรมุ่งสนองตอบต่อประชาชนในฐานะผู้รับบริการ มากกว่า
ความต้องการของการบริหารงานในภาครัฐ (customer - driven government : meeting the 
needs of thecustomer, not the bureaucracy) 

 การบริหารภาครัฐ ควรบริหารแบบวิสาหกิจที่มีความสามารถในการหารายได้มากกว่า    
การบริหารโดยใช้จ่ายงบประมาณ (enterprising government : earning rather than spending) 

 การบริหารภาครัฐ ควรเตรียมการณ์ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตมากกว่าจะแก้ไข
ปัญหาโดยการรอรับปัญหาที่จะเกิดข้ึน (anticipatory government : prevention rather than cure) 

 การบริหารภาครัฐ ควรกระจายอ านาจจากบนลงล่างเพื่อการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 
(decentralized government : from hierarchy to participation and teamwork) 

 การบริหารภาครัฐควรมุ่งความส าคัญที่การตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ค านึงถึงความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชนที่เป็นตลาดเป้าหมาย(market-oriented government : leveraging 
change through the market) 
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แนวคิดของ David Osborne และ Ted Gaebler ดังกล่าวมานี้ เป็นการปรับบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่อาศัยแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการในการเปลี่ยนแปลงการบริหารหน่วยงานภาครัฐ (Reinventing 
Government) ขณะที่แนวคิดของ Robert B. Denhardt และ Janet Vinzant Denhardt อาศัยแนวคิด     
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย (Democratic Citizenship), ตัวแบบของชุมชนและประชาสังคม 
(Model of Community and Civil Society), แนวคิดมนุษย์นิยมขององค์การและรัฐประศาสนศาสตร์         
ในความหมายใหม่ (Organizational Humanism and New Public Administration) และรัฐประศาสนศาสตร์  
ในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern Public Administration) เป็นหลักการส าคัญในการก าหนดแนวคิด     
“การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” มุ่งเน้นการสร้าง “จิตวิญญาณสาธารณะ” (Public Spirit) ของประชาชน 
ซึ่งค านึงถึง ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน และเน้นความเข้าใจของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาของสังคมร่วมกัน นับว่า แนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่”     
เป็นเรื่องที่ยอมรับความส าคัญของประชาชนเสมือนเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนและรับรู้การท างานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกระดับประชาชนเทียบเท่า
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่การมองประชาชนเป็นเพียง
ลูกค้าที่รับบริการจากภาครัฐดังที่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีหลักการเช่นน้ัน 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติตามแนวคิด “การให้บริการสาธารณะ  
แนวใหม่” จากการจัดต้ังส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้
ปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐเพื่อให้เกิด “ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย” โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดเพื่อให้บริการ   
ตามภารกิจของรัฐสภา เป็นการให้บริการสาธารณะของฝ่ายนิติบัญญัติที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนโดยตรง ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดของรัฐสภาในการท างาน    
เชิงรุกอยู่ในพื้นที่เพื่อติดต่อและให้บริการกับประชาชน เป็นเรื่องที่แตกต่างจากในอดีตที่ประชาชนจาก
ต่างจังหวัดต้องเดินทางมาติดต่อกับรัฐสภาที่  “ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร” และเป็นเรื่องใหม่               
ในการท างานของรัฐสภา เป็นรูปแบบใหม่ของการจัดโครงสร้างองค์การของฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นเรื่องท้าทาย
ความสามารถของรัฐสภาในการบริหารหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึนใหม่  

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีของ Richard L. Daft ซึ่งเสนอรูปแบบของโครงสร้างขององค์การ    
ที่นิยมในการออกแบบโครงสร้างขององค์การใน 5 ลักษณะ กล่าวคือ (Daft, 2001, pp. 98-113)     
คือ 1.โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (functional structure) 2.โครงสร้างองค์การแบบเป็นหน่วยงาน
หรือแผนก (divisional structure) 3. โครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (matrix structure) 4. โครงสร้างองค์การ
ตามแนวนอน (horizontal structure) และ 5. โครงสร้างองค์การแบบผสม (hybrid structure) โดยแต่ละ
ลักษณะจะมีการจัดการภายในองค์การที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์การแบบผสม 
เป็นการรวมจุดเด่นของโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (functional structure) กับการจัดโครงสร้าง
องค์การตามแนวนอน (horizontal structure) ทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน โดยน าจุดแข็งของการจัดโครงสร้าง
องค์การตามหน้าที่ (functional structure) ซึ่งได้แก่ ความประหยัดภายในการท างานของแต่ละแผนกงาน    
การพัฒนาความรู้ความสามารถในเชิงลึก การบรรลุเป้าหมายขององค์การตามหน้าที่รวมเข้ากับจุดแข็ง         
ของโครงสร้างองค์การตามแนวนอน (horizontal structure) ซึ่งได้แก่ การตอบสนองความต้องการ
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ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้าขององค์การการออกแบบโครงสร้างขององค์การเช่นนี้ช่วยในการปรับตัวขององค์การต่อ
สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จากการวิจัยดังกล่าวพบว่า การจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด เป็นการจัดโครงสร้างองค์การ
แบบผสม โดยมีการติดต่อทั้งในระดับของสายการบังคับบัญชากับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
และมีการติดต่อกับประชาชนด้วยความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนอง    
ความต้องการของประชาชนได้ เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาสารัฐสภา โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ       
ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา และใช้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการในการประสานงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผ่าน LINE หรือ FACEBOOK ช่วยให้การปฏิบัติงานของส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ มีความสะดวก และมีคนช่วยท างานโดยการเป็นอาสารัฐสภาท าให้ส านักงาน
รัฐสภาประจ าจังหวัดสามารถท างานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียงด้วยข้าราชการรัฐสภา
จ านวนเพียง 7 คน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดมีฐานะเป็นกลุ่มงานในสังกัดของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในอนาคตเมื่อมีปริมาณเพิ่มข้ึนทั้งในด้านการจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด   
เพิ่มเติมหรือกิจกรรมตามแผนงานมีมากข้ึน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มุ่งสู่การสร้างเข้มแข็ง
ของรัฐสภาย่อมต้องปรับโครงสรา้งของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดให้สอดคล้องกับการบริหารของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ซึ่งในขณะนี้ นิยมการขยายงานด้วยการยกฐานะเป็น 
“ส านัก” แต่เมื่อเทียบกับรูปแบบของหน่วยงานที่ฝ่ายบริหารด าเนินการอยู่อาจปรับโครงสร้างของ
ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดที่ยึดโยงกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ถือเป็นโครงสร้างของรัฐสภาที่มีส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดเป็นตัวแทนในพื้นที่ 
ให้เป็นรูปแบบพิเศษที่ข้ึนตรงต่อประธานรัฐสภา เช่นเดียวกับการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคที่คณะรัฐมนตรีสามารถเลือกคนจากกระทรวงมหาดไทยหรือคนจากกระทรวงอื่น
ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยถือว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารราชการภายในจังหวัดน้ันๆ  

ในกรณีที่จ าเป็นต้องจัดโครงสร้างรัฐสภาเพื่อรองรับการขยายตัวของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาอาจท าการศึกษารูปแบบของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาข้ึนใหม่       
โดยเพิ่มเป็นหน่วยงานใหม่เป็น “ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาจังหวัด” มีฐานะเช่นเดียวกับส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริการระดับพื้นที่ 
แต่รายละเอียดต่าง  ๆข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านนโยบายของประธานรัฐสภาและการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาในการวางยุทธศาสตร์ของรัฐสภาต่อไป ดังนั้น การปฏิบัติงานของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด 
จึงเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนความเคลื่อนไหวของประชาชนในทางการเมืองให้ มีความเข้มแข็ง      
และมีความชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ส่งผลดีต่อการสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติ
และความเช่ือมั่นที่ประชาชนมีต่อระบบรัฐสภา เป็นการสร้างความเป็นพลเมืองจากความเป็นหุ้นส่วน
ในการท างานร่วมกันระหว่างประชาชนกับส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด 

ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดจะช่วยให้รัฐสภามีบทบาทในการบริการประชาชนได้มากยิ่งข้ึน      
และเป็นการปฏิรูปการบริหารงานของสถาบันนิติบัญญัติให้มีจุดยึดโยงกับประชาชนในระดับพื้นที่    
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอ านวยความสะดวกให้ประชาชนใช้เวที     
ของรัฐสภา ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเรียกร้องของประชาชนในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นเรื่องที่
ประชาชนสามารถใช้ช่องทางของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นการผ่อนคลาย
ให้ประชาชนได้พูดในสิ่งที่อยากพูด ได้ท าตามกระบวนการของรัฐสภา เช่น การเข้าช่ือกันเสนอกฎหมาย      
หรือมอบเรื่องให้คณะกรรมาธิการสามัญด าเนินการ เป็นต้น  

จากผลการวิจัยในประเด็นการจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดนี้ สามารถก าหนดองค์ประกอบ
ของความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ควรมีในการบริการสาธารณะของฝ่ายนิติบัญญัติโดยยึดโยงกับประชาชน    
ดังปรากฏตามภาพ 1 กล่าวคือ 
 

ภาพ 1 รัฐสภาในฐานะองค์การของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อม                                             สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
สภาพแวดล้อม                                                        สภาพแวดล้อม 
 

 
 

การให้บริการ
สาธารณะแนวใหม่ 

รัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ส านักงาน
เลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงานรัฐสภา 
ประจ าจังหวัด 

ความเป็น
ประชาธิปไตย 

สมาชิกรัฐสภา ประชาชน 
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จากความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆ ที่ปรากฏตามภาพ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐสภา
ที่เช่ือมต่อกับประชาชน ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดแล้ว อาจมีการท างานในรูปแบบ   
ของคณะกรรมการร่วมกันระหว่างผู้แทนของรัฐสภากับตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ที่มี
การจัดต้ังส านักงานรัฐสภาประจ าจงัหวัด อันเป็นความสัมพันธ์สองทาง ซึ่งรัฐสภาสามารถประสานกับ
ตัวแทนภาคประชาชนในกิจกรรมของรัฐสภา และประชาชนสามารถร้องขอผ่านคณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึน 
เพื่อให้ก าหนดทิศทางของการบริหารส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดที่ประชาชนต้องการเห็น โดยถือหลักว่า 
ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดเป็นส านักงานของประชาชน 

ในขณะเดียวกัน สมาชิกรัฐสภาซึ่งมีความสัมพันธ์กับประชาชนในระดับพื้นที่ จะอาศัยการท างาน
ของส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในการเช่ือมต่อกบัประชาชน สามารถจัดกิจกรรมต่าง  ๆในการอบรมเผยแพร่
ผลงานของตนสู่ความเข้าใจของประชาชนได้โดยง่าย ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การอ านวยความสะดวกให้ประชาชน    
ในเรื่องต่าง  ๆที่สมาชิกรัฐสภาควรด าเนินการ เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อช่วยให้การออกกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือเป็นการใช้สถานที่นัดหมาย  
และประชุมเกี่ยวกับการก าหนดแผนงานของสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องด าเนินการในแต่ละสมัยประชุมสภา      
อันเป็นการบอกให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า จะมีเรื่องใดที่สมาชิกรัฐสภาต้องท าในสมัยประชุมนั้นๆ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภาและประชาชน รัฐสภาจะต้องไม่ปิดโอกาสใดๆ จากผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิทธิที่จะพูด” เพราะการท าให้เสียงของประชาชนดังข้ึน เป็นจุดแข็งที่สุดของ 
“ความเป็นรัฐสภา”  

ดังนั้น รูปแบบความสัมพันธ์ที่รัฐสภาจะต้องปรบัระบบ อาจเริ่มต้นจากการตรวจสอบโครงสร้างการ
บริหารขององค์การรัฐสภาในเรื่องต่างๆ หากมีเรื่องใดมีลักษณะที่ปกปิด หรือรู้กันเฉพาะคนวงในแต่สิ่งที่
ด าเนินการเกี่ยวข้องกับประชาชน ย่อมต้องกลับมาทบทวน ปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มอ านาจการตัดสินใจ          
จากบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยและการให้โอกาสฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามาช่วยรัฐสภาท างาน 
จะตอกย้ าประเด็นความเช่ือมั่นที่ว่า “รัฐสภาเป็นของประชาชน” มากยิ่งข้ึน และท าให้ประชาชน
เปลี่ยนความคิดทางการเมืองในเรื่องที่ว่า ประชาธิปไตยมีเฉพาะวันที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาเป็นการติดตาม
ผลงานของสมาชิกรัฐสภาหลังจากเลือกตั้งไปแล้ว ซึ่งแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” ได้ช่วยให้    
การปรับโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติได้สร้างพลเมืองประชาธิปไตยได้ในระดับหนึ่ง 
 
บทสรุป 

การจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดเป็นการท าให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของในกิจกรรม       
ของรัฐสภา ถือว่า รัฐสภาได้สร้างความหมายใหม่ ที่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงการเปิดรฐัสภา
ให้เป็นของประชาชนด้วยส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดจะท าให้รัฐสภาได้รับความไว้วางใจจากประชาชน    
ในพื้นที่ต่างๆ อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของรัฐสภา เพราะ “ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด คือ รัฐสภา    
ของประชาชน” เป็นการท างานของรัฐสภาไทยที่มีประชาชนเป็นหุ้นส่วน มีลักษณะของ “ความเป็นหุ้นส่วน  
ของประชาชนกับภาครัฐ” ตามแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” (New Public Service) 
ส่งผลที่ดีในการสนับสนุนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อตอบสนองความต้องของประชาชนในการสะท้อน
ปัญหาต่าง  ๆของประเทศผ่านระบบรัฐสภา เป็นเรื่องการเปิดพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะโดยให้ประชาชน
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เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสมัยใหม่มีการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  

การบริหารภาครัฐของฝา่ยนิติบัญญัติโดย “ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด” เป็นรูปแบบพิเศษ
ของระบบรัฐสภาไทยและเปน็แห่งแรกของโลกที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
คนไทยในการติดต่อกับรัฐสภา เราได้เห็นภาพประชาชนน าความทุกข์ยากต่างๆ มาบอกรัฐสภาที่ 
“ถนนอู่ทองใน” อันเป็นถนนที่มีระยะทางสั้นที่สุดในประเทศ แต่มีคนชอบมาชุมนุมมากที่สุดเพราะ
เป็นจุดที่ตั้งของรัฐสภา การจัดตั้งส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ย่อมเป็นการ    
ท าให้เสียงของประชาชนดังข้ึนตามความหมายดั้งเดิมของค าว่า “parliament” ซึ่งระบบการท างานของรัฐสภา
จะได้ยินเสียงของปัญหาต่าง  ๆที่เกิดข้ึนและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 
โดยไม่มีอุปสรรคของระบบราชการมาขัดขวางการแสดงออกของประชาชนในการสะท้อนปัญหาของประเทศ  

ดังนั้น การขยายถนนอู่ทองในออกไปด้วยการมีส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ 
ของประเทศ ย่อมเป็นการช่วยประชาชนให้เข้าถึงการท างานของรัฐสภา ส่งผลให้รัฐสภาท าหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ดีข้ึน การเปิดส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของรัฐสภาที่
มองภาพการท างานในระดับจังหวัด แตกต่างจากในอดีตที่รอรับงานต่างๆ อยู่ที่ถนนอู่ทองใน เมื่อมีการปรับ
กระบวนทัศน์ของการบริหารภาครัฐในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาจึงก้าวข้ามอุปสรรคในการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานที่ถูกจ ากัดด้วยเหตุผลเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการประจ าเปิดกว้างยอมรับ  
การท างานด้วยโครงสร้างแบบผสม ที่มีประชาชนเป็นหุ้นส่วนในการท างาน จึงเป็นภาพลักษณ์ของรัฐสภา    
ในความหมายใหม่ ซึ่งเป็นตัวอย่างการน าแนวคิด “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่” มาใช้ในการบริหาร
ภาครัฐของไทย 
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บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) 

รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธ ี

ชื่อเรื่อง :  Time Series Analysis 

ผู้แต่ง :   James D. Hamilton 

ปีท่ีพิมพ์ :  2015 

ส านักพิมพ์ : Thomson Publishing Inc. 

เกริ่นน า 
หนังสือเรื่อง Time Series Analysis เลม่นี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นแนวทางส าหรบั

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติข้ันสงู 
โดยได้อธิบายถึงหลกัการและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลใหส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการวาง
แผนการด าเนินงานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
สาระส าคัญ 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี ้

บทที่ 1 Stationary ARMA Processes 
บทนี้จะเป็นการแสดงการทดสอบให้เห็นว่าข้อมูล โดยทั่วไปมีลักษณะเป็น Non Stationary 

โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็น Autoregressive Processes และส่วน Moving 
Average Process   

บทที่ 2 Forecasting  
บทนี้เป็นบทที่แสดงการน าข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Stationary มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะใน

เรื่องการสร้างแบบจ าลองที่เป็น The Best Model โดยการยึดแนวทางวิเคราะห์จาก Box-Jenkins 
Modeling มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดค่า Residual ต่ าที่สุด 

บทที่ 3 Maximum Likelihood Estimation  
บทนี้ได้ช้ีให้เห็นกรณีต่างๆ ตั้งแต่ AR(1) จนกระทั่ง AR(p) และวิเคราะห์ MA(1) จนกระทั่ง 

MA(q) พร้อมทั้งนี้ได้เสนอการวิเคราะห์แบบ ARMA(p, q) เพื่อไม่ให้แบบจ าลองดังกล่าวเกิดปัญหา 
Autocorrelation, Multicorrelinierity and Heteroskedasticity   

บทที่ 4 Linear Systems of Simultaneous Equations  
บทนี้เป็นการทดสอบว่า แบบจ าลองที่ได้นั้นมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์หรือไม่ และควรเพิ่มเติม

อย่างไรเพื่อให้แบบจ าลองดังกล่าวไม่เกิด spurious และให้แบบจ าลองดังกล่าวมี error ต่ าที่สุดก่อน
จะน าข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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บทที่ 5 Diagnostic checking  
บทนี้ได้สรุปอีกครั้งว่า การทดสอบข้ันสุดท้ายของแบบจ าลองนั้น เป็นอย่างไร โดยเทียบกับ 

แผนภาพ correlogram ทั้งนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าแบบจ าลองนั้นเป็น The Best Model และ
สามารถน าไปพยากรณ์ได้อย่างไรบ้างทั้งในกรณี Short term and Long term 
 
คุณค่าของหนังสือเล่มน้ี 

สร้างองค์ความรู้ และเป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 
เป็นการช้ีให้เห็นถึงประเด็นส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับการน าทฤษฏีไปใช้กับงานวิจัยได้จริง 
ส่งเสริมให้ผูศึ้กษาได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้กับข้อมูลแต่ละประเภท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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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 จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตี พิมพ์
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. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา 
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์          
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข้อง (Peer 
Review) 
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 

บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี ้

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด าเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้       
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 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 8 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 

 ขนาดกระดาษแยกเป็นคอลัมนเ์ดียว  
 

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

(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด  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 เนื้อหาที่เหมาะสม

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์      
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (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 และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้น าเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 

1.7 เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบAPA (American Psychological 
Association) 

2. บทความวิจัย ควรมีการน าเสนอผลการวิจัยทีไ่ด้รับอย่างเปน็ระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
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 าไปใช้เป็นค าค้นใน
ระบบฐานข้อมูล 

2.5 บทน า (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา และเหตุผลที่น าไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด าเนินการวิจัย 

อย่างละเอียดและชัดเจน 
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามล าดับข้ันของการวิจัย  
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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 เอกสารอ้ างอิ ง  (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 แล้วเรียงปีที่

พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
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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” 

“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
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เช่น 
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546) 
(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. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ช่ือ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

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

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. 
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4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ 
ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่พิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่

ผลิต. 
4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 

 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ต าแหน่ง. สัมภาษณ์. 
การส่งต้นฉบับ     

ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอร์มน าเสนอบทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น 

กองบรรณาธิการจะพจิารณาบทความเบือ้งต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ 
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