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จ้าของ :ิิมหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

วัตถ ประสงค์ิ: 
1. พืไอผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทีไมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ ละนักวิจัยทีไตຌองการผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอก 
2. ป็นสืไอกลาง฿นการน าสนอความกຌาวหนຌาทางการวิจัยของนิ สิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผูຌทรงคุณวุฒิ ละนักวิชาการภายนอกเดຌสรຌางสรรค์ละผยพรผลงานวิชาการ 
ใ. พืไอป็นการสงสริมละพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย฿หຌมีความกຌาวหนຌาละ

น าเปสูการพิไมพูนต าหนงทางวิชาการ 
 

ขอบขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มุงนຌนป็นสืไอกลาง฿นการสรຌางองค์ความรูຌละผยพรบทความ

วิชาการละผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ ละป็นประยชน์ตอวงวิชาการ ฿นสาขาตางโ ชน ศรษฐศาสตร์ / 
บริหารธุรกิจละการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ นิทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการดຌานสังคมศาสตร์ละมนุษยศาตร์ ละสาขาอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
ป็นตຌน 

2. นืๅอหาสวน฿ดสวนหนึไงหรือทัๅงหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทีไสงมาขอตีพิมพ์จะตຌองเม
อยู฿นระหวางการ ขอตีพิมพ์หรือคยเดຌรับการตีพิมพ์ผยพรมากอน฿นวารสารอืไนโ ทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 

3. การสงบทความวิชาการละบทความวิจัยนัๅน สามารถสงดยตรงเปทีไกองบรรณาธิการวารสารผาน
ระบบ online Submission ทีไวใปเซต์ บทความทัๅง 2 ประภท ซึไงบทความทีไสงมานัๅนจะถูกสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง ท าการประมินบบ Double-Blinded Review กอนทีไจะพิจารณาจัดพิมพ์฿นขัๅน
ตอเป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะป็น
บทความทีไมุงนຌนสรຌางองค์ความรูຌ นวคิด ทฤษฏี฿หมโ ชวยขยายองค์ความรูຌ฿นงมุมตางโ พืไอ฿หຌผูຌอาน
สามารถขຌา฿จละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นวงวิชาการทีไกวຌาง ละมีประยชน์ตอสังคมดยรวม 
 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวสทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล  จิยะจันทน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

บรรณาธ การ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์  มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

ผู้ชวยบรรณาธ การ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน   อินหวาง     มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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กองบรรณาธ การิ 
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  กตุวงศ์    มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาว์ รจนสง  มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมมธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคต   มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดชา พวงดาวรือง  มหาวิทยาลัยอชียอาคนย์ 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.พิศษ ชัยดิรก   มหาวิทยาลัยนานาชาติสตมฟอร์ด 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฎ   มหาวิทยาลัยอชียอาคนย์ 
ผูຌชวยศาสตราจารย์พูนฤดี  สุวรรณพันธุ ์  มหาวิทยาลัยซนจอนห์น 
ดร.กฤษฎา   ตันปาว์   มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
ดร.กฤษฎา   ชียรวัฒนสุข  มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.กฤช    จรินท   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.วิลาสินี   ยนต์วิกัย  มหาวิทยาลัยกรุงทพ 
ดร.รวงทอง   ถาพันธุ์   มหาวิทยาลัยจຌาพระยา 
ดร.กิตติกร   ดาวพิศษ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความิ (PEER REVIEW COMMITTEE) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกเธสง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  จ ารัสฤทธิรงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล  รงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  จันทะมลี  มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร บุญสริม  มหาวิทยาลัยรามค าหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วดี  ขียวอุเร  มหาวิทยาลัยกรุงทพธนบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  นิล฿บ   มหาวิทยาลัยรามค าหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยธิน สวงดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรัณ ศรีวิหะ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา ทียนเทย  มหาวิทยาลัยรามค าหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกร  พธิ์งาม   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติมธ   มหาวิทยาลัยสยาม 
รองศาสตราจารย์ดวงดือน ทศวานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิทิต   มหาวิทยาลัยรามค าหง 
รองศาสตราจารย์ ดร. พใญศรี ฉิรินัง   มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล 

รัตนกสินทร์ 
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ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สูติทพ ศิริพิพัฒนกุล  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน ์  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
หมอมหลวง ดร.สรสิริ  วรวรรณ ณ อยุธยา สถาบันปัญญาภิวัฒน ์
พลตรี ดร.สิทธิดช  วงศ์ปรัชญา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ดร.พฤทธ์สรรค์   สุทธิเชยมธี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
Dr. Marc    Voelker  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.อภิทพ   ซคຌว   มหาวิทยาลัยนานาชาติสตมฟอร์ด 
ดร.ธนินทร ์   รัตนอฬาร  มหาวิทยาลัยพระจอมกลຌาลาดกระบัง 
ดร.สงข   บุญศิริ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ดร.นิพิฐพนธ ์   สนิทหลือ  สถาบันทคนลยีสุวรรณภูมิ 
ดร.อัสมน                              ลิไมสกุล    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ       
    สิไงวดลຌอม 
ดร.ธนากร   ศรีสุข฿ส   มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.ภาคภูมิ   อินทวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าพงพชร 
ดร.สืบพงศ์   สุขสม   มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
ดร.รัชฎา   ฤารง   มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการตีพิมพ์ผยพร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ พิมพ์ผยพร 3 ฉบับตอปี  
ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ละฉบับทีไ 3 ดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความท กรื่องท่ีตีพ มพ์เด้จะตอ้งผานการพ จารณาจากผู้ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาลัยิจ านวนิ2 ทานิทัศนะละข้อค ดหในของ
บทความ฿นวารสารฉบับนี ป็นของผู้ขียนตละทานิเมถือป็นทัศนะละความรับผ ดชอบของบรรณาธ การ 
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บทบรรณาธ การ 
 

 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅ ป็นฉบับประจ า   
ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ประจ าปี 255่ ถือป็นฉบับปฐมฤกษ์ นืๅอหาบทความ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา
ดຌานธุรกิจ ดຌานสังคมละดຌานการศึกษา ประกอบดຌวยบทความวิจัยจ านวน 5 รืไอง ดยมีนืๅอหาสาระ
กีไยวกับ นวทางการพัฒนาศักยภาพการทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี  กลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
จัดการจากการน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม นวทางการมี
สวนรวมของผูຌประกอบการธุรกิจดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ตามครงการขององค์การบริหารจัดการกຍาซ
รือนกระจก ปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายการด านินคดีดใกละยาวชน฿นคดีอาญา ละการด านิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงหมูบຌานเทย ส าหรับบทความวิชาการจ านวน ๆ รืไอง เดຌก 
ยุทธวิธีการจัดการกับความครียดของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัยอกชน  สภาพวดลຌอมทางกายภาพ
ละสังคมทีไมีตอคุณภาพชีวิตการท างานละอยูอาศัยของประชาชน ฿นขตพืๅนทีไทศบาลนครหลม
ฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความตຌองการของผูຌประกอบการทีไมีตอการบริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌา
ของกรมศุลกากร ศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌามสงสินคຌาเปประทศพมาของจังหวัดตาก นวทางการ
พัฒนาครือขายของผูຌน ากลุมวิสาหกิจชุมชนประภทสินคຌากษตรกรร มจังหวัดพิษณุลก  
ความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครอง     
สวนทຌองถิไน ซึไงสวน฿หญป็นผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอก นืๅอหาของบทความมีความ
หลากหลายละนาสน฿จส าหรับนักวิชาการละผูຌสน฿จทัไวเปทีไจะสามารถน าหลักคิดตางโเป
ประยุกต์฿ชຌตามบริบท  
 กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็น
อยางยิไงวา วารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์ส าหรับผูຌอานทุกทาน ละขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิทุกทาน
ทีไรวม฿หຌขຌอคิดละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสง
บทความวิชาการละบทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ  
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มุสิกานนท์  
           บรรณาธิการ 
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นวทางการพัฒนาศักยภาพการทองที่ยวิจังหวัดกาญจนบ รี 
Guidelines to Develop the Tourism Potential of Kanchanaburi 

 
พใญศรีิฉ ร นัง1  

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษาความคิดหในของผูຌประกอบการดຌานการทองทีไยวละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐ ตอศักยภาพของทรัพยากรการทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรีละ 2) สนอนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองทีไยว จังหวัดกาญจนบุรี วิธีการด านินการวิจัยป็น 2 ลักษณะ คือการวิจัยชิงคุณภาพ กใบรวบรวมขຌอมูลดย
ท าการสัมภาษณ์ จຌาหนຌาทีไของรัฐ จ านวน ้ คน ลຌวท าการวิคราะห์ตีความบบอุปนัย สวนการวิจัยชิงปริมาณ 
กใบรวบรวมขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถาม กับผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว จ านวน 212 คน วิคราะห์
ขຌอมูลดຌวยครืไองคอมพิวตอร์ ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ เดຌก คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละสวน
บีไยงบนมาตรฐานผลการวิจัย พบวาจังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพดຌานการทองทีไยวทางธรรมชาติ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทางศิลปวัฒนธรรม ประพณี ละสิไงอ านวยความสะดวก อยู฿นระดับสูง ละสนอนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการทรัพยากรทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี เดຌ ๆ นวทาง  

 
ค าส าคัญ: นวทางการพัฒนาุ ศักยภาพการทองทีไยวุ ผูຌประกอบการดຌานการทองทีไยว 

 
Abstract 

This research aimed to: 1) study of tourism entrepreneurs and government officicer's 
opinion about the tourism potential of Kanchanaburi and 2) guides to develop the tourism 
potential of Kanchanaburi. The research is divided into two method: a qualitative research 
method, data collected by interviews government officers, and then analyze the interpretation 
analytic induction and quantitative research method, collecting data by using a entrepreneurs 
involved in tourism, the number of 212 people and analyze the data with computer by using the 
statistical program were as follows: frequency, percentage, mean, and standard deviation.        
The results showed that the province of Kanchanaburi potential of nature, history, cultural 
traditions, and facilities at a high level and guidelines to develop the tourism potential of 
Kanchanaburi with six guidelines. 
 
Keywords:  Guidelines to develop, Tourism potential, Tourism entrepreneurs 

                                                 
1 รองศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอชียอาคนย์ 

1
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บทน า 
 การกຌาว ขຌ าสู ประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ท า฿หຌคนเทย ภาครัฐ ละภาคธุรกิจทุก
ขนง ตຌองตืไนตัว ละรียนรูຌภาษา วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตความป็นอยูของพืไอนบຌาน฿น
กลุมอาซียนดຌวยกัน฿หຌมากขึๅน พืไอป็นการปຂด
ลกกวຌาง ละป็นจุดริไมตຌนการตรียมความ
พรຌอมกຌาวสูประชาคมอาซียน฿นอนาคต การ
ปຂดสรีบริการดຌานการทองทีไยว ซึไงรวมถึงธุรกิจ
ทองทีไยวละบริการทีไกีไยวนืไองภาย฿ตຌกรอบ
อาซียน ตขณะดียวกันกใท า฿หຌมีความป็นเป
เดຌสูงวา นวนຌมการขงขัน฿นอนาคตจะยิไงทวี
ความขຌมขຌนพิไมมากขึๅนอยางนนอน การปຂด
อกาส฿หຌชาวตางชาติขຌามาลงทุน฿นมืองเทย
ดຌวยการถือครองสัดสวนการถือหุຌนทีไพิไมมากขึๅน
จากคูขงทัๅงรายดิมละราย฿หมทีไตຌองการ   
ขຌาสูตลาด พืไอชวงชิงสวนบง฿นตลาด การ
฿หຌบริการดຌานการทองทีไยวทีไคาดวาจะมีขนาด
฿หญขึๅนตามนวนຌมมูลคาศรษฐกิจของภูมิภาค
อาซียน  

ดยหากจะพิจารณารายเดຌจากการ
ทองทีไยวของประทศเทยทีไผานมา พบวารายเดຌ
ของประทศเทยทีไมาจากการทองทีไยว฿นปี 
พ.ศ.2553 คิดป็นจ านวน 5้2ุ็้ไ.0้ลຌานบาท 
รายเดຌของประทศเทยทีไมาจากการทองทีไยว฿น
ปี พ.ศ.255ไคิดป็นจ านวน ็็ๆุ21็.20 ลຌาน
บาท ติบต฿นอัตรา ใ0.้ไ% รายเดຌของ
ประทศเทยทีไมาจากการทองทีไยว ฿นปีพ.ศ.
2555คิดป็นจ านวน ้่ใุ้2่.ใๆ ลຌานบาท
ติบต฿นอัตรา 2ๆ.็ๆ% ชีๅ฿หຌหในถึงศักยภาพ
การทองทีไยวของประทศเทย มีนวนຌม฿น
ทิศทางทีไ ดี  (มกราคม -พฤษภาคม , 255ๆ : 
กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละ
กีฬา) 

รัฐบาลถือวาการสงสริมการทองทีไยว    
ป็นนยบายหลักทีไส าคัญประการหนึไงจึงเดຌ
พยายามจัดวางมาตรการละกระบวนการทีไ
ถูกตຌอง ฿นการวางผนด านินงานพืไอขยาย
อุตสาหกรรมทองทีไยว฿หຌกวຌางขวางท ารายเดຌ  
ป็นงินตราตางประทศพิไมมากยิไงขึๅน฿นอนาคต
อย างเรกใตามอุตสาหกรรมท องทีไ ยว ป็ น
กิจกรรมทีไตຌองอาศัยความรวมมือรวม฿จกันของ
ทุกโฝຆาย฿นชาติอยางกวຌางขวาง ดังนัๅนภาครัฐ 
ภาคอกชน ละชุมชนจะตຌองรวมมือรวม฿จ฿น
การพัฒนาทรัพยากรทองทีไยว ละสิไงอ านวย
ความสะดวก฿หຌมีมาตรฐาน ละมีจ านวน
พียงพอกับปริมาณ ละความตຌองการของ 
นักทองทีไยวรวมทัๅงสรຌางสรรค์หลงทองทีไยว
฿หมโการอนุรักษ์ทรัพยากรทองทีไยว สนับสนุน
งานประพณีทຌองถิไน ผลิตสินคຌาของทีไระลึก฿หຌมี
มาตรฐานทัๅงราคา ละคุณภาพพัฒนาบุคลากร
ละการสงสริมการขาย ป็นตຌน  

ห นึไ ง ฿ น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส ง  ส ริ ม ก า ร
ทองทีไยวของการทองทีไยวหงประทศเทยสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียนคือกลยุทธ์การสรຌาง
ความชืไอมยงดยจังหวัดกาญจนบุรี สมาคม
ธุรกิจทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี  ละการ
ทองทีไยวหงประทศเทยจะรวมกันด านิน
ความสะดวก฿นการดินทางขຌามดน การพัฒนา
กิจกรรมทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรี  ละ
พืๅนทีไ฿กลຌคียงรวมถึงการสงสริมการตลาด ทัๅงนีๅ
สຌนทางชืไอมยงระหวางกาญจนบุรีละทวาย
฿นปัจจุบันซึไ ง ป็นการทอง ทีไ ย วตาม นว
ชายดน คือกาญจนบุรี-พะยาตองซู อ าภอ 
สังขละบุรี  ดานจดีย์สามองค์ สวนสຌนทาง
ชืไอมยง฿นอนาคตจะป็นการชืไอมยงกับ
ครงการทารือนๅ าลึกทวาย฿นสຌนทางกรุงทพฯ-
กาญจนบุรี (ดานพุนๅ ารຌอน ต.บຌานกา อ.มือง)-
ทวาย ส าหรับสินคຌาทองทีไยว฿นกาญจนบุรีจะชู

2
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จุดขายการทองทีไยวชิงธรรมชาติละการ
ทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์การทองทีไยวชิง
กษตรรวมถึงศิลปวัฒนธรรมละวิถีชีวิตชุมชน 
 ด ย มี  ป้ า ห ม า ย ก ลุ ม นั ก ท อ ง  ทีไ ย ว  คื อ
นักทองทีไยวพมาละนักทองทีไยวตางชาติ  
 การกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน
จะท า฿หຌธุรกิจการบริการละการทองทีไยวมี
มูลคาการติบตพราะจะมีนักทองทีไยวดิน
ทางขຌาสูประทศพมามากขึๅนนืไองจากมีสถานทีไ
ทองทีไยว฿หมคือทะลอันดามัน ประกอบกับ
ชาวพมาองกใจะดินทางขຌามา฿นประทศเทย 
ดยผานดานพุนๅ ารຌอนมากขึๅนทัๅ งกลุ มทีไมา
ทองทีไยว นักลงทุน ละรงงานจะสงผล฿หຌ 
กิดการลงทุนดຌ านการทองทีไยว รงรม 
รຌานอาหาร ละธุรกิจการขนสงอืไนโ มากขึๅน   
฿นภูมิภาคตะวันตกของเทย  ดั งนัๅ นผูຌ วิ จั ย       
จึงสน฿จทีไจะท าการวิจัยรืไองนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการทองทีไ ยวจังหวัดกาญจนบุรี     
ดย฿หຌผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการทองทีไยว     
ทัๅงภาครัฐภาคอกชน ละประชาชนทຌองถิไนซึไง
ป็นจຌาของพืๅนทีไเดຌมีสวนรวม฿นการสดงความ
คิดหในตอการพัฒนาการทองทีไยวละน า
นวทางทีไเดຌเปสูการพัฒนาการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืน  
 
วัตถ ประสงค์การว จัย 
 1)  พืไ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด  หใ น ข อ ง
ผูຌประกอบการ ดຌานการทองทีไยวละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐ ตอศักยภาพของทรัพยากรการทองทีไยว
฿นจังหวัดกาญจนบุรี   

2 )   พืไ อ สนอนวทางกา ร พัฒนา
ศักยภาพการทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
กรอบนวค ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนภาพที่ิแิกรอบนวค ด฿นการว จัย 
 
ว ธีการด าน นการว จัย 
 ผูຌวิจัยบงวิธีการด านินการวิจัยป็น 2 
ลักษณะคือการวิจัยชิงคุณภาพ มีวิธีการกใบ
รวบรวมขຌอมูลดยท าการสัมภาษณ์ ละการ
วิจัยชิงปริมาณ มีวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูลดย
฿ชຌบบสอบถาม 

แ. ประชากร 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
ประกอบดຌวย 2 กลุม คือ 

1.1 กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญเดຌก 
จຌาหนຌาทีไของรัฐ มีสวนกีไยวขຌอง฿นการจัดท า
ผนยุทธศาสตร์ตามปีงบประมาณ 255ๆ รืไอง

ศึกษาทรัพยากรทองทีไยว  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ศึกษานวทางการจัดการ 
การทองทีไยว จังหวัด
กาญจนบุร ี

- ศึกษาหลงขຌอมูลทุติยภูม ิ
- บบตรวจสอบทรัพยากรทองทีไยว  
- บบสอบถามความคดิหใน 
  ผูຌประกอบการดຌานการทองทีไยว 
- สัมภาษณ์ชิงลึกจຌาหนຌาทีไภาครฐั   
  ละประชาชนทຌองถิไน 
 

วิคราะห์ขຌอมูลดยสถิติ
พรรณนาละวิคราะห์
ขຌอมูลชิงคุณภาพ 

นวทางการพัฒนาศักยภาพการทองทีไยว จังหวัดกาญจนบุร ี
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การสงสริมการป็นศูนย์กลางการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์   

1 .2  กลุ ม ผูຌ ป ระกอบการทีไ
กีไยวขຌองกับการทองทีไยว เดຌกผูຌประกอบการ
ประภท ทีไพัก รຌานอาหาร รຌานของฝากของทีไ
ระลึก การขนสง/ยานพาหนะ ละการบริการ
น าทีไยวทีไอยู฿นจังหวัดกาญจนบุรี 

โ.ิกล มตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ     
เดຌลือกศึกษาจากประชากรทัๅง 2 กลุม ดยมีวิธี 
ด านินการดังนีๅ 

2.1 กลุ ม ผูຌ ฿ หຌ ขຌ อมู ล ส า คั ญ 
เดຌก จຌาหนຌาทีไของรัฐ จ านวน ้ คน ผูຌวิจัย฿ชຌ 
วิธีการสุ มตั วอย างบบจาะจง (Purposive 
Sampling) ดยจาะจงลือกจຌาหนຌาทีไทีไมีสวน
กีไยวขຌอง฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์ตาม
ปีงบประมาณ 255ๆ รืไองการสงสริมการป็น
ศูนย์กลางการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ เดຌก ผูຌวา
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี นักวิคราะห์นยบาย
ละผนช านาญการการทองทีไยวละกีฬา
จั งหวั ดกาญจนบุ รี   จຌ าหนຌ าทีไ พัฒนาการ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  ปลัด
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานกา ผูຌอ านวยการ
กองคลังองค์การบริหารสวนต าบลบຌานกา 
นักวิชาการจัดกใบรายเดຌองค์การบริหารสวน
ต าบลบຌานกา จຌาพนักงานจัด กใบรายเดຌ
องค์การบริหารสวนต าบลบຌานกา นักวิชาการ
การงินละบัญชีองค์การบริหารสวนต าบลบຌาน
กา ละจຌาพนักงานการงินละบัญชีองค์การ
บริหารสวนต าบลบຌานกา 

2.2 ผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌอง
กับการทองทีไยว ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการสุมตัวอยาง
บบหลายขัๅนตอน (Multistage Sampling) 
ดยคัดลือกผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌองกับการ
ทองทีไยว เดຌก ผูຌประกอบการประภททีไพัก 

รຌานอาหาร รຌานของฝากของทีไระลึก การขนสง/
ยานพาหนะ ละการบริการน าทีไยวจากขຌอมูล
การทองทีไยว฿นวใบเซต์การทองทีไยวหง
ประทศเทย ลຌวก าหนดขนาดตัวอยางทีไระดับ
ความชืไอมัไน 95%ตามวิธีของ Yamane (1973: 
725) ซึไ ง เดຌ กลุ มตั วอย า งจ านวน  212 คน 
หลังจากนัๅนผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบ
บังอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) จากผูຌประกอบการซึไงปຂดรຌาน฿น
ชวงวลาทีไผูຌวิจัยลงพืๅนทีไท าการกใบขຌอมูล  

ใ.ิครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัย 
ครืไองมือทีไผูຌ วิจัย฿ชຌ ฿นการกใบ

รวบรวมขຌอมูล คือ บบสอบถามละบบ
สัมภาษณ์ทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅนอง ดังนีๅ 

ใ.1 บบสอบถามบงออกป็น ไ ตอน 
ตอนทีไ 1 ป็นค าถามกีไยวกับขຌอมูลทัไวเปของ
ผูຌตอบบบสอบถามจ านวน 5 ขຌอ ตอนทีไ 2 ป็น
ค าถามความคิดหในกีไยวกับศักยภาพของ
ทรัพยากรการทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 1  ็ ขຌอ ตอนทีไ ใ ป็นค าถามกีไยวกับนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการทองทีไยวจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 2ไ ขຌอ ละตอนทีไ ไ ป็น
ค าถามปลายปຂดกีไยวกับขຌอสนอนะนว
ทางการสง สริมละพัฒนาทรัพยากรการ
ทองทีไยว  

ใ.2 บบสั มภาษณ์ จ านวน 2 ขຌ อ
กีไยวกับศักยภาพของทรัพยากรการทองทีไยว฿น
จังหวัดกาญจนบุรี  ละนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี  

ไ. การทดสอบครื่องมือ 
ไ.1 บบสอบถาม ผูຌวิจัยท าการทดสอบ

ครืไองมือ ดยวิธีการหาคาความทีไยงตรง 
(Validity) ดยน าบบสอบถามทีไสรຌางขึๅนเป
สนอตอผูຌชีไยวชาญ พืไอท าการตรวจสอบความ
ถูกตຌองทีไยงตรงชิงนืๅอหา(Content Validity)
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ของค าถาม฿นตละขຌอวาตรงตามจุดมุงหมาย
ของการวิจัยหรือเม ลຌวน ามากຌเขปรับปรุงพืไอ
ด านินการหาคาความชืไอมัไน(Reliability)ดย
น าบบสอบถามทีไปรับปรุงลຌวเปทดสอบ (Try 
Out) กับผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว 
ซึไงเม฿ชกลุมตัวอยางจ านวน 30 คน ละหาคา
ความชืไอมัไนรวมดย฿ชຌวิธีการของCronbachเดຌ
คาความชืไอมัไนทากับ 0.่ๆ0ไ   

ไ.2 บบสั มภาษณ์ ผูຌ วิ จั ยท าการ
ตรวจสอบขຌอมูลกอนการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยวิธี 
ก า ร ต ร ว จ สอ บ ส า ม  สຌ า ดຌ า น ขຌ อมู ล (Data 
Triangulation) ซึไงผูຌวิจัย฿ชຌการตรวจสอบบุคคล 
ดยน าขຌอมูลทีไเดຌจากภาคสนามมาวิคราะห์
 ป รี ย บ  ที ย บ ร ะห ว า ง บุ ค ค ล ทีไ ฿ หຌ ขຌ อ มู ล                
วาถຌาปลีไยนปลงบุคคลทีไ฿หຌขຌอมูลลຌวขຌอมูล       
ทีไเดຌจะหมือนกันหรือเม การตรวจสอบสาม      
สຌาดຌานวิธีรวบรวมขຌอมูล (Methodological 
Triangulation) ดยผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูล     
จากหลงตางโกันดຌวยวิธีการสนทนา การสอบ  
ถาม การสัมภาษณ์ละกใบขຌอมูลจากอกสาร    
ลຌวน าขຌอมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน (สุภางค์      
จันทวานิช, 2540; Miles and Huberman, 
1994; Graneheim, 2004: 105-112) 

5.ิการว คราะห์ข้อมูล 
5. แ ิ ก า ร ว  ค ร า ะ ห์ ข้ อ มูล  ช ง

ปร มาณ 
ผูຌ วิ จั ย น า  บบ ส อ บถ า ม ทีไ

สมบูรณ์มาวิคราะห์ดຌวยครืไองคอมพิวตอร์
ปรกรมส ารใจรูปพืไอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ดยหาคาตาง โ ดังนีๅ 

5.1.1 ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับ 
สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถามวิคราะห์    
ดยการหาคาความถีไ (Frequency) ละคารຌอย
ละ (Percentage)จากนัๅนน าสนอ฿นรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

5.1.2 ความคิดหในกีไยวกับ
ศักยภาพของทรัพยากรการทองทีไยว฿นจังหวัด
กาญจนบุรี ละนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี วิคราะห์ดย
คาฉลีไย (Mean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล
คาฉลีไยผูຌวิจัยก าหนดกณฑ์การปลความหมาย
ของคาฉลีไยดังนีๅ (กุญชร จือตี,๋ 254่: 259) 

คาฉลีไยิ1.00-1.่0  หมายถึง  
หในดຌวยนຌอยทีไสุด 

คาฉลีไย 1.่1 -2.ๆ0  หมายถึง  
หในดຌวยนຌอย 

คาฉลีไย 2.ๆ1 -ใ.ไ0  หมายถึง  
หในดຌวยปานกลาง 

คาฉลีไย ใ.ไ1 -ไ.20  หมายถึง  
หในดຌวยมาก 

คาฉลีไย ไ.21 -5.00  หมายถึง  
หในดຌวยมากทีไสุด 

5. โ ิ ก า ร ว  ค ร า ะ ห์ ข้ อ มูล  ช ง
ค ณภาพ 

หลั งจากท าการตรวจสอบ
ขຌอมูลกอนการวิคราะห์ขຌอมูลลຌว จากนัๅนจึงน า
ขຌอมูลทีไ เดຌมาวิ คราะห์ตีความบบอุปนัย 
(Analytic Induction) พืไอสรຌางขຌอสรุปจาก
ปรากฏการณ์ทีไเดຌศึกษาละตอบค าถามการวิจัย 
พืไอสรຌางขຌอสรุป฿นการวิจัยชิงคุณภาพซึไงสวน
฿หญขຌอมูลทีไ น ามาวิ คราะห์ ป็นขຌอความ
บรรยาย (Descriptive) ซึไงเดຌจากการสังกต 
สัมภาษณ์ ละจดบันทึก  
 
สร ปผลการว จัย 

แ. ความค ดหในของประชาชนท้องถ ่นิ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น ก า ร ท อ ง  ที่ ย ว ิ  ล ะ
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จ้าหน้าที่ภาครัฐิตอศักยภาพของทรัพยากร
การทองที่ยว฿นจังหวัดกาญจนบ รีิิ 

1.1 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจากการ
สัมภาษณ์จຌาหนຌาทีไของรัฐกีไยวกับศักยภาพดຌาน
การทองทีไยวของจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา
จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพดຌานการทองทีไยว
อยู ฿นระดับสูง นืไองจากจังหวัดกาญจนบุรี    
อยู ห า ง จ ากกรุ ง ทพมหานคร  พี ย ง  129 
กิลมตร มีสຌนทางคมนาคมสะดวกทัๅงยานยนต์
ละทางรถเฟ รวมทัๅงป็นจังหวัดทีไมีหลง
ทองทีไยวหลากหลาย ทัๅงทางดຌานธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ บราณคดี ศิลปะละวัฒนธรรม 
ดังนัๅนจังหวัดกาญจนบุรีจึงเดຌรับการพัฒนาละ
ยกระดับ฿หຌป็นมืองทองทีไยวหลักของภาค
ตะวันตก  

พราะทรัพยากรทองทีไยวของ
จั ง ห วั ด ก า ญจน บุ รี มี จ า น วนม าก   ละ มี
หลากหลายประภทหล งทอง ทีไ ยวทาง
ธรรมชาติของจั งหวัดส วน฿หญมีชืไ อ สี ย ง      
ละป็นทีไรูຌจักทัไวเป จึงสงผล฿หຌสามารถดึงดูด
นักทองทีไยวเดຌ ดยหลงทองทีไยวหลานีๅสวน
฿หญสามารถปຂด฿หຌบริการกนักทองทีไยวเดຌทัๅง
ปี ละมีความชืไอมยงกับหลงทองทีไยวอืไนโ 
ดยการคมนาคมทางบก ส าหรับทรัพยากรการ

ทองทีไยวดຌานการบริการละสิไงอ านวยความ
สะดวก พบวาจังหวัดกาญจนบุรี มีบริการทีไพัก
รมทีไมีคุณภาพ มีบริการดຌานอาหารพืๅนมือง
ละมีสินคຌาพืๅนมืองจ าหนาย มีของฝากของทีไ
ระลึกขึๅนชืไอจ าหนายหลากหลาย ละมีระบบ
คมนาคมขนสงทีไติดตอภาย฿นจังหวัด ละติดตอ
กับจังหวัด฿กลຌคียงรวมทัๅงกรุงทพฯ เดຌอยาง 

1.2 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจาก
บบสอบถาม พบวาผู ຌตอบบบสอบถาม มี
ความคิด ห ในวาทรัพยากรการทองทีไยว฿น
จังหวัดกาญจนบุรีิมีศักยภาพอยู฿นระดับมาก 
ดยมีคาฉลีไยทากับใ.็5 ละมืไอพิจารณาป็น
รายขຌอ พบวาทรัพยากรการทองทีไยว฿นจังหวัด
กาญจนบุรีิมีศักยภาพอยู฿นระดับมากทุกขຌอ 
ดยทรัพยากรการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์
บราณสถาน บราณวัตถุ  ละศาสนา  มี
ศักยภาพของอยู฿นระดับมากทีไสุด มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.่้ รองลงมา คือ ทรัพยากรการ
ทองทีไยวทางธรรมชาติ มีคาฉลีไยทากับ ใ.็ใ
ทรัพยากรการทองทีไยวทางศิลปวัฒนธรรม 
ประพณี ละกิจกรรม มีคาฉลีไยทากับ ใ.็2 
ละทรัพยากรการทองทีไยวทางดຌานการบริการ
ละสิไงอ านวยความสะดวก มีคาฉลีไย ทากับ 
ใ.ๆ่ ตามล าดับ รายละอียดดังตารางทีไ 1 

 
ตารางท่ีิ1ิคาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐานิของระดับความค ดหในกี่ยวกับศักยภาพ

ของทรัพยากรการทองที่ยว฿นจังหวัดกาญจนบ รีิ(n=212) 
ทรัพยากรการทองท่ียว   S.D. ปลความ 

ประวัติศาสตร์ บราณสถาน บราณวัตถุ ละศาสนา ใ.่้ .501 หในดຌวยมาก 

ธรรมชาต ิ ใ.็ใ .ไๆไ หในดຌวยมาก 
ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ละกิจกรรม ใ.็2 .51็ หในดຌวยมาก 
การบริการละสิไงอ านวยความสะดวก ใ.ๆ่ .5่้ หในดຌวยมาก 

รวม ใ.็5 .ใโ้ หในด้วยมาก 

6



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

โ.ิความค ดหในของประชาชนท้องถ ่น 
ผู้ประกอบการด้านการทองที่ยวละจ้าหน้าที่
ภาครัฐตอนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองที่ยวจังหวัดกาญจนบ รีิ 

2.1ิผลการวิคราะห์ขຌอมูลจากการ
สัมภาษณ์จຌาหนຌาทีไของรัฐ กีไยวกับนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี 
฿นการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน พบวา
นวทางการพัฒนาศักยภาพการทองทีไยว
จังหวัดกาญจนบุรี  ฿นการขຌาสู ประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ดยภาพรวมยังขาดการ
จัดการทีไชัดจน การจัดการการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์ของจังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดการป็น
ดຌานโซึไงยังเมครอบคลุมลักษณะการจัดการอยู
ภาย฿ตຌนวคิดการเมปลีไยนปลงสถานทีไหรือ
หล งท อ ง ทีไ ย ว ป็ นการจั ดการ ฿หຌ หล ง
ทองทีไยวนัๅนโกิดความสะดวกมากขึๅนส าหรับ
นักทองทีไยวทีไดินทางขຌามา ชน การปรับถนน 
ท าลานจอดรถ ท าหຌองนๅ า ป็นตຌน ลักษณะการ
จัดการขึๅนอยูกับงบประมาณทีไเดຌรับป็นส าคัญ 
ซึไงการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการการ
ทองทีไยวถือวามีสัดสวนคอนขຌางนຌอย ลักษณะ
การจัดการจึงยังเมครอบคลุม฿นทุกโดຌาน  

 น ว ท า ง ฿ น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร
ทองทีไยวชิงอนุรักษ์ ฿หຌยัไงยืนตຌองค านึงถึงทัๅง
ดຌานสังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอมพรຌอมโกัน 
ดยสิไ ง ส า คัญทีไ สุ ดคื อกา รมี ส ว นร วมของ
ประชาชน ซึไงตຌองอาศัยการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนเมวาจะป็นภาคการทองทีไยวภาค
ประชาชน ภาคองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ
หนวยงานของรัฐรวมกันด านินการจัดการการ
ทองทีไยว฿หຌกิดความยัไงยืน฿นสภาพปัจจุบันการ
มีสวนรวมของประชาชน฿นพืๅนทีไยังขาดอยู
คอนขຌางมาก ละยังเมมีความชัดจน ป็นพียง
ลักษณะชาวบຌานชวยกันดูลสภาพพืๅนทีไเมขຌา
เปท าลายต฿นลักษณะชุมชนป็นผูຌสงสริมหรือ
พัฒนา รวมทัๅงหาวิธีการจัดการการทองทีไยว
ดຌวยตัวของชุมชนองยังเมมี฿หຌหใน ดังนัๅนจึงควร
สงสริมละวางผนการจัดการทองทีไยวชิง
นิวศ฿หຌคน฿นพืๅนทีไมีสวนรวม฿หຌมากทีไสุด 

2.2 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจาก
บบสอบถาม พบวาผูຌประกอบการดຌานการ
ทองทีไยว หในดຌวยกับนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการทองทีไยวจังหวัดกาญจนบุรี อยู฿น
ระดับดยมีค า ฉลีไ ย ท ากับใ .ๆ5 ละมืไ อ
พิจารณาป็นรายขຌอ พบวามีความคิดหในอยู฿น
ระดับมากทุกขຌอ ดยความคิดหใน กี ไยวกับ
นวทางการพัฒนาศักยภาพการทองทีไยวดຌาน
การประชาสัมพันธ์ละฆษณา อยู฿นระดับมาก
ทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ ใ.็้ รองลงมา คือ ดຌาน
การพัฒนาบุคลากร มีคาฉลีไยทากับ ใ.ๆใ ดຌาน
การประสานงานครือขาย มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.ๆ1 ละดຌานการอ านวยความสะดวกละ
ความปลอดภัย มีคาฉลีไยทากับใ.5ๆ ตามล าดับ
รายละอียดดังตารางทีไ 2 

ตารางที่ิโิคาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐานิของระดับความค ดหในกี่ยวกับนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการทองที่ยวจังหวัดกาญจนบ รีิ฿นการข้าสูประชาคมศรษฐก จอาซียน 

นวทางการพัฒนาศักยภาพการทองท่ียว   S.D. ปลความ 

ดຌานการพัฒนาบุคลากร ใ.ๆใ .ใ้็ หในดຌวยมาก 
ดຌานการอ านวยความสะดวกละความปลอดภัย ใ.5ๆ .50็ หในดຌวยมาก 
ดຌานการประชาสมัพันธ์ละฆษณา ใ.็้ .้็ๆ หในดຌวยมาก 
ดຌานการประสานงานครือขาย ใ.ๆ1 .5ใๆ หในดຌวยมาก 

รวม ใ.65 .โ6เ หในด้วยมาก 
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อภ ปรายผล 
จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

ทรัพยากรการทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรี 
สามารถก าหนดนวทางการสงสริมละพัฒนา
ทรัพยากรท อง ทีไ ย วทีไ ส า คัญของ จั งหวั ด
กาญจนบุรี  เดຌ ๆ นวทาง เดຌก การพัฒนา
ปรับปรุงสภาพวดลຌอมระบบสาธารณูปภค 
ละสิไงอ านวยความสะดวก นวทางอนุรักษ์
ละคงสภาพความดัๅงดิมของวัดศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมบราณสถานละสิไงศักดิ์สิทธ์คูบຌานคูมือง
การผยพรความรูຌละประชาสัมพันธ์การ
ทองทีไยว การสงสริมการผลิตสินคຌา฿นชุมชน
ทຌองถิไน การจัดกลุมนักทองทีไยวชมหลง
ทองทีไยวตางโ ดยค านึงถึงผลกระทบตอ
สภาพวดลຌอม ละก าหนด฿หຌมีมาตรการ
ป้องกันละรักษาสิไงวดลຌอมทีไชัดจน ละการ
สนับสนุนผยพรความรูຌความขຌา฿จรวมกันของ
ประชาชน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกีไยวกับ
นวทางการสงสริมการทองทีไยวชิงนิวศ ดย
มีรายละอียด สรุปเดຌดังนีๅ 

การพัฒนาปรับปรุงสภาพวดลຌอม 
ระบบสาธารณูปภค ละสิไ งอ านวยความ
สะดวก ฿นหลงทองทีไยว฿หຌเดຌ มาตรฐาน 
นืไองจากหลงทองทีไยวหลายหง฿นจังหวัด
กาญจนบุรี  สภาพวดลຌอมดยรอบรวมทัๅง
บริการสาธารณูปภค ละสิไ งอ านวยความ
สะดวกตางโ ยังขาดการรองรับอยางพียงพอ 
ละบางอยางเมเดຌมาตรฐาน ชน หຌองนๅ า มຌานัไง 
ลานจอดรถ ป็นตຌน ดังนัๅนจึงควรท าการพัฒนา
ปรับปรุงซึไงควรมีการท าการประมินผลกระทบ
สิไงวดลຌอมทีไจะกิดขึๅนกับทรัพยากรทองทีไยว
ขึๅนกอนดังทีไ Mowfort (2003: 107 อຌางถึง฿น
พิมพ์ชนก มูลมิตร์, 2551: 196) เดຌกลาววากอน
การพัฒนาสิไงอ านวยความสะดวกละครงสรຌาง
สาธารณูปภคตางโ ฿นพืๅนทีไทองทีไยว  

ควรศึกษาความสามารถ฿นการรองรับ
ของพืๅนทีไ(Carrying Capacity: CC) รวมถึงการ
ประมินระดับของการปลีไยนปลงทีไยอมรับเดຌ 
(Limits of Acceptable Change: LAC) ซึไง
ป็นส วนหนึไ งของ ครืไ องมือ ฿นการพัฒนา      
การทองทีไยวชิงนิวศทีไยัไงยืน พืไอป้องกันการ
ท าลายคุณคาของระบบนิวศ฿นธรรมชาติ ละ
฿หຌทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยูสืบตอเปเดຌ
฿นอนาคต 

 น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ทีไ พั ก 
รຌานอาหาร รຌานของฝากของทีไระลึกตลอดจน
บริการต างโ พืไอสรຌ างความประทับ฿จก
นักทองทีไยวหากนักทองทีไยวพึงพอ฿จจะสงผล
ระยะยาวตอการทองทีไยวคือ นักทองทีไยวจะ
กลับมาทีไยวอีกครัๅงละมีการบอกตอสอดคลຌอง
กับหลักการทองทีไยวชิงนิวศหลักการหนึไงทีไ
Pageand Dowling (2002: 65-69 อຌางถึง฿น 
กัลยารัตน์ ศิริรัตน์, 2552: 15) เดຌกลาววาความ
พึงพอ฿จของนักทองทีไยวนับป็นสิไ งส าคัญ
ส าหรับอุตสาหกรรมการทองทีไยวชิงนิวศ฿น
ระยะยาว  

นืไองจากถຌานักทองทีไยวกิดความ   
พึงพอ฿จกใจะกลับมาทีไยวอีกครัๅงละมีการบอก
ตอ ตความพึงพอ฿จนัๅนจะตຌองอยู฿นกรอบของ
การอนุรักษ์ดຌวยนวทางจัดท าป้ายบอกทาง   
เปยังหลงทองทีไยวตางโ฿หຌชัดจน นืไองจาก
นักทองทีไยวสวน฿หญดินทางขຌามาดยรถยนต์
สวนบุคคล ดังนัๅนควรมีป้ายบอกทางเปยังหลง
ทองทีไ ยวต างโ  ป็นระยะโ อย างชัดจน
นวทางดูลบริการสาธารณสุข฿นพืๅนทีไตางโ฿หຌ
เดຌมาตรฐานอยูสมอนืไองจากป็นสิไงสนับสนุน
การพัฒนาการทองทีไยว฿นลักษณะทีไวาหาก
นักทองทีไยวดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไ ลຌวมี
อาการจใบปຆวยหรือมี อุบัติ หตุบริการดຌาน
สาธารณสุข฿นพืๅนทีไตางโทีไมีมาตรฐานจะชวย
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ดูลรักษาเดຌอยางทันทวงที สามารถสรຌางความ
พึงพอ฿จ฿หຌกับนักทองทีไยวเดຌ 

จากผลวิจัย฿นสวนของผนการอนุรักษ์ 
ละสงสริมศิลปวัฒนธรรม ละประพณี
ทຌองถิไน ประกอบดຌวยนวทางอนุรักษ์ละคง
สภาพความดัๅงดิมของวัด ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
บราณสถานละสิไ งศักดิ์สิทธ์คูบຌานคู มือง     
฿นลักษณะทีไ เมปรับตกตง หรือรบกวน฿หຌ  
ความป็นประวัติศาสตร์ ดิมสียหาย  ดังทีไ       
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2541: 51-52) เดຌกลาววา 
การด านินกิจกรรมทางการทองทีไยว฿นพืๅนทีไ
จะตຌองมีการวางผนอยางรอบคอบ พืไอเม฿หຌ
รบกวนสภาพวดลຌอมดิมสภาพความป็นอยู
ดัๅ ง  ดิ ม จ ะ ตຌ อ ง เ ดຌ รั บ ก า ร  ค า ร พ ร ว ม ทัๅ ง
ผูຌประกอบการจะตຌองมีความรับผิดชอบอยาง
ป็นธรรม฿นการดูลประชาชน฿นพืๅนทีไ  ละ
นักทองทีไยวทีไจะน าเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืน  

นวทางจัดงานประพณีประจ าปี เดຌก 
มีงานสัปดาห์สะพานขຌามมนๅ าควงานพิธีร าลึก
ทหารสัมพันธมิตร งานวันชาวพชาวรืองาน
ทิดพระกียรติสมดใจพระนรศวรมหาราช งาน
คบาลอ าภอลาขวัญ งานประพณีสงกรานต์
เทย-รามัญ งานประพณีสงกรานต์หปราสาท
ผึๅง การร าพืๅนบຌานร าตงละการร าหยอย ละ
ศูนย์วัฒนธรรมพืๅนบຌานหนองขาว ฿หຌมีขึๅนป็น
ประจ าทุกปีละ฿หຌคงอยูสืบเป ทรัพยากรหลานีๅ
มีความส าคัญ฿นการสดงออกถึงวัฒนธรรมวิถี
ชีวิต ละอกลักษณ์ทีไป็นอยูของชาวจังหวัด
กาญจนบุรีป็นสิไงทีไดึงดูดนักทองทีไยว฿หຌขຌามา
ยีไยมชม ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของจิราภรณ์ 
อัมพรพรรดิ์  (2549 อຌางถึง฿นพิมพ์ชนก มูลมิตร์
,2551:196) ทีไกลาววาวัฒนธรรมป็นสิไงทีไดึงดูด
นักทองทีไยวขຌามายีไยมชมละ฿หຌผลตอบทน
ป็นรายเดຌสูชุมชนละสรຌางความขຌา฿จก
นักทองทีไยว฿นคุณคาของวิถีชีวิตของชุมชน

ทຌองถิไนนอกจากนีๅยังชวยฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม
ละประพณีของชุมชนพราะ มืไ อมีการ
ทองทีไยวขຌามา฿นพืๅนทีไจะป็นการกระตุຌน฿หຌ
ชุมชนฟ้ืนฟูวัฒนธรรมทีไลืมลือนกลับมาละ
พัฒนา฿หຌมีอกลักษณ์ดดดนอีกทัๅงสรຌาง฿หຌกิด
ความภาคภูมิ฿จละป็นการสงสริม฿หຌกิดการ
ผลิตการจ าหนายผลิตภัณฑ์ชุมชนป็นการสรຌาง
รายเดຌขຌาสูชุมชน ละป็นการผยพรภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนเปพรຌอมกัน 

ส าหรับผลวิจัย การผยพรความรูຌ 
ละประชาสัมพันธ์การทองทีไยวประกอบดຌวย 
นวทางผยพรความรูຌละนຌนกิจกรรม     
การทองทีไยวชิงนิวศกยาวชน฿นทຌองถิไน
นวทา งจั ด ฝຄ ก อบร มมั คคุ  ท ศก์ ทຌ อ ง ถิไ น         
฿หຌมีความรูຌ กีไยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ    
ละสิไงวดลຌอม ตลอดจนผลกระทบทีไกิดขึๅน 
นวทาง฿หຌความรูຌ กีไยวกับการจัดการ  ละ
อนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฿นหล งทอง    
ทีไยวกประชาชน฿นพืๅนทีไซึไงทัๅง 3 นวทางนีๅ
ป็นนวทางกีไยวกับการผยพรความรูຌการ฿หຌ
การศึกษา ซึไงควรจัด฿หຌมีป็นอันดับรกกอนทีไ
จะบริหารจัดการ฿นรืไองอืไนโซึไงสอดคลຌองกับ 
พรพใญ จรัญนฤมล (2542) ทีไศึกษาบทบาทผูຌน า
ทຌองถิไน฿นการพัฒนาการทองทีไยวชิงนิวศ฿น
อุทยานหงชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุขทัย 
พบวามีการ฿หຌการศึกษากชุมชนป็นอันดับรก
พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองทีไจะพัฒนา
กอนลຌวจึงจัด฿หຌประชาชน฿นชุมชนมีสวน   
รวม฿นการพัฒนาการทองทีไยวดຌวยตัวอง 
นวทางกีไยวกับการผยพรความรูຌการ฿หຌ
การศึกษานัๅนท า฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จกิดจิตส านึกทีไดี ฿นการอนุรักษ์ 
สอดคลຌองกับนยบายหลักของการทองทีไยวชิง
นิวศทีไการทองทีไยวหงประทศเทย (2544: 7-
8) เดຌสนอเวຌป็นวิสัยทัศน์฿นระยะ 10 ปี คือ
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การพัฒนาการทองทีไ ยว ชิ งนิ วศควร฿หຌ
ความส าคัญตอการพัฒนาทางดຌานการศึกษาการ
สืไอความหมาย ละการสรຌางจิตส านึกทีไดี฿นการ
รักษาระบบนิวศรวมกันมากกวาการพิไมรายเดຌ
ทางศรษฐกิจพียงอยางดียวนวทางจัดท า
ระบบฐานขຌอมูลพืไอชืไอมยงขຌอมูล ละบุคคล
ระหวางหนวยงาน฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ
การทองทีไยวระดับจังหวัดป็นนวทางหนึไงทีไ
น าสูการวางผนรวมกันกิดประยชน์กับการ
พัฒนาการทองทีไยว  

นวทางบงพืๅนทีไการ฿ชຌประยชน์฿น
บริวณทีไจะพัฒนาป็นหลงทองทีไยวชิงนิวศ   
฿หຌชัดจนละจัดระบบขຌอมูล฿นการดินทาง      
พืไอควบคุมปริมาณนักทองทีไยว฿หຌหมาะสม     
กั บ พืๅ น ทีไ  ป็ น  รืไ อ ง ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร พืๅ น ทีไ           
฿หຌหมาะสม ซึไงป็นสิไงส าคัญทีไเมควรมองขຌาม
นืไองจากการทองทีไยวชิงนิวศป็นทางลือก
หนึไงทีไกอ฿หຌกิดการพัฒนาการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืนการจัดการพืๅน ทีไทองทีไยวทีไหมาะสมท า
฿หຌ กิดความยัไ งยืนทางนิ วศวิทยาป็นการ
อนุรักษ์สิไงวดลຌอมละวัฒนธรรมดังทีไองค์การ
การท อง ทีไ ยวออสตร ลี ยหรือ  Australia 
Commonwealth Department of Tourism 
(1994: 27) มีมุมมองวา การทองทีไยวชิงนิวศ
นຌนความยัไ งยืนทางนิ วศวิทยาละอยูบน
พืๅนฐานของความพยายามเมรบกวนหลง
ธรรมชาติ อาจรียกเดຌวาการทองทีไยวชิงนิวศ
บบยัไงยืน ซึไงสนับสนุนความขຌา฿จ ความชืไนชม
ละการอนุรักษ์ดຌานสิไงวดลຌอม ละวัฒนธรรม
รวมทัๅงการปกป้อง ละจัดการพืๅนทีไส าหรับการ
ทองทีไยวทีไหมาะสม ละพียงพอ พืไอสงสริม
ความขຌา฿จ ความชืไนชม ละการอนุรักษ์
สิไงวดลຌอม นอกจากนีๅยังชวยผดุงวัฒนธรรม 
 ล ะ ค ว า ม กิ น ดี อ ยู ดี ข อ ง ชุ ม ช น ทຌ อ ง ถิไ น         
การสงสริมการผลิตสินคຌา฿นชุมชนทຌองถิไนพืไอ

จ าหนายกนักทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรี 
พบวาการผลิตสินคຌา฿นชุมชนทຌองถิไน  พืไอ
จ าหนายกนักทองทีไยวมี฿หຌหใน ตยังมีหลาย
ผลิตภัณฑ์ทีไขาดการก าหนดตราสัญลักษณ์
การคຌา ละการก าหนดอกลักษณ์ของตนอง
พืไอดึงดูดนักทองทีไยวจึงควรสงสริมนวทางนีๅ
฿หຌมากขึๅน  

฿นสวนของการจัดกลุมนักทองทีไยวชม
หลงทองทีไยวตางโ ดยค านึงถึงผลกระทบตอ
สภาพวดลຌอม ละก าหนด฿หຌมีมาตรการ
ป้องกันละรักษาสิไงวดลຌอมทีไชัดจน รวมทัๅง  
มีการควบคุมตรวจสอบละจัดการมลพิษของ
หล งท อ ง ทีไ ย ว ป็ นนวทางการจั ดการ       
การทองทีไยวชิงนิวศทีไค านึงถึงสภาพวด   
ลຌอมนืไ องจากการทอง ทีไ ยว ชิ งนิ  วศนัๅ น 
นอกจากจะตຌองจัดการทรัพยากร฿หຌคงสภาพ
ดิมทຌ ฿หຌมากทีไ สุ ดลຌ วยั งควรทีไ จะท า ฿หຌ
สภาพวดลຌอมมีความสมบูรณ์ยิไงขึๅน พืไอ฿หຌกิด
ความยัไงยืน ดังทีไยศ สันตสมบัติ (2544: 205) 
เดຌก าหนดตัวชีๅวัดพืไอพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวางการทองทีไยวชิงนิวศกับการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน฿นประดในความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
วดลຌอม เวຌวาการทองทีไยวชิงนิวศจะตຌอง
สรຌางความตระหนัก ละกระตุຌน฿หຌชุมชนมีสวน
รวม฿นการบริหารจัดการทรัพยากร ละท า฿หຌ
สภาพวดลຌอมธรรมชาติมีความสมบูรณ์ยิไงขึๅน 
ดั งนัๅ น กา รจั ด การท อ ง ทีไ ย ว  ชิ งนิ  ว ศจึ ง
จ าป็นตຌองค านึงถึงผลกระทบตอสภาพวดลຌอม 
ละควรมีมาตรการป้องกันรักษาสิไงวดลຌอม  
฿หຌชัดจน  

ละจากผลวิจัยการสนับสนุนผยพร
ความรูຌความขຌา฿จรวมกันของประชาชน ละ
หนวยงานทีไ กีไยวขຌองกีไยวกับนวทางการ
สงสริมการทองทีไยวชิงนิวศนวทางนีๅป็น
ลักษณะการจัดการการทองทีไยวชิงนิวศทีไ
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ค านึงรืไองการมีสวนรวมจากทุกฝຆาย ซึไงป็น
หลักการทีไส าคัญของการบริหารจัดการการ
ทองทีไยวชิงนิวศทีไจะชวย฿หຌการด านินงาน
ดຌ า นท อ ง  ทีไ ย ว  ชิ ง นิ  ว ศมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
สอดคลຌองกับหลักการจัดการการทองทีไยวชิง
นิวศทีไ ดรรชนี อมพันธุ์ (2547: 3-7) เดຌกลาว
เวຌวาการบริหารจัดการจัดวาป็นกนหรือกลเก
ส าคัญ ฿นการควบคุมดู ลละจั ดการ ฿หຌ
นักทองทีไยวชิงนิวศป็นเปตามวัตถุประสงค์ 

การบริหารจัดการนีๅประกอบดຌวย
องค์กรผูຌ กีไยวขຌองทุกฝຆายรวมเปถึงผนงาน 
ครงการ มาตรการละกฎระบียบตางโ ฿นการ
ควบคุมดูล฿หຌการทองทีไยวชิงนิวศป็นเปตาม
หลักการทีไถูกตຌองละยัง นຌนการมีสวนรวมของ
ชุมชนทຌองถิไน฿นการบริหารจัดการองค์กร
รับผิดชอบควรท าหนຌาทีไบริหารการทองทีไยวชิง
นิวศ฿หຌกิดขึๅนอยางมีประสิทธิภาพ ละป็นเป
ตามจตนารมณ์ของการทองทีไยวชิงนิวศละ
นวทางจัดสຌนทางทองทีไยวชืไอมยงภาย฿น
จังหวัด นืไองจากหลงทองทีไยวของจังหวัด
กาญจนบุ รี ค อนขຌ า งกระจั ดกระจายละ       
เกลจากกัน การจัดสຌนทางทองทีไยวจะชวย฿หຌ
นั ก ท อ ง  ทีไ ย ว  ขຌ า ถึ ง  ห ล ง ท อ ง  ทีไ ย ว เ ดຌ
หลากหลายมากขึๅน 

 
ข้อสนอนะ 

ข้อสนอนะจากผลการศึกษาว จัย 
จากผลการวิจัยรืไองนวทางการ

พัฒนาศักยภาพการทองทีไยว จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะพืไอยกระดับคุณภาพการ
ทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรี ละพืไอรักษา
ทรัพยากรทองทีไยว฿นจังหวัดกาญจนบุรี฿หຌคง
อยูสืบเป ดังนีๅ 

1. พัฒนาหลงทองทีไยวดยปรับปรุง
สภาพวดลຌอมระบบสาธารณูปภค ละสิไง

อ านวยความสะดวก฿นหลงทองทีไยว฿หຌ        
เดຌมาตรฐานปรับปรุงคุณภาพทีไพัก รຌานอาหาร 
รຌานของฝากของทีไระลึกตลอดจนบริการตางโ 
จัดท าป้ายบอกทางเปยังหลงทองทีไยวตางโ฿หຌ
ชัดจน ละดูลบริการสาธารณสุข฿นพืๅนทีไตางโ 
฿หຌเดຌมาตรฐานอยูสมอ 

2. อนุรักษ์ละสงสริมศิลปวัฒนธรรม
ละประพณีทຌองถิไนดยอนุรักษ์ละคงสภาพ
ความดัๅงดิมของบราณสถานละสิไงศักดิ์สิทธ์
คูบຌานคูมือง จัดงานประพณีประจ าปี เดຌก
งานสัปดาห์สะพานขຌามมนๅ าคว งานพิธีร าลึก
ทหารสัมพันธมิตรงานวันชาวพชาวรืองาน
ทิดพระกียรติสมดใจพระนรศวรมหาราช งาน
คบาลอ าภอลาขวัญ งานประพณีสงกรานต์
เทย-รามัญ งานประพณีสงกรานต์หปราสาท
ผึๅง การร าพืๅนบຌานร าตงละการร าหยอย ละ
ศูนย์วัฒนธรรมพืๅนบຌานหนองขาว ฿หຌมีขึๅนป็น
ประจ าทุกปี  

3.  ผยพรความรูຌละประชาสัมพันธ์
การทองทีไยวดยผยพรความรูຌละนຌน
กิจกรรมการทองทีไยวชิงนิวศกยาวชน฿น
ทຌองถิไนจัดฝຄกอบรมมัคคุทศก์ทຌองถิไน฿หຌมีความรูຌ
กีไยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ตลอดจนผลกระทบทีไกิดขึๅน ฿หຌความรูຌกีไยวกับ
การจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ฿น
หลงทองทีไยวกประชาชน฿นพืๅนทีไ  จัดท า
ระบบฐานขຌอมูลพืไอชืไอมยงขຌอมูลละบุคคล
ระหวางหนวยงาน฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ
การทองทีไยวระดับจังหวัด 

4.  บงพืๅนทีไการ฿ชຌประยชน์฿นบริวณ
ทีไจะพัฒนาป็นหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์฿หຌ
ชัดจน ละจัดระบบขຌอมูล฿นการดินทางพืไอ
ควบคุมปริมาณนักทองทีไยว฿หຌหมาะสมกับ
พืๅนทีไ 
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5. สงสริมการผลิตสินคຌา฿นชุมชน
ทຌองถิไน พืไอจ าหนายกนักทองทีไยว 

ๆ.จัดกลุมนักทองทีไยวชมหลง
ทองทีไยวตางโ ดยค านึงถึงผลกระทบตอ
สภาพวดลຌอมละก าหนด฿หຌมีมาตรการป้องกัน
ละรักษาสิไงวดลຌอมทีไชัดจน รวมทัๅงมีการ
ควบคุมตรวจสอบละจัดการมลพิษของหลง
ทองทีไยว 

็. สนับสนุนผยพรความรูຌความ
ขຌา฿จรวมกันของประชาชนละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองกีไยวกับนวทางการสงสริมการ
ทองทีไยวชิงนิวศ 

่. จัดสຌนทางทองทีไยวชืไอมยง
ภาย฿นจังหวัด ละระหวางกลุมจังหวัด 

้. ก าหนด฿หຌมียุทธศาสตร์ดຌานการ
ทองทีไยว ตอนืไองจากผนยุทธศาสตร์ดิมนຌน
฿หຌมีการด านินงานจริงภาย฿นชวงวลาทีไก าหนด
ละก าหนดกลยุทธ์  พิไม ติม฿หຌครอบคลุม
องค์ประกอบของการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 

10. สงสริมผูຌประกอบการดຌานการ
ทองทีไยว ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละการ
บริการ฿หຌมีมาตรฐานมากขึๅน 

11. ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลทองทีไยว
฿หຌครบทรัพยากรทองทีไยวทุกดຌานละ฿ชຌสืไอ฿น
การประชาสัมพันธ์อยางหลากหลาย 

ข้อสนอนะส าหรับการศึกษาว จัย
ครั งตอเป 

1. ควรก าหนดขอบขตพืๅนทีไศึกษา
฿หຌคบลง ดยอาจศึกษาพืไอหานวทางพัฒนา  

฿นตละหลงทองทีไยว ชน นวทางพัฒนา
ทรัพยากรการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์
บราณสถาน บราณวัตถุ ละศาสนานวทาง
พัฒนาทรัพยากรการทองทีไยวทางธรรมชาติ 
ละนวทางพัฒนาทรัพยากรการทองทีไยว
ศิลปวัฒนธรรม ประพณี ป็นตຌน นืไองจากต
ละหลงทองทีไยวมีขຌอจ ากัดทีไตกตางกัน
ออกเปท า฿หຌนวทางพัฒนามีความตกตางกัน 

2.  ควรลือกศึกษาความตຌองการของต
ละหลงทองทีไยว พืไอวางผนกลยุทธ์การ
พัฒนา฿หຌหมาะสมกับหลงทองทีไยวนัๅนโชน
หลงทองทีไยวหงหนึไงมีนักทองทีไยวมากกิน
ความตຌองการจนท า฿หຌหลงทองทีไยวสืไอม
ทรม หลงทองทีไยวนัๅนจึงตຌองการผนดຌาน
การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ละพัฒนาหลงทองทีไยว฿น
ขณะทีไหลงทองทีไยว อีกหงมีทรัพยากร
ทองทีไยวทีไสมบูรณ์อยูลຌว ตนักทองทีไยว
เม฿หຌความสน฿จ จึงตຌองการผนดຌานการตลาด 
ละการประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยว ป็นตຌน 

3. ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพของ
คน฿นทຌองถิไน ฿นการจัดการการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์อยางยัไงยืน 

ไ. ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ป็นการศึกษา
ฉพาะ฿นจังหวัดกาญจนบุรี ดังนัๅนผูຌทีไสน฿จทีไจะ
ท าการวิจัยกีไยวกับการจัดการการทองทีไยวชิง
อนุรักษ์อยางยัไงยืน ควรท าการศึกษาชืไอมยง
กับจังหวัด฿กลຌคียง ดยรอบจังหวัดกาญจนบุรี 
พืไอจะป็นนวทาง฿นการสงสริมการทองทีไยว
เดຌอยางกวຌางขวาง 
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กลย ทธก์ารพัฒนาระบบการจัดการจากการน าปรัชญาศรษฐก จพอพียงเป฿ช้ของ 
ธ รก จขนาดกลางละขนาดยอม 

The Management System Development Strategic from Sufficiency 
Economy Philosophy of Small and Medium Enterprise 

  

วัลลภาิศรีทองพ มพ์1ิิกัญญามนิอ นหวาง2
 

    

บทคัดยอ 
 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัจจัยดຌานทรัพยากรการด านินกิจการละกระบวนการจัดการทีไมีผล
ตอผลผลิตของธุรกิจ ละศึกษาลักษณะความส ารใจของการน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ฿นดຌานผลลัพธ์ทางธุรกิจ ฿นสวนของมิติดຌานมนุษย์ มิติดຌานสังคม มิติดຌานสิไงวดลຌอม ละมิติดຌาน
ศรษฐกิจ  ผลการวิจัยทีไเดຌน ามาสรຌางรูปบบของระบบการจัดการละรูปบบความส ารใจจ ากการน าปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌ ขอบขตการศึกษาครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคกลางของประทศเทย คือ ลือกศึกษาจาก
ธุรกิจทีไขຌารวมประกวดผลงานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นปี 2550 -2552 ทัไวประทศของส านักงาน
คณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ ตามรายชืไอทีไเดຌรับรางวัล รวมทัๅงสิๅน 222 
ธุรกิจ ท าการวิจัยชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ศึกษาป็น 2 ระยะ คือ ระยะทีไ 1 ท าการส ารวจบืๅองตຌน ละระยะทีไ 
2 ศึกษากับผูຌประกอบการ ใ0 ราย ฿ชຌการสัมภาษณ์จาะลึกถึงการพัฒนากลยุทธ์ละความส ารใจของธุรกิจ พืไอ
น ามาสรຌางรูปบบกลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการละความส ารใจจากการน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของ
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตอเปผลการวิจัยพบวา ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมประภทธุรกิจการผลิตละ
การบริการ ฿หຌความส าคัญตอการ฿ชຌทรัพยากรอยางประหยัดละมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดการผลิตทีไสอดคลຌองกับ
ความสามารถ฿นการบริหารจัดการ  ดຌานการบริหารควบคุมตຌนทุนวัตถุดิบมา฿ชຌ มีการ฿ชຌหลักความพอพียงดຌานการ
จัดการ฿ชຌทรัพยากร฿นพืๅนทีไอยางประหยัดละคุຌมคา สามารถบริหารจัดการดຌานการงิน฿หຌมีความสีไยงตไ า มีความรูຌทีไ
ดี฿นดຌานการบริหารจัดการทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพละหมาะกับธุรกิจ สามารถกระจายความสีไยงดຌวยการหา
ผลิตภัณฑ์฿หมสูตลาด สามารถลดภาระหนีๅสินเดຌละมีความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมมากขึๅน มีการจຌาง
งาน฿นทຌองถิไนพืไอกระจายรายเดຌ฿หຌกคน฿นชุมชน สรຌางครือขายทางสังคมพืไอชวยหลือกัน มีการ฿หຌความส าคัญ
ตอการพัฒนาพนักงาน มีกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับสังคมอยางตอนืไอง ดยฉพาะ การ฿หຌความส าคัญตอคุณธรรม฿น
ดຌานความซืไอสัตย์สุจริต฿นการด านินธุรกิจ ส าหรับความส ารใจ฿นการประกอบธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
พบวา ธุรกิจสามารถผชิญภาวะวิกฤตทางศรษฐกิจเดຌ ฿ชຌภูมิปัญญา฿นการกຌเขปัญหา มีการสรຌางครือขายทาง
ธุรกิจ มีกิจกรรมทางสังคมมากขึๅน มีทรัพย์สินละปัจจัยการผลิตพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยมีผลลัพธ์ ไ ดຌาน เดຌก  
มิติดຌานมนุษย์ เดຌก พนักงาน฿นชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี ละพัฒนาศักยภาพการท างานเดຌ มิติดຌานสังคมเดຌกมีการ
สรຌางพันธมิตรละครือขายภาย฿นละภายนอก มิติดຌานกายภาพ เดຌก การสรຌางขยายละพัฒนาธุรกิจ฿หຌติบต  
ละมิติดຌานสิไงวดลຌอม เดຌก การสรຌางจิตสาธารณะละการรักษาสิไงวดลຌอม ละจากผลการวิจัย ควรมีการวิจัย
รูปบบการพัฒนาระบบการจัดการทางธุรกิจดຌวยการ฿ชຌปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การพัฒนาุ ระบบการจัดการุ ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 

                                                 
1 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยกรุงทพ  
2 รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอซียอาคนย ์
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Abstract 
 This research is about a guideline for the management system development strategic 
and successful from sufficiency economy philosophy of small and medium enterprise.             
The objective of this study is to the resource management operations and processes that affect 
business productivity and characteristics of successful implementation of the philosophy of 
sufficiency economy to the small and medium-sized businesses. In terms of business results in human 
dimension, social dimension, dimensional environment. economic dimension. The results can be 
treated as a form of management system and form the success of the sufficiency economy 
philosophy to transfer. Scope of study covering all provinces in central Thailand was chosen from 
continuing to work with the contest the sufficiency economy philosophy in 2550-2552 of 
Nationwide Special Commission to coordinate. Project due to the initiative as the award-winning 
list, competition works under the sufficiency economy philosophy to business with a total 222. 
This research study used quantitative and qualitative research. Phase 1 study will explore and 
analyze the data for the relationship and Phase 2 with 30 more to entrepreneurs reveals a 
development strategy and business success. Using depth interviews to develop strategies and 
business success. Order to create a strategic management system implementation and success of the 
sufficiency economy philosophy to the small and mediumsized businesses. The results showed that 
SMEs in product and service business of 222 wholly utilized the philosophy of Sufficiency Economy in 
strategic management all aspects were as follows: SMEs gave the significance to the use of all resources 
economically and efficiently. In addition, they had the size of production conformable with the 
management abilities. The entrepreneurs must utilize the principles of Sufficiency which are the 
management of utilizing the resources economically and worthily, the process of potential employment 
with inexpensive prices as well as obtaining from local area, the knowledge in managing technology 
efficiently and suitable for the business, also must have the proper employment, and use the raw 
material, the financial management with the low risk, and social responsibility and environment. Also, 
they employed the local labour in order to distribute the income to people in the community and 
established the social networks for helping others,the reasonable conduct, morality, honesty and 
integrity.  Moreover, the research found werethe successful entrepreneurs could face the economic crisis 
and could utilize the wisdom to solve the economic problem. Also, they cared for people both in and 
outsidecommunity.The research found that, from the concept of utilizing the philosophy of Sufficiency 
Economy, the entrepreneurs must understand clearly that this matter is about the foundation of the 
management system in doing business.In addition, they utilized the resources valuably and had the 
social activities continuously, especially the importance of morality and honesty in doing business. The 
community groups such as the community business group and the saving business group helped each 
other. Furthermore, the resources were utilized comprehensibly and economically. The social activities 
and properties were increased. From the result of research, there were recommendation as follow: 
There should be study to creating a development framework of management system by using the 
Sufficiency Economy Philosophy.  
 
Keywords : The Management systemุ Development strategic, Small and medium enterprise 
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บทน า 
 การน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌ
฿นการด านินธุรกิจเดຌกลายป็นสวนส าคัญทีไจะ
ท า฿หຌธุรกิจสามารถอยูรอดเดຌ ดยสามารถน ามา
ประยุกต์฿ชຌ เดຌตามลักษณะของธุรกิจตละ
ประภท ซึไงเมขัดกับหลักของการสวงหาก าเร
จนกินควร จากการศึกษาการ฿ชຌปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงกับธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ของ กัญญามน  อินหวาง ละวัลลภา  ศรี
ทองพิมพ์ (2551) พบวานวคิดศรษฐกิจ
พอพียงจะตຌองมีความรูຌทีไสามารถคิดพิจารณา
อยางถูกตຌองดຌวยหตุผลท า฿หຌหในละขຌา฿จทุก
สิไ งทุกอย า งเดຌอย า งกระจ างชัดทัๅ ง ฿นดຌ าน
การตลาดการงิน การจัดการการผลิตละ
บริการ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ อภิชัย   
พันธสน (25ไ้) ละอนัญญา บวรสุนทรชัย 
(25ไ็) ฿นดຌานการ฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
กับอุตสาหกรรมขนาดกลางจะป็นเปเดຌ฿นระดับ
มากกวา฿ชຌกับอุตสาหกรรมขนาดยอม อยางเรกใ
ตามการทีไจะน าอาความรูຌมา฿ชຌ฿หຌป็นประยชน์
ทຌจริงเดຌจ าตຌองมีคุณธรรมมาป็นนวทาง
ปฏิบัติ พืไอ฿หຌกิดความสมดุล฿นทุกมิติ คือ มิติ
ดຌานทุนมนุษย์ มิติดຌานทุนสังคม มิติดຌานทุน
สิไงวดลຌอม ละมิติดຌานศรษฐกิจ คณะผูຌวิจัยจึง
สน฿จศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
จัดการละความส ารใจจากการน าปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดย อม พืไ อทร าบถึ งปั จ จั ยดຌ าน
ทรัพยากรการด านินกิจการละกระบวนการ
จัดการทีไมีผลตอผลผลิตทีไเดຌของธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ดยลือกศึกษาจากธุรกิจ
การผลิตละการบริการ พืไอ฿หຌหในถึงกลยุทธ์
ละความส ารใจของการด านินธุรกิจทีไผานมา 
พืไอป็นนวทางการสรຌางกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบการจัดการตอเป ซึไงผลการวิจัยทีไเดຌจะ

ป็นประยชน์ตอผูຌประกอบการธุรกิจของ
ประทศเทยอยางยิไง ทัๅง฿นสวนของธุรกิจอกชน
ละธุรกิจชุมชน นืไองจากธุรกิจทีไมีการน า
นวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌสามารถ
น ามาป็นนวทางการพัฒนาธุรกิจเดຌอยางยัไงยืน
฿นทุกมิติตามกรอบนวคิดทีไศึกษา ชน มิติ
มนุษย์ มิติสังคม มิติสิไ งวดลຌอมละมิติทาง
ศรษฐกิจ ดังนัๅนผลการวิจัยทีไเดຌจะสามารถ
น ามาสรຌางรูปบบของระบบการจัดการละ
รูปบบความส ารใจจากน าปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงเป฿ชຌเดຌ 
 
ว ธีด าน นการว จัย 
 ส ว น ที่ 1 นื อ ห า ส า ร ะ ก า ร ส ร้ า ง
บบสอบถามตามกณฑ์ปรัชญาศรษฐก จ
พอพียง 
 ศึกษานืๅอหาสาระของระบบการ
จัดการ การ฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของการ
ด านินธุรกิจจากงานวิจัยทีไกีไยวขຌองละอกสาร
ตางโ พืไอจัดท ากรอบนวคิดละกณฑ์การ
สรຌางบบสอบถาม ดย฿ชຌกณฑ์จากหลักกณฑ์
การประกวดของส านักงานคณะกรรมการ
ประสานดຌานปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละจาก
ผลการวิจัยของกัญญามน อินหวางละวัลลภา  
ศรีทองพิมพ์ (2551) นรินทร์  สังข์รักษา ละ
คณะ (2550) ละฉลียว บุรีภักดี ละคณะ 
(2552)  มาป็นนวทางการสรຌางครืไองมือ฿น
การศึกษาครัๅงนีๅ 
 สวนที่ิโิประชากรละกล มตัวอยาง-
ว ธีการศึกษา 
 คณะผูຌวิจัยลือกรายชืไอจากธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมประภทการผลิตละ
การบริการ มาป็นกลุมตัวอยางการศึกษาครัๅงนีๅ 
ซึไงมีขอบขตการศึกษาครอบคลุมทุกจังหวัด฿น
ภาคกลางของประทศเทย คือ ธุรกิจทีไขຌารวม
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ประกวดผลงานตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿น
ปี  2550 -2552 ทัไ วประทศของส านักงาน
คณะกรรมการพิศษพืไอประสานงาน ครงการ
อันนืไองมาจากพระราชด าริตามรายชืไอทีไเดຌรับ
รางวั ล  การประกวดผลงานตามปรั ชญา
ศรษฐกิจพอพียง รวม 1็ใ ธุรกิจละจาก
รายชืไอตามกณฑ์ขຌารวมกิจกรรมวิถีศรษฐกิจ
พอพียง ละธุรกิจชุมชน ฿นปี 2551-2552 ทีไ
ผานมาอีก 49 หง  รวมทัๅงสิๅน  222 ธุรกิจพืไอ
ท าการศึกษาละ สรุปผลการวิจัย ดຌวยขຌอมูล
ทางสถิติชิงพรรณนาละชิงอนุมานตามหลัก
สถิติ ละท าการวิ คราะห์ ชิ ง นืๅ อหาละ
ท าการศึกษาจาะลึกดยลือก ใ0 ธุรกิจจาก 
222 ธุรกิจทีไมีการน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงมา฿ชຌครบทุกดຌานละมีผลผลิตทีไดีตาม
กณฑ์ทีไก าหนดมาท าการศึกษาจาะลึกพืไอ
คຌนหากลยุทธ์ละความส ารใจของธุรกิจจากการ
น า กระบวนการจั ดการทีไ มี ก า รประยุ กต์
ศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌละ฿หຌเดຌองค์ประกอบ
นวทางปฏิบัติทีไหมาะสม฿นการประยุกต์฿ชຌ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 
ผลการว จัย 
 ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของธุรกิจทีไ฿ชຌ฿น
การศึกษานีๅ พบวา ป็นธุรกิจอกชนจ านวน 222 
ธุรกิจ ป็นธุรกิจขนาดกลางประภทการผลิต
ละการบริการ จ านวน 48 ธุรกิจ ละธุรกิจ
ขนาดยอมประภทการผลิต จ านวน 118 ธุรกิจ 
ส าหรับ ธุรกิจการบริการ จ านวน 56 ธุรกิจ฿น
การศึกษานีๅ เดຌบ งธุ รกิจตามลักษณะการ
คัดลือกของครงการปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ออก ป็ นธุ รกิ จประ ภทอาหาร  ประ ภท
ครืไองประดับละของ฿ชຌ ประภทสิไงประดิษฐ์
ละของทีไระลึก ประภทสมุนเพรตเม฿ช
อาหารละยา ละธุรกิจบริการ ชน รีสอร์ท 

ฮมสตย์ รຌานอาหาร นวดสปา จากการศึกษา 
พบวาธุรกิจขนาดยอมทีไมีการผลิต฿นบบ
ครอบครัว ส าหรับ฿นชิงพาณิชย์จะมีลักษณะทีไ
ตกตางกันอยางหในดนชัด฿นดຌานการลงทุน 
คือ ตัๅงต 2 ลຌานขึๅนเป ละสวน฿หญจะนຌนการ
ท าธุรกิจการผลิตทีไตຌองการสงออกนอกพืๅนทีไ 
ชน อาหารปรรูปตางโ  นอกจากนัๅน ธุรกิจ
การบริการประภททีไ พักรมฮมสตย์ จะมี
ลั กษณะพิ ศษ฿นดຌ านการ ฿หຌ บริ การบบ
ครอบครัวมากกวาทีไพักบบรีสอร์ท รวมทัๅงการ
นวด สปาเทยจะมีการด านินกิจการควบคูกับทีไ
พักรม 
 ปัจจัยด้านทรัพยากร฿นการด าน น
ธ รก จิพบวา มีระดับการน าปัจจัยทรัพยากรมา
ด านินธุรกิจของอาหารปรรูป มีระดับการ฿ชຌ
ทรัพยากรดຌานการสรรหาวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไป็น
หลักมากกวาธุรกิจประภทอืไนมีคาฉลีไยทากับ 
ไ.ใ0 มีระดับการ฿ชຌทรัพยากรดຌานการสรรหา
พนักงาน฿นพืๅนทีไป็นหลักมีคาฉลีไยทากับ ไ.2ใ 
นอกจากนัๅนยังพบวา ธุรกิจอาหารสด การ฿ชຌ
ทรัพยากรดຌานการสรรหาวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไป็น
หลักมากกวาธุรกิจประภทอืไนมีคาฉลีไยทากับ 
ไ.2้ มีการ฿ชຌทรัพยากรดຌานงินทุนอยาง
พียงพอส าหรับการลงทุน฿นระยะ ใ ปี ฿นระดับ
มาก ดยเมกูຌ฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 
4.18 ละธุรกิจครืไอง฿ชຌ ฟอร์นิจอร์ มีการ฿ชຌ
ปัจจัยดຌานทรัพยากรดຌานการเมลิกจຌางพนักงาน
฿นรอบ ใ ปี฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 4.40 
 ผลการศึกษาด้านกระบวนการจัดการ 
พบวา ระดับของกระบวนการจัดการดยการน า
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาประยุกต์฿ชຌ ดຌาน
ความพอประมาณ ดยภาพรวมอยู฿นระดับ   
มากดยมีคาฉลีไยทากับ 4.03 ส าหรับผลการ
พิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ธุรกิจอาหารปรรูป 
ละธุ รกิ จ ครืไ อง ฿ชຌ ฟอร์นิ  จอร์ มี ก ารน า
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กระบวนการจัดการดຌาน มีการวางผนดຌานการ
ลงทุนพืไอป้องกันความสีไยง฿นการท าธุรกิจ อยู
฿นระดับมากดยมีคาฉลีไยทากับ 4.14  ดຌาน
ความมีหตุผลดยภาพรวมอยู฿นระดับมากดยมี
คาฉลีไยทากับ ไ.20 ส าหรับผลการพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวาธุรกิจอาหารสด อาหารปร
รูป ธุรกิจครืไอง฿ชຌ มีการพิจารณาถึงผลกระทบทีไ
กิดขึๅนของกระบวนการผลิต/ผูຌกีไยวขຌองมีระดับ
การ฿ชຌ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยทากับ 
ไ.5ไ  ดຌานความมีภูมิคุຌมกันทีไดีดยภาพรวมอยู
฿นระดับมากดยมีคาฉลีไยทากับ ใ.็ๆ ส าหรับ
ผลการพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ธุรกิจทีไพักรม
฿ชຌกระบวนการจัดการดຌานคุณภาพชีวิต฿หຌกับ
พนักงาน฿นระดับมากดยมีคาฉลีไยรวมทากับ 
ไ.21 ดຌานความรูຌดยภาพรวมอยู฿นระดับมากดย
มีคาฉลีไยทากับ ไ.ใ้  ส าหรับผลการพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา ธุรกิจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
การบริการ฿หຌมีคุณภาพ อยู฿นระดับมากดยมี
คาฉลีไยทากับ ไ.็่-5.00 มีการ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์
ทีไประยุกต์จากภูมิปัญญาดัๅงดิม อยู฿นระดับมาก 
ดยมีคาฉลีไยทากับ ไ.่1 -5.00 ละดຌาน
คุณธรรมดยภาพรวมอยู฿นระดับมากดยมี
คาฉลีไยทากับ ไ.0ใ  ส าหรับผลการพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา การหลีกลีไยงการผลิต/การ
บริการทีไเมมีการจัดการของสียสรຌางมลภาวะ
ป็นพิษของธุรกิจทุกประภทอยู฿นระดับมาก
ทีไสุด ดยมีคาฉลีไยรวมทากับ ไ.ๆ5 ละ฿นดຌาน
ความตัๅง฿จผลิตสินคຌา/บริการ/สงมอบสินคຌา
อยางมีคุณภาพของธุรกิจทุกประภทอยู฿นระดับ
มาก ดยมีคาฉลีไยรวมทากับ ไ.25 ส าหรับการ
มีความซืไอสัตย์ตอลูกคຌา ละผูຌกีไยวขຌองดຌานการ
ผลิตละการบริการอยู฿นระดับปานกลาง ดยมี
คาฉลีไยรวมทากับ ใ.ใ1 
 ผลการศึกษาด้านผลผล ตที่เด้รับจาก
การด าน นธ รก จ พบวา ดยภาพรวมอยู฿น

ระดับมากดยมีคาฉลีไยทากับ ใ.้0 ส าหรับผล
การพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา มีการพัฒนา
ความป็นอยูจากก าเรอยู฿นระดับมากทีไสุดดยมี
คาฉลีไยทากับ ไ.็1 สามารถน าก าเรมาพัฒนา
ธุรกิจเดຌอยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไยทากับ 
ไ.11 สามารถขยายตลาดเดຌทุกปี อยู ฿นระดับ
มากดยมีคา ฉลีไ ย ทากับ ไ .15 ละหาก
พิจารณาจากประภทธุรกิจพบวา ธุรกิจอาหาร
สดมีผลผลิตทีไสามารถน าก าเรมาพัฒนาธุรกิจเดຌ 
อยู฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยรวมทากับ 
ไ.ๆ5 
 จากผลการวิจัยขຌางตຌนจะพบวา มีความ
สอดคลຌองกัน฿นดຌานปัจจัยการด านินธุรกิจ ละ
กระบวนการจัดการทีไมีการน าปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงเป฿ชຌ ซึไงคณะผูຌวิจัยหในวาสามารถ
น ามาป็นนวทางการสรຌางกลยุทธ์การพัฒนา
ความส ารใจของธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ทีไมีการน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌเดຌ  
ดยคณะผูຌ วิจัยเดຌท าการลือกกลุมธุรกิจทีไ
คัดลือกเวຌ 30ธุรกิจมาท าการสัมภาษณ์จาะลึก
พืไอหานวทางของกลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
จัดการของธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย
ผลการสัมภาษณ์พบวา มีการ฿ชຌกลยุทธ์ 3 ระดับ 
คือ 
 แ.ิ กลย ทธ์ระดับองค์กร ป็นการวางผน
ระยะยาว  พืไอการด า นินธุ รกิจ  จะพบว า 
ผูຌประกอบการสวน฿หญของธุรกิจขนาดกลางจะ
฿หຌความส าคัญมากกวาธุรกิจขนาดยอม ละ
ท างานป็นระบบ ละสวน฿หญผูຌประกอบการ
จะป็นผูຌวางผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ละดຌานการ
ขยายตลาดสงออกอยางตอนืไองชนธุรกิจ
อาหารสดละอาหารปรรูป 
 โ.ิ กลย ทธ์ระดับธ รก จ สวน฿หญธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมประภทการผลิตละการ
บริการจะ฿หຌความส าคัญมากพืไอความอยูรอด
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ของธุรกิจ  สวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับการสรຌาง
ภูมิคุຌมกันทีไดี  ชน การนຌนสรຌางครือขาย
ระหวางธุรกิจ ละการนຌนลูกคຌาสัมพันธ์ การ
฿หຌบริการทีไมีคุณภาพป็นหลักการเมกูຌงินมา
พืไอขยายกิจการ฿นชวงทีไศรษฐกิจเมดี ซึไงจะ
พบวาทุกประภทของธุรกิจมีลักษณะดียวกัน 
ละนຌนการจัดการทีไซืไอสัตย์ตอลูกคຌามาก  
 ใ.ิกลย ทธ์ระดับปฏ บัต การ  

สวน฿หญจะพบวามีการด านินการ
ทุกประภทของธุรกิจ พราะป็นสวนหนึไงของ
การบริหารจัดการ ธุรกิจขนาดกลางจะ฿หຌ
ความส าคัญกับระบบการจัดการดຌานการ
วางผนการงิน การวางผนก าลังคน ละการ
สรรหาวัสดุพืไอน ามา฿ชຌ฿นการผลิต฿นพืๅนทีไป็น
หลัก  รวมทัๅง฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌหลักความ

พอประมาณละความมีหตุผลมาบริหารจัดการ 
ชน การสรรหาบุคลการ฿นพืๅนทีไละพอดีกับ
งานทีไมี  การ฿ชຌภูมิปัญญาดัๅงดิมมา฿ชຌ฿นการ
ผลิตละการท าธุรกิจบริการ  
 นอกจากนีๅ  จากการสั มภาษณ์
จาะลึกจากกลุมธุรกิจตละประภท จ านวน 30 
ธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญมีความ
คิดหในดຌานความส ารใจของธุรกิจขนาดกลาง 
ละธุรกิจขนาดยอม ชน การเดຌผลก าเรพิไมขึๅน
อยางตอนืไอง สามารถขยายกิจการจากก าเรทีไ
เดຌ  สามารถรวมกิจกรรมการชวยหลือชุมชน
มากขึๅน ละมีผลิตภัณฑ์ทีไมาจากความคิด
สรຌางสรรค์ของตนองเดຌ ดังตารางทีไ 1 
 

 

ตารางท่ีิแิิความส ารใจจากการท าธ รก จของผู้ประกอบการ 

 
 
 

รายละอียด ขนาดกลาง 
ประภทการ

ผล ต 

ขนาดยอม 
ประภทการ

ผล ต 

ประภท
การบร การ 

1. เดຌผลก าเรพิไมขึๅนอยางตอนืไอง / / / 
2. ขยายกิจการจากงินก าเรทีไเดຌ / / / 
ใ. สามารถรวมกิจกรรม รักษ์สิไงวดลຌอม / / / 
ไ. สรຌางรายเดຌ฿หຌกับคน฿นชุมชนมากขึๅน / / / 
5. สรຌางครือขายของธุรกิจพืไอความยัไงยืน / / - 
ๆ. มีผลิตภัณฑ์ทีไสรຌางสรรค์จากความคิดของตนอง / / / 
็. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมโพิไมขึๅนทุก 2 ปี / / - 
่. สามารถสงสินคຌาออกตางประทศเดຌ ละขยายตลาด

ตางประทศพิไมขึๅน 
/ - - 

้. ลูกคຌามีความพอ฿จ฿นสินคຌาละการบริการของธุรกิจ / / / 
10. สินคຌามีคุณภาพเดຌรับมาตรฐานสากล / / - 
11. มีชืไอสียงป็นทีไยอมรับ฿นกลุมธุรกิจดียวกัน / - / 
12. สามารถขยายกิจการป็นธุรกิจขนาด฿หญเดຌ / / - 
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 ส าหรับกลย ทธ์ความส ารใจิคณะผู้ว จัยสามารถสร ปเด้ิ18 ด้านดังตารางที่ิโ 
ตารางท่ีิโ กลย ทธ์ความส ารใจ฿นการด าน นธ รก จของธ รก จขนาดกลางละขนาดยอม 

กลย ทธ์ความส ารใจ฿นการด าน นธ รก จ 
ด้านทรัพยากรการด าน นงาน 
1. ฿ชຌวัตถุดิบพืไอน ามาผลติ/ การบริการ฿นพืๅนทีไป็น
หลัก 
2. ฿ชຌพนักงานจาก฿นพืๅนทีไป็นอันดับรก 
ใ. มพีนักงานจาก฿นพืๅนทีไมากกวา ๆ0 %ของพนักงาน
ทัๅงหมด 
ไ. ฿นรอบ ใ ปีทีไผานมา กิจการเมมีการลิกจຌาง
พนักงาน  
5. เมกูຌงินกินก าลังความสามารถของรายเดຌละ
งินทุน 

กระบวนการจัดการิ: ความพอประมาณิ 
ๆ. มีการวางผนดຌานการลงทุนพืไอป้องกันความสีไยง฿นการ
ท าธุรกิจ 
็. ลือก฿ชຌ / ลอืกซืๅอ ระบบสารสนทศละ/ หรือทคนลยีดย
ยึดความจ าป็น 
่. ฿หຌความส าคัญขนาดการผลติ/การบริการทีไสอดคลຌองกับ
ความสามารถทีไจะบริหารจัดการ 
้. คัดลือกพนักงาน฿นพืๅนทีไเดຌหมาะสมกับการผลติ/การ
บริการ 

ความมีหต ผลิ 
10. มีความสน฿จตอขຌอสนอนะของลูกคຌาพืไอน ามา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ละการบริการ 
11.ิพิจารณาถึงผลกระทบทีไกิดขึๅนของกระบวนการ
ผลิต/ผูຌกีไยวขຌอง 
12.ิ฿ชຌวัตถุดิบภาย฿นทຌองถิไน/฿นประทศมากกวา
การซืๅอภายนอก  

ความรู้ิ 
15. มีการวางผน ละควบคุมการผลิต/การบริการทุก
ขัๅนตอน 
1ๆ. มีการพัฒนาผลติภณัฑ์/การบริการของทาน฿หຌมีคุณภาพ 
1็. คิดคຌนรูปบบการผลติ / การบริการ฿หมปลีะ 1 ดຌาน  

การมีภูม ค ้มกันที่ดีิ 
13. มีการรวมกิจกรรมดຌานครือขายทางธุรกิจอยาง
สมไ าสมอ 
14.ิ฿หຌความส าคัญกับการผลิตสินคຌา/การบริการ 
พอดีกับความตຌองการของลูกคຌา 

ค ณธรรมิ 
1่. มีความตัๅง฿จผลติสินคຌา/บริการ/สงมอบสินคຌาอยางมี
คุณภาพ 
19. ซืไอสัตย์ตอลูกคຌา/ผูຌกีไยวขຌองดຌานการผลิต/การบริการ 

 
กลย ทธ์ทางการจัดการที่ท า฿ห้ธ รก จขนาด
กลางละขนาดยอมมีความส ารใจทางด้าน
ผลลัพธ์ทางธ รก จ 
 จากการสัมภาษณ์จาะลึกจากกลุมธุรกิจ
ตละประภท พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญมี
ความคิดหในดຌานผลลัพธ์ทางธุรกิจละการ฿ชຌกล
ยุ ทธ์ ฿ นการด า  นิ น ธุ ร กิ จทีไ ท า ฿หຌ ป ระสบ
ความส ารใจทีไหลากหลาย ตจะหในเดຌวากลยุทธ์
ทีไผูຌประกอบการ฿ชຌนัๅนมีทัๅงปัจจัยดຌานการ฿ชຌ
ทรัพยากร กระบวนการจัดการอยางหในดนชัด 
รวมทัๅงมีวิธีการตางโดຌวยการ฿ชຌกลยุทธ์การ
วิคราะห์ตลาด การมีความรูຌ ความสามารถ฿น

รืไองทีไท าธุรกิจ สรຌางผลิตภัณฑ์ทีไสามารถท าก าเร
เดຌ ฿ชຌรงงาน฿นพืๅนทีไป็นหลัก มีการวางผน
ด านินธุรกิจทีไป็นขัๅนตอน สรຌางครือขายกับ
ธุรกิจประภทดียวกัน ป็นตຌน ซึไงสามารถน ามา
ปรียบทียบกับผลลัพธ์ทีไเดຌจากการด านินธุรกิจ
เดຌ฿นสวนของ มิติมนุษย์ชนการทีไผูຌประกอบการ
มีความรูຌความสามารถละศักยภาพ฿นการ
บริหารจัดการดຌานการวางผนละควบคุมธุรกิจ
เดຌ  ส าม า ร ถ พัฒนาตน  อ ง ฿หຌ มี ค ว ามคิ ด
สรຌางสรรค์฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์฿หมโอยาง
ตอนืไอง  ส าหรับมิติดຌานสังคม ชน การทีไ
ผูຌประกอบการละผูຌบริหารสามารถสรຌาง
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ครือขายระหวางธุรกิจประภทดียวกัน หรือ
ระหวางธุรกิจเดຌ รวมทัๅงการหาตลาด฿หมเดຌ  
นอกจากนีๅยังพบวา มิติศรษฐกิจ เดຌก การ
สรຌางรายเดຌทีไมัไนคง฿หຌกับธุรกิจ สามารถขยาย
กิจการเดຌอยางมัไนคง ละมิติสิไงวดลຌอม เดຌก 
การทีไ ผูຌ ประกอบการละผูຌบริหารมีความ
ตระหนักละร วมกิจกรรมทีไ  กีไ ยวขຌองกับ
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงการดูลรักษาสิไงวดลຌอม
ภาย฿นชุมชน฿หຌนาอยูมากขึๅน  
 ดຌานผลผลิตละผลลัพธ์ ป็นสิไงส าคัญ
ส าหรับการสดง฿หຌหในถึงมิติดຌานสังคม ละ
สิไงวดลຌอม ดຌานศรษฐกิจ ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌจาก
การน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌนัๅ น 
สามารถกอ฿หຌกิดประยชน์฿นระยะสัๅนของ
ธุรกิจอาจมาจากการด านินธุรกิจดย฿ชຌกลยุทธ์
ดຌานความพอพียง มีการ฿ชຌกลยุทธ์ดຌานลูกคຌาป็น
การสรຌางความสัมพันธ์ระหวางกลุมป้าหมายละ
ลูกคຌา฿ชຌกลยุทธ์ดຌานการพัฒนาพืไอการสรຌาง
นวัตกรรม฿นผลิตภัณฑ์ ทัๅงการออกบบละ
พัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมโพืไอรองรับความตຌองการ

ของตลาดทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตดຌวยการ฿ชຌหลัก
ความสามารถ฿นการพัฒนาธุรกิจทัๅง฿นดຌานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาครือขายทางธุรกิจ 
การพัฒนาภูมิปัญญาดัๅงดิมมาสูผลิตภัณฑ์ทีไ
สรຌางนวัตกรรม฿หมอยางตอนืไอง คณะผูຌวิจัย
 หใ น ว า ก ล ยุ ท ธ์ ฿ น ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ  ล ะ
ความส า รใ จของธุ รกิ จนัๅ นจะตຌองมี ความ
สอดคลຌองกัน฿นทิศทางดียวกันมຌจะป็นมิติทีไ
ตางกัน  
 
ผลการว จัย 
 จากผลการวิจัยทีไเดຌคณะผูຌวิจัยสามารถ
สรุปผลเดຌ ดังนีๅ 
 1. รูปบบกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
การจัดการทีไมีการน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
เป฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจ ดยกลยุทธ์ความส ารใจ
ของธุรกิจทีไกอ฿หຌกิดผลผลิตละผลลัพธ์มีความ
สอดคลຌองกับมิติมนุษย์มิติสังคม  มิติสิไงวดลຌอม 
ละมิติศรษฐกิจ ดังภาพทีไ 1 
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ภาพที่ิแ ระบบการจัดการธุรกิจขนาดกลางละธุรกิจขนาดยอมดຌวยการน าปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงเป฿ชຌ 
 

2 .  จ ากปั จ จั ยดຌ านทรั พยากรการ
ด านินงาน กระบวนการจัดการทีไมีการน า
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌ ละผลลัพธ์ทีไเดຌ
ทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กันอยางหในดนชัดกับ
กลยุทธ์฿นการท า฿หຌธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง

ละขนาดยอมสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการ
ด า นิ น งานเดຌ ละสามารถน ามาอธิบาย
ปรียบทียบความสัมพันธ์ของมิติดຌานมนุษย์  
มิติดຌานสังคม  มิติดຌานสิไงวดลຌอม ละมิติดຌาน
ศรษฐกิจ ดังภาพทีไ 2 
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กลย ทธ์การจดัการธ รก จ ผลลัพธ์ทางธ รก จิม ต มน ษย ์

มีความรูຌ ความสามารถละศักยภาพ฿นการบริหารจัดการธุรกิจเดຌอยางมี
ประสิทธิผล
มีทักษะละขຌา฿จคุณคาของคน ละพัฒนาศักยภาพของคนเดຌ 

พนักงาน฿นชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน ละพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

พนักงาน฿นชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน ละพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

มีความรูຌ ความสามารถละศักยภาพ฿นการบริหารจัดการธุรกิจเดຌอยางมี
ประสิทธิผล
มีความรูຌ ความสามารถละศักยภาพ฿นการบริหารจัดการธุรกิจเดຌ 

มีความรูຌ ความสามารถละศักยภาพ฿นการบริหารจัดการธุรกิจเดຌอยางมี
ประสิทธิผล 

พนักงาน฿นชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนละพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

1. วิคราะห์ตลาดละหาสินคຌาหรือบริการทีไตลาดตຌองการ 

2. สรรหาพนักงานทีไมีความสามารถละมีฝຄมือ 

ใ. มีความรูຌ ความสามารถ฿นรืไองทีไท าธุรกิจ ละพัฒนา
ตนองอยางตอนืไอง 

ไ. ฿ชຌรงงาน฿นพืๅนทีไป็นหลัก 

5. ฿ชຌทคนลยีทีไจ าป็น ละราคาเมพง 

ๆ. ควบคุม ตรวจสอบการ฿ชຌทรัพยากรอยางรอบคอบ ละ
ชัดจน
7. มีการวิคราะห์ดຌานการบริหารจัดการอยางตอนืไอง ทัๅง
฿นดຌานการงิน การ฿ชຌทรัพยากร ละการวิคราะห์ตลาด 

่. ฿ชຌหลักความซืไอสัตย์ สุจริตกับลูกคຌา 

ผลลัพธ์ทางธ รก จิม ต ส ่งวดล้อม 

ขຌา฿จประยชน์ของสิไงวดลຌอมทีไอยูอยางรูຌคุณคา 

กลุมธุรกิจสามารถสรຌางนวทางดຌานจิตสาธารณะ ละการรักษา
สิไงวดลຌอมทีไอยู 

฿ชຌทรัพยากร วัตถุดิบ ฿นพืๅนทีไป็นหลัก 

การสรຌางความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน/ มีสวนรวมกับชุมชนดຌาน
สิไงวดลຌอม 

กลย ทธ์การจดัการธ รก จ 

ผลลัพธ์ทางธ รก จิม ต สังคม 

มีการสรຌางพันธมิตรละครือขายทางธุรกิจกับชุมชนภาย฿นละภายนอก 

มีการสรຌางพันธมิตรละครือขายทางธุรกิจกับชุมชนภาย฿นละภายนอก 

มีการสรຌางพันธมิตรละครือขายทางธุรกิจกับชุมชนภาย฿นละภายนอก 

1. สรຌางครือขายกับธุรกิจประภทดียวกัน 

2. หาผลิตภัณฑ์฿หมออกสูตลาดอยางตอนืไอง 

ใ. ฿ชຌหลักการสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา 

ไ. ฿ชຌการประชาสัมพันธ์ทุกชองทางอยางตอนืไอง 

กลย ทธ์การจดัการ
ธ รก จ

มีการสรຌางพันธมิตรละครือขายทางธุรกิจกับชุมชนภาย฿นละภายนอก 

มีความป็นอยูทีไดีขึๅนทัๅงระดับครอบครัว ระดับกลุมธุรกิจ ละระดับครือขาย 

มีนวทางการสรຌางครือขายทางการตลาด 

สรຌางความจริญติบตทางธุรกิจเดຌ 
 

สรຌางผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไสามารถท าก าเรภาย฿น ใ ปี 

วางผนธุรกิจอยางมีขัๅนตอน  ก าหนดป้าหมายทีไชัดจน 

฿ชຌการประชาสัมพันธ์ทุกชองทางอยางตอนืไอง 

สรຌางคุณภาพมาตรฐาน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ละการบริการ 

กลย ทธ์การจดัการธ รก จ ผลลัพธ์ทางธ รก จิม ต ศรษฐก จ 

ภาพที่ิโ  ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการละผลลัพธ์ทีไเดຌจากการด านินธุรกิจ฿นสวน 
            ของมิติมนุษย์  
   มิติสังคม มิติสิไงวดลຌอม ละมิติศรษฐกิจ 
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ใ. จากนวทางการน าปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียงมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมทัๅงประภทอาหารสด 
อาหารปรรูป ครืไอง฿ชຌละธุรกิจการบริการ ทีไ

เดຌศึกษาลຌว สามารถน ามาสรຌางป็นกลยุทธ์การ
พัฒนาระบบการจัดการละความส ารใจจาก
การน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของ
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌดังภาพทีไ ใ 
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นวทางการมีสวนรวมของผู้ประกอบการธ รก จด้านคาร์บอนฟ ตพร  นท์ 
ตามครงการขององค์การบร หารจัดการกຍาซรือนกระจก 

Participation of Entrepreneurs to Reduce the Global Warming by 
Managing the Carbon Footprint Following the Greenhouse 

Administration Project 
 

ธนกริิศรีส ข฿ส1ิด ส ตาิก้วดร ณี2
 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาถึงลักษณะการมีสวนรวมละนวทางการมีสวนรวมของ
ผูຌประกอบการธุรกิจตอการจัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์ตามครงการขององค์การบริหารจัดการกຍาซรือน ป็นการวิจัย
ชิงคุณภาพ กใบขຌอมูลดยการสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง ดยลือกบบฉพาะจาะจงกับผูຌรับผิดชอบดยตรงดຌาน
คาร์บอนฟุตพริๅนท์ ละการลดพลังงาน จ านวนทัๅงสิๅน ่0 ราย จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะการวางผนลดภาวะ
ลกรຌอน เดຌก การลดการ฿ชຌทรัพยากรตางโ การน ากลับมา฿ชຌอีกการ฿ชຌพลังงานทางลือกทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ละ฿หຌความส าคัญตอสิไงวดลຌอม฿นดຌานอืไนโ วิธีการจัดการดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ละการลดพลังงานของกลุม
ธุรกิจ พบวา ฿หຌความส าคัญดຌานนยบาย ละดຌานงบประมาณป็นส าคัญ ทัๅ งดຌานวัตถุดิบครืไองจักร กระบวนการ
ผลิต การขนสง ละภาย฿นส านักงาน ละการ฿หຌความรูຌ  ส าหรับดຌานการวางผน ธุรกิจ฿หຌความส าคัญตอ
กระบวนการผลิต การขนสง ละการ฿หຌความรูຌกับพนักงาน  นวทางการมีสวนรวมมีองค์ประกอบ  คือ1) ด านินการ
ยืไนขอขึๅนทะบียนคาร์บอนฟุตพริๅนท์ 2) ท าการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ทีไสดงขຌอมูลดຌานผลกระทบตอสิไงวดลຌอม
ของผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌบริภคทราบพืไอประกอบการตัดสิน฿จลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ ใ)  ติดฉลากลดคาร์บอนฟุต 
พริๅนท์ละ ไ) การประมินคาคาร์บอนฟุตพริๅนท์ทีไระดับองค์กร ใ ระดับ  

 
ค าส าคัญ: การมสีวนรวมุ การลดภาวะลกรຌอนุ ธุรกิจดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท ์

 
Abstract 

 This research aims to study the entrepreneurs who registered carbon footprint that 
different products have different concept of carbon footprint. Form of this is a qualitative 
research, collecting data from interviewing the population by setting up the questions and the 
conversation to the interviewees who has direct response to carbon footprint operation and 
reduction of power consumption 80 persons.  The study found that planned manner to reduce 
global warming, including reducing the use of resources, recycling, re-use, environmentally 
friendly energy alternative and a focus on the environment, on the other side. To manage carbon 
footprint and energy business group found that a focus on policy and the budget is essential 
both the raw materials used the production, transportation and office and educating. For 
planning business is so vital to the manufacturing process, transportation and educating 

                                                 
1ดร.ุ นักวิชาการอิสระ   
2
 นักวิชาการอิสระ  
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employees. The participation guidelines have features areas 1) filed for registration carbon 
footprint 2) the labeling carbon footprint which provides information on the environmental 
impact of a product to consumers for supporting their decision to buy a product 3) Labeling 
reduced carbon Footprint and 4 ) to evaluate the carbon footprint at the enterprise three level.  
 
Keywords : Participation of entrepreneurs, Reduce the global warming, Carbon footprint business 
 

บทน า 
การด า นิ นธุ รกิ จส งออกหากเม มี

มาตรการ฿ด โ สดง฿หຌหในวาเดຌพยายาม฿นการ
ลดการปลอยกຍาซรือนกระจก กใอาจถูกกีดกัน
ทางการคຌาท า฿หຌสูญสียตลาดหรือตຌองสีย
คาชดชยจากสินคຌาท าลายสิไงวดลຌอม ปัจจุบัน
หลายประทศ฿หຌความสน฿จ฿นการศึกษาคิดคຌน
ฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ (Carbon Footprint) 
พืไอบอกจ านวนกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ทีไกิด
จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นัๅนตอหนึไ ง
หนวย ดยริไมตัๅงตการจัดหาวัตถุดิบ ปรรูป 
ขนสง จ าหนาย ละยอยสลายท าลายซาก
ภายหลังการ฿ชຌ พืไอ฿หຌผูຌบริภคทราบถึงความ฿ส
฿จของผูຌผลิตตอปัญหาลกรຌอน ละสรຌางความ
ตืไนตัว฿หຌ฿นการลือกซืๅอสินคຌาทีไปลอยกຍาซรือน
กระจกทีไนຌอยกวา (รัตนวรรณ มัไงคัไงุ  2552ก) 
ดังนัๅน จึงจ าป็นอยางยิไงทีไผูຌประกอบการจะตຌอง
ด านินการจัดการรืไองคาร์บอนฟุตพริๅนท์พืไอ฿หຌ
สามารถขงขันทางการคຌา ละสรຌางภาพลักษณ์
ถึงความ฿ส฿จของผูຌประกอบการตอปัญหาลก
รຌอน ดยฉพาะภาคอุตสาหกรรมจะมีสวนชวย
฿นการลดภาวะลกรຌอน ดยการพัฒนาพลังงาน
ทดทน การคิดคຌนผลิตภัณฑ์ทีไ ป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอม พัฒนาประสิทธิภาพ฿นการลดการ
฿ชຌพลังงาน ป็นผูຌน า฿นการรักษาสิไงวดลຌอม 
สนับสนุนการคຌนควຌาวิจัย (คาทอลิกกับภาวะ
ลกรຌอนุ 2552) ละหากผูຌบริภค฿ส฿จ฿นการ
ลือกซืๅอสินคຌาทีไชวยลดลกรຌอนกใจะสงผล฿หຌ
ธุ รกิ จ พัฒนากระบวนการผลิ ต  ตลอดทัๅ ง

กระบวนการตางโ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ า พืไอลดปริมาณ
คาร์บอนเดออกเซด์฿หຌเดຌมากทีไสุดพืไอการ
ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌามืไอประชาชน     
ละตละธุรกิจของตละประทศ บนลก฿หຌความ
สน฿จการลดปริมาณคาร์บอนเดออกเซด์ กใจะป็น
การชวยชะลอปัญหาภาวะลกรຌอนเดຌอีกทาง
หนึไง 
 ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅ คณะผูຌวิจัยมีความ
สน฿จศึกษาลักษณะการมีสวนรวมของธุรกิจตอ
การจัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์ตามครงการทีไ
องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ละ
ศึกษาถึงนวทางการมีสวนรวมของธุรกิจตอการ
จัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์฿นการชวยลดภาวะ
ลกรຌอน พืไอป็นนวทางการวางผนการ฿ชຌ
ผลิ ตภัณฑ์ต า งโจาก อุตสาหกรรมอย างมี
ประสิทธิภาพทัๅงยังป็นนวทางการพัฒนาความ
รวมมือของบุคลากร฿นหนวยงานธุรกิจทุกฝຆายเดຌ 
 
ว ธีด าน นการว จัยิ 
 ด้านประชากร 
 ประชากร คือผูຌประกอบการทีไขึๅน
ทะบียนคาร์บอนฟุตพริๅนท์กับองค์การบริหาร
จัดการกຍาซรือนกระจกดยลือกฉพาะทีไมีการ
ติดฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ จ านวน 20 หง (ขຌอมูล 
ณ วันทีไ 16 ธันวาคม 2552-2555) ดย฿ชຌวิธีการ
สัมภาษณ์ผูຌ ประกอบการ ผูຌ บริหาร ผูຌ กีไยวขຌอง       
ละพนักงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบของตละ
สถานประกอบการ ไ ราย รวมทัๅงสิๅน ่0 ราย 
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 ครื่องมือที่ ฿ช้ ฿นการกใบรวบรวม
ข้อมูล 
 การวิจัย฿นครัๅงนีๅ ป็นบบสัมภาษณ์ทีไ
นักวิจัยสรຌางขึๅนตามกรอบนวคิดการวิจัย 
 ด าน นการว จัย 
 บงป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะทีไ1 การสัมภาษณ์ผูຌประกอบการ
ละผูຌทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดຌานการจัดการคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์ ่ 0 รายพืไอทราบองค์ประกอบของธุรกิจ
ประกอบดຌวยประภทธุรกิจระยะวลาด านินงาน 
นยบายของธุรกิจดຌานการลดภาวะลกรຌอน 
ละหตุผลทีไ  ลื อกผลิตภัณฑ์ขึๅ นทะบียน
คาร์บอนฟุตพริๅนท์ ละทราบถึงลักษณะการมี
สวนรวม ฿น ใ ดຌาน คือ การวางผนดຌานการลด
ภาวะลกรຌอนวิธีการจัดการดຌานคาร์บอนฟุตพ
ริๅนท์ละการลดพลังงานของกลุมธุรกิจ ละ
กระบวนการมีสวนรวมดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ 
 ระยะทีไ 2 การรางนวทางการมี
สวนรวมของผูຌประกอบการธุรกิจตอการจัดการ
คาร์บอนฟุตพริๅนท์ตามครงการขององค์การ
บริหารจัดการกຍาซรือนกระจก ดยคณะผูຌวิจัยเดຌ
น าองค์ประกอบ ใ ดຌาน คือ 1) การมีสวนรวมของ
ผูຌประกอบการดຌานการวางผน  2) วิธีการจัดการ
ดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ ใ) กระบวนการมีสวน
รวมดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ของธุรกิจดย฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความชีไยวชาญ 5 ทาน สดง
ความคิดหในถึงความหมาะสมของการมีสวน
ร วมต อการจ ัดการคาร ์บอนฟุตพริ ๅนท์ตาม
ครงการขององค์การบริหารจัดการกຍาซรือน
กระจก 
 การว คราะห์ข้อมูล 
 ฿นการวิ คราะห์ขຌอมูล พืๅนฐาน 
เดຌก คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละคา
บีไยงบนมาตรฐานท าการวิคราะห์นืๅอหา 
(Content Analysis) ฿นขຌอมูลชิงคุณภาพ 

ผลการว จัย 
 ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง 
พบวา ป็นพศชาย คิดป็นรຌอยละ 60ละพศ
หญิง คิดป็นรຌอยละ 40 มีอายุระหวาง ไๆ-55 ปี 
คิดป็นรຌอยละ 40มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 48 ราย คิดป็นรຌอยละ 60 สถานภาพ
สมรส คิดป็นรຌอยละ 50รายเดຌระหวาง 20,001 
– 40,000 บาทคิดป็นรຌอยละ 50ธุรกิจทีไขຌารวม
ครงการพืไอชวยลดภาวะลกรຌอน ดยการขึๅน
ทะบียนจัดท าคาร์บอนฟุตพริๅนท์ของผลิตภัณฑ์
ป็นธุรกิจผลิตอาหาร คิดป็นรຌอยละ 50 ด านิน
ธุรกิจตัๅงต 21-30 ปี คิดป็นรຌอยละ 40 ป็นธุรกิจทีไมี
การจ าหนายทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ   
คิดป็นรຌอยละ 80 นยบายทีไธุรกิจลือกมากทีไสุด
คือ ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ละการ
ลดคา฿ชຌจาย ตละนยบายคิดป็นรຌอยละ 30 
หตุผลทีไลือกผลิตภัณฑ์ทีไขึๅนทะบียนคาร์บอนฟุต
ปรินท์ป็นผลิตภัณฑ์ทีไยอดขายสูงสุดท า฿หຌการ
จัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์ครอบคลุมการจัดการ
กือบทัๅงบริษัทคิดป็นรຌอยละ 50 พราะป็น
ผลิตภัณฑ์฿หม รຌอยละ 25 
 จากผลการวิจัยการมีสวนรวมของ
ผูຌประกอบการดຌานการวางผนลดภาวะลกรຌอน
พบวาการลดการ฿ชຌทรัพยากรตางโน ากลับมา฿ชຌ
อีกชน การน ากระดาษอกสารมา฿ชຌทัๅง 2 หนຌา 
฿ชຌการจัดกใบขຌอมูล฿หຌอยู฿นรูปของหนวยความจ า
ละเฟล์ประภทตางโมากขึๅนละ฿ชຌพลังงาน
ทางลือกทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ชน รืไองของการ
ขนสง฿ชຌพลังงานทางลือกอืไนโมา฿ชຌทนนๅ ามัน
พราะมีราคาทีไถูกกวา ชน กຍาซอในจีวี ป็นตຌน
มากทีไสุดส าหรับการ฿หຌความส าคัญตอสิไงวดลຌอม฿น
ดຌานอืไนโชน ทุกสถานประกอบการ เดຌมีการด านินการ
ดຌานสิไงวดลຌอมอยูลຌวชน ISO14000, 14001, 
ครงการฉลากขียว (LCA), ระบบบ าบัดนๅ าสีย 
พลังงานสงอาทิตย์ อนุรักษ์พลังงาน รีเซคิล ละ 
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ปลีไยนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกป็นกระดาษ   
น าขยะมาท านๅ าหมักชีวภาพ กากท าปุ๋ย นๅ าหมัก
฿ชຌ฿นระบบบ าบัดนๅ าสีย 
 วิธีการจัดการดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์
ของกลุมธุรกิจ 20 บริษัท พบวา฿หຌความส าคัญ
ตอดຌานนยบาย ละดຌานงบประมาณป็นส าคัญ 
ทัๅงดຌานวัตถุดิบ ครืไองจักร กระบวนการผลิต 
การขนสง ละภาย฿นส านักงาน ละการ฿หຌ
ความรูຌ  ส าหรับวิธีการจัดการดຌานการวางผน 
ธุรกิจสวน฿หญจะ฿หຌความส าคัญตอกระบวนการ
ผลิต การขนสง ละการ฿หຌความรูຌกับพนักงาน    
 กระบวนการมีสวนรวมดຌานคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์ของธุรกิจ พบวา 1) ด านินการยืไนขอ
ขึๅนทะบียนคาร์บอนฟุตพริๅนท์ 2) ท าการติด
ฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ทีไสดงขຌอมูลดຌาน
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมของผลิตภัณฑ์฿หຌก
ผูຌบริภคทราบพืไอประกอบการตัดสิน฿จลือก
ซืๅอผลิตภัณฑ์ ใ) ติดฉลากลดคาร์บอนฟุตพริๅนท์
ละ ไ) การประมินคาคาร์บอนฟุตพริๅนท์ระดับ
องค์กร 3 ระดับ 
 ผลการศึกษานวทางการมีสวนรวม
ของผูຌประกอบการธุรกิจตอการจัดการคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์ตามครงการขององค์การบริหาร      
จຌดการกຍาซรือนกระจกดยผูຌชีไยวชาญ 5 ทาน 
สดงความคิดหในละความหมาะสมของนว
ทางการมีสวนรวม มีดังนีๅ  
 1) การมีสวนรวมของผูຌประกอบการ
ดຌานการวางผนลดภาวะลกรຌอนเดຌกดຌานการ
ลดการ฿ชຌทรัพยากรตางโน ากลับมา฿ชຌอีก฿ชຌ
พลังงานทางลือกทีไ ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม   
การวางผนการจัดท าคาร์บอนฟุตพริๅนท์       
คือการชวยลดภาวะลกรຌอนดยการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริๅนท์ 
 2) วิธีการจัดการดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์  
฿หຌ ความส าคัญต อดຌ านนยบายละดຌ าน

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป็ น ส า คั ญ ทัๅ ง ดຌ า น วั ต ถุ ดิ บ 
ครืไองจักร กระบวนการผลิตการขนสงละ
ภาย฿นส านักงาน ละการ฿หຌความรูຌ  
 ใ) กระบวนการมีสวนรวมดຌานคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์ของธุรกิจ ริไมตัๅงต (1) ด านินการยืไน
ขอขึๅนทะบียนคาร์บอนฟุตพริๅน (2) ท าการติด
ฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ทีไสดงขຌอมูลดຌาน
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมของผลิตภัณฑ์฿หຌก
ผูຌบริภคทราบพืไอประกอบการตัดสิน฿จลือก
ซืๅอผลิตภัณฑ์ (ใ) ติดฉลากลดคาร์บอนฟุตพริๅนท์
ละ (ไ)การประมินคาคาร์บอนฟุตพริๅนท์ 
ระดับองค์กร 3 ระดับ 
 นอกจากนีๅ จ ากผลการวิ จั ยพบว า     
การประชาสัมพันธ์ยังคงมีนຌอย฿นสวนของการ
จัดการดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ของธุรกิจ ดังนัๅน 
ควรจะท าการประชาสัมพันธ์฿หຌพนักงานละ
ประชาชนเดຌ ขຌ า ฿จละสรຌ า งจิ ตส านึ กถึ ง         
ทีไถูกตຌองของคาร์บอนฟุตพริๅนท์ ละภาวะลก
รຌอน  ดຌวยการจัดสัมมนา อบรม ละผยพร
ทางสืไอมากขึๅน รวมทัๅงควรป็นหลักสูตร฿หຌกับ
นักรียน นักศึกษาเดຌศึกษาถึงผลกระทบของ
คาร์บอนฟุตพริๅนท์ละพบวาธุรกิจสวน฿หญ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริๅนท์พียงพราะถูกขอความ
รับมือจากภาครัฐ จึงยังเมมีการตอยอดเปจนถึง
ระดับการลดปริมาณกຍาซรือนกระจกภาครัฐ
ควรจะขຌามาสนับสนุนทัๅงดຌานคา฿ชຌจาย฿นการ
ขึๅนทะบียนการอบรม฿หຌความรูຌละ ผูຌชีไยวชาญ
฿นการ฿หຌค าปรึกษากองค์การตางโมากขึๅนกวา
ทีไ  ป็ น อ ยู  พืไ อ ฿ หຌ อ ง ค์ ก ร ต า ง โ  พิไ ม ขี ด
ความสามารถ฿นการชวยลดภาวะลกรຌอน
พิไมขึๅนอีก 
 
อภ ปรายผลการว จัย 
 จากผลการวิจัยการมีสวนรวมของ
ผูຌประกอบการดຌานการวางผนลดภาวะลกรຌอน
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พบวา มีการลดการ฿ชຌทรัพยากรตางโมีการน า
กลับมา฿ชຌอีกละ฿ชຌพลังงานทางลือกทีไป็นมิตร
กับสิไ งวดลຌอม ชน รืไองของการขนสง฿ชຌ
พลังงานทางลือกอืไนโมา฿ชຌทนนๅ ามันพราะ  
มีราคาทีไถูกกวา สอดคลຌองกับงานวิจัยของพงษกร 
หงษ์กราย ละคณะ (2555) วิจัยรูปบบการ
พัฒนาครือขายการรียนรูຌดຌานการอนุรักษ์
สิไงวดลຌอมของธุรกิจทีไพักรม฿นจังหวัดพิษณุลก 
พบวา วิธีการสรຌางครือขายการรียนรูຌดຌานการ
อนุรักษ์สิไงวดลຌอมของธุรกิจทีไพักรม มีหลายดຌาน
ตามล าดับ คือสรຌางจิตส านึกหงการอนุรักษ์
สิไงวดลຌอมการสรຌางบรรยากาศทีไพักรมชิง
อนุรักษ์สิไงวดลຌอม สรຌางกิจกรรมชิงอนุรักษ์
พืไอ฿หຌลูกคຌาทีไขຌาพัก การก าหนดนยบายการ
ลดพลังงานเฟฟ้า สงสริม฿หຌมีการปรับปลีไยน
พฤติกรรมดย฿หຌอืๅอตอสิไงวดลຌอม฿หຌการศึกษา
กีไยวกับสิไงวดลຌอมมีการอบรมบุคลากรหา
ความรูຌ฿หมจัดกิจกรรมภาย฿นพืไอสริมสรຌาง
นวความคิดนຌน฿หຌพนักงานฝຄกปฏิบัติส าหรับ
วิธีการจัดการดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ของกลุม
ธุรกิจพบวา฿หຌความส าคัญตอดຌานนยบาย    
ละดຌานงบประมาณป็นส าคัญทัๅงดຌานวัตถุดิบ 
ครืไองจักร กระบวนการผลิต การขนสง ละภาย฿น
ส านักงาน  

ละจากผลการวิจัยดຌานกระบวนการมี
สวนรวมดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ของธุรกิจ พบวา 
มีขัๅนตอนตัๅงตริไมตຌนการยืไนขอขึๅนทะบียน
คาร์บอนฟุตพริๅนธุรกิจมีสวนรวม฿นการติดฉลาก
คาร์บอนฟุตพริๅนท์ทีไสดงขຌอมูลดຌานผลกระทบ
ตอสิไงวดลຌอมของผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌบริภค
ทราบ พืไ อประกอบการตัดสิน ฿จ ลื อกซืๅ อ
ผลิตภัณฑ์ ติดฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ (carbon 
footprint label)สดงปริมาณกຍาซรือนกระจก
ทัๅงหมดทีไปลอยออกจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ละ
ฉลากลดคาร์บอน(carbon reduction label) 

สดงฉพาะระดับการลดการปลอยกຍาซรือน
กระจกทีไมาจากการออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌป็น
มิตรตอสิไงวดลຌอมป็นกระบวนการทีไส าคัญตอ
ผูຌประกอบการ ผูຌบริหารละผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿น
ธุรกิจทีไ฿หຌความส าคัญตอคาร์บอนฟุตพริๅนท์    
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของรัตนาวรรณ มัไงคัไง 
ละคณะ (2552ก) เดຌศึกษาการปลอยกຍาซรือน
กระจกของผลิตภัณฑ์ขຌาวพบวาวัฏจักรชีวิต     
ซึไงครอบคลุมตัๅงตกิจกรรมการปลูกขຌาว สี ปรรูป 
บรรจุ จัดจ าหนาย บริภค ละก าจัดของสีย
หลังการบริภค ตลอดจนการขนสง จะหในเดຌวา
ทุกกิจกรรมมีสวน฿นการปลอยกຍาซรือนกระจก
ทัๅงสิๅนนอกจากนีๅ ยังพบวา นวทางการมีสวน
รวมของธุรกิจตอการจัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์
จะตຌองริ ไมจากขั ๅนตอนการวางผนการลด
ภาวะลกรຌอนดຌวยการรักษาสิไงวดลຌอม จากนัๅน
จึงมาสูขัๅนตอนลือกวิธีการจัดการดຌานคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์  ละด านินการตามกระบวนการมี
สวนรวมดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ของธุรกิจ 
 
ข้อสนอนะจากการว จัย 
 1 . ลั ก ษ ณ ะ ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ผูຌประกอบการตอการจัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์
ตามครงการขององค์การบริหารจัดการกຍาซ
รือนกระจก พบวา 
 1.1 การมีสวนรวมการวางผนลด
ภาวะลกรຌอน เดຌก การลดการ฿ชຌทรัพยากร
ตางโ การน ากลับมา฿ชຌ อีกการ฿ชຌพลังงาน
ทางลือกทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
 1.2 การมีสวนรวม฿นวิธีการจัดการ
ดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์ละการลดพลังงาน  
พบวา ฿หຌความส าคัญดຌานนยบาย ละดຌาน
งบประมาณ ป็ น ส า คั ญ  ทัๅ ง ดຌ า น วั ต ถุ ดิ บ 
ครืไองจักร กระบวนการผลิต การขนสง ละ
ภาย฿นส านักงานละการ฿หຌความรูຌ ส าหรับดຌาน
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การวางผนธุรกิจ฿หຌความส าคัญตอกระบวนการ
ผลิต การขนสง ละการ฿หຌความรูຌกับพนักงาน  
 1.ใ การมีสวนรวม฿นกระบวนการ
มีสวนรวมดຌานคาร์บอนฟุตพริๅนท์  เดຌก  มีการ
ด านินการยืไนขอขึๅนทะบียนรอการเดຌรับการ
อนุมัติ฿หຌขึๅนทะบียนคาร์บอนฟุตพริๅนท์มีสวน
รวม฿นการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์มี 2 ประภท   
คือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์สดงปริมาณกຍาซ
รือนกระจกทีไปลอยออกจากวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ละฉลากลดคาร์บอนทีไสดงฉพาะ
ระดับการลดการปลอยกຍาซรือนกระจกทีไมาจาก
การออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม   

2.นวทางการมีสวนรวมของผูຌประกอบการ
ธุรกิจคาร์บอนฟุตพริๅนท์ตามครงการองค์การบริหาร
จัดการกຍาซรือนกระจก ดย฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิทีไมี
ความชีไยวชาญ 5 ทาน สดงความคิดหในถึง
ความหมาะสมของนวทางการมีสวนรวมตอ
การจัดการคาร์บอนฟุตพริๅนท์ มีองค์ประกอบ ใ ดຌาน 
คือ 1) ด านินการยืไนขอขึๅนทะบียนคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์ 2) ท าการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริๅนท์ทีไ
สดงขຌอมูลดຌานผลกระทบตอสิไงวดลຌอมของ
ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌบริ ภคทราบพืไอประกอบการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ ใ) ติดฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริๅนท์ ละไ) การประมินคาคาร์บอนฟุตพริๅนท์     
ทีไระดับองค์กร ใ ระดับ 
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ปัญหาการบังคับ฿ช้กฎหมายการด าน นคดีดใกละยาวชน฿นคดีอาญาิ 
ศึกษาฉพาะพื นที่ิสถานีต ารวจภูธรมืองพ ษณ ลก 

Problems with Law Enforcement to Prosecute Children and Youth in 
the Criminal Case Specific Study Areas in Phitsanulok City 

Police Station 
 

ณัฐนันท์ิทองทรัพย์1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยรืไองนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษาถึงสภาพปัญหา฿นการด านินคดีดใกละยาวชน฿นคดีอาญา    

2) พืไอสนอนวทาง฿นกຌเขการด านินคดีดใกละยาวชน฿นคดีอาญา ประชากร คือ พนักงานสอนสวน฿นสถานี
ต ารวจภูธรมืองพิษณุลก จ านวน 20 คนดຌวยการสุมตัวอยางอยางงาย ครืไองมือทีไ฿ชຌวิจัย฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
฿นครัๅงนีๅ฿ชຌบบบบสัมภาษณ์ชิงลึก วิคราะห์นืๅอหาดຌวยการสรຌางขຌอสรุปผลการวิจัยพบวา สภาพปัญหา฿นการ
ด านินคดีดใกละยาวชน฿นคดีอาญาคือ หลักการจับกุมดใกซึไงตຌองหาวากระท าความผิดนัๅนกฎหมายหຌามมิ฿หຌจับกุม
ดใกวຌนตดใกนัๅนเดຌกระท าความผดิซึไงหนຌา หรือมีหมายจับหรือค าสัไงศาลทานัๅน สวนการจับกุมยาวชนซึไงตຌองหาวา
กระท าความผิดตຌองปฏิบัติชนดียวกับผูຌ฿หญ ดังนัๅนหากปรากฏวาขณะ฿นขณะจับกุมป็นดใกตจຌาหนຌาทีไส าคัญผิด
คิดวาป็นยาวชนหรือผูຌ฿หญจึงเดຌท าการจับกุมดยอาศัยขຌอยกวຌนตามกฎหมายนืไองจากดใกเมมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนมาสดงประกอบกับมีสรีระรางกาย฿หญตชนนีๅมืไอขຌอทใจจริงปรากฏวาผูຌถูกจับกุมป็นดใก การจับกุม
ของจຌาหนຌาทีไจึงป็นการเมชอบดຌวยกฎหมาย จຌาหนຌาทีไต ารวจผูຌจับกุมกใอาจมีปัญหา อาจถูกรຌองรียนดยการตัๅง
กรรมการสอบสวนทางวินัยหรืออาจถูกด านินคดีอาญา ละอาจถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนຌาทีไมิชอบสวนนวทาง฿น
กຌเขการด านินคดีดใกละยาวชน฿นคดีอาญา ควรมีขຌอก าหนด฿หຌต ารวจสามารถด านินคดีกับดใกละยาวชนทีไ
กระท าผิดเดຌมຌจะเม฿ชการกระท าผิดซึไงหนຌา พืไอ฿หຌกิดความสะดวกรวดรใวละป็นธรรม฿นการด านินคดีละท า
฿หຌการปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

 
ค าส าคัญ : ดใกละยาวชนุ คดีอาญาุ การด านินคดี 
 

Abstract 
This research focuses on 1) to study the penal proceedings for children and juvenile      

2) to solve the problem in the penal proceedings for children and juvenile. Population were 
inquiry official at police station in Phitsanulok about 20 person by random. Research tools used 
to collect this information in the form and depth interviews. Analysis of the content by creating a 
conclusion. The result found that 1) the problem of children and juvenile in penal proceedings 
was the principle of arrest children who offender, the law does not allow to arrest the children 
unless the children do a crime before the inquiry officials or have a warrant of arrest or have a 
writ. On the other hand, the arrest of juvenile that committed the law, the inquiry officials have 
to do with them same as adults. Therefore, people who was arrested but the inquiry official 

                                                 
1คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุลก  
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understand he is juvenile or adult because he has not ID card and his body is big. So the arrest of 
inquiry official is unlawful.This case leads the inquiry official to the problem such as be 
complained, be penal proceedings and be accused to wrong acts. 2) The guidelines of resolve 
the problem in the penal proceedings Should have the requirement that police can prosecute 
child and youth offending. Even if you are not guilty, that page. In order to achieve a speedy and 
impartial in prosecuting. And make it work more efficiently. 

 
Keywords: Children and youthุ Criminal caseุ Litigation 

 
บทน า 
 พระราชบัญญัติ ศาล ยาวชนละ
ครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัวพ.ศ. 2553 ป็นการคุຌมครองสิทธิละ
สรีภาพของดใกหรือยาวชนพิไมขึๅนดยมุงนຌน
กีไยวกับการ฿หຌความคุຌมครองสิทธิสวัสดิภาพ
ละวิ ธีปฏิบั ติ ต อ ดใ กละยาวชนรวมทัๅ ง
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยาวชนละ
ครอบครัว พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับรัฐธรรมนูญ 
อนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใกดยพระราชบัญญัติ
ศาลยาวชนละครอบครัวละวิธีพิจารณาคดี
ยาวชนละครอบครัว พ.ศ. 2553 เดຌก าหนดวา 
฿นการจับกุมดใกหรือยาวชน฿หຌพนักงาน
สอบสวนสงตัวดใกหรือยาวชนเปยังศาลพืไอ
ตรวจสอบการจับกุมวาป็นเปดยชอบดຌวย
กฎหมายหรือเม ละศาลมีอ านาจมอบตัวดใก
หรือยาวชน฿หຌบิดามารดา ผูຌปกครอง หรือ
บุคคลทีไดใกหรือยาวชนอาศัยอยู ซึไงสอดคลຌอง
กับ อุษฎี ปัญญา รืไองสิทธิดใก฿นกระบวนการ
ยุติธรรม พบวาบทบัญญัติทีไ฿หຌความคุຌมครอง
สิทธิละสรีภาพของดใกละยาวชนผูຌกระท า
ความผิดทีไพิไมขึๅนละปฎิบัติอยางครงครัดซึไงยัง
เมป็นการนชัดวาการคุຌมครองอยางครงครัด
ดังกลาวจะป็นผลดีกสังคมพิไมขึๅนดຌวยหรือเม 
พราะขຌอจ ากัดดังกลาวของกฎหมายอาจท า฿หຌ
ป็นการพิไมภาระหนຌาทีไกจຌาพนักงานต ารวจ
ละท า฿หຌการปฏิบัติงานยุงยากขึๅน  

พระราชบัญญัติ ศาล ยาวชนละ
ครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 เดຌก าหนดหลักกณฑ์การ
ด านินกระบวนพิจารณาคดีทีไกีไยวกับดใกละ
ยาวชนเวຌป็นพิศษ คือมาตรการพิศษทน 
การด านินคดีอาญาซึไงนอกจากพืไอบรรทา 
ทดทน หรือชดชยความสียหายกผูຌสียหาย
ลຌวยังพืไอกຌเขปรับปลีไยนความประพฤติของ
ดใกหรือยาวชน หรือพืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย
กชุมชนละสังคมละป็นทางลือกหนึไ ง      
ทีไกิดขึๅนพืไอหาทางออกวาจะลงทษดใกหรือ
ยาวชนทีไกระท าความผิดอยางเรจึงเมป็นการ
ตัดอกาสหรือวิถีการพัฒนาชีวิตดใกหรือยาวชน
ออกจากครอบครัว (พระราชบัญญัติศาลยาวชน
ละครอบครัวละวิธีพิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 2553) 

฿นสายตาของประชาชนทัไวเปดใกหรือ
ยาวชนจัดเดຌว าป็นกลุมบุคคลทีไออนดຌวย
ประสบการณ์ ความรูຌสึกผิดชอบชัไวดีตางโละ
ขาดความรูຌทาทัน฿นดຌานตางโการรียนรูຌ ละ
การอบรมจากผูຌ฿หญรอบขຌางจึงนับป็นปัจจัย
ส าคัญทีไจะท า฿หຌ ดใกละยาวชนติบตขึๅน      
ทัๅงทางดຌานรางกาย ดຌานสติปัญญา ละความ
ประพฤติป็นผูຌ฿หญทีไดี  พืไอชวยพัฒนาละ
น าพาสังคมประทศชาติเปสูความรุงรืองตอเป 
สมกับค ากลาวทีไวาดใกคืออนาคตของชาติ 
มืไอดใกละยาวชนกระท าสิไงทีไผิดมักจะเดຌรับ
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การอภัยดยหตุทีไวายังเรຌดียงสาเมรูຌสิไง฿ดถูกสิไง
฿ดผิดประกอบกับความคิดทีไวาการทีไดใกละ
ยาวชนมีความประพฤติทีไเมดี 

นืไองจากผูຌ ฿หญรอบขຌางบกพรอง฿น
รืไองการอบรม ความผิดจึงอยูทีไผูຌ฿หญหลานัๅน 
(อภิรดี  พธิ์พรຌอมุ 2555 : 5) ซึไ งมีหนຌาทีไทีไ
จะตຌองอบรมสัไงสอนดใกละยาวชนทีไอยู฿น
ความปกครองต฿นภาวการณ์ปัจจุบันการ
กระท าความผิดของดใกละยาวชนมิเดຌอยู฿น
ขอบขตของการกระท าความผิดทางศีลธรรม
ลใกโนຌอยโ ทานัๅนตกຌาวลวงถึงขัๅนการกระท า
ความผิดกฎหมายบຌานมือง ดยจะหในเดຌจาก
ขาวสารตางโผานทางสืไอมวลชนหลากหลาย
ขนง มักปรากฏขาวคราวกีไ ยวกับความ
ประพฤติของดใกละยาวชน฿นทางทีไสียหาย
เมสมควรละผิดกฎหมายสมอ ชน การสพ
ละคຌา หรือลักลอบขนยาสพติด การยกพวกตี
กันของกลุมนักศึกษาระหวางสถาบัน การกอคดี
ขมขืน รืไอยเปจนถึงกระทัไงการกอคดีฆาตกรรม 
หลายตอหลายครัๅงทีไการกระท าของดใกละ
ยาวชนหลานีๅ  มักป็นทีไวิจารณ์ทัไวเป฿นหมู  
ของประชาชนถึงพฤติกรรมหดหีๅยมผิดวิสัย
ของดใกละยาวชนต฿นขณะดียวกันดใก  
หรือยาวชนทีไกระท าความผิดกใกระท าเปดย
รูຌ ทาเมถึงการณ์ถึงผลทีไจะตามมาต฿นบาง  
ครัๅงกใกิดจากการบังคับ ขูขใญ ชักจูง หลอก฿หຌ
กระท าจากบุคคลอืไน (ริชัย จันทร์สวาง ุ25ไไ: 
้-10) 

ดใ กถือ ป็ นทรัพยากรของชาติ ฿น
อนาคตหากเดຌรับการป้องกันละการดูลทีไดี
ยอมติบตป็นทรัพยากรทีไมีประสิทธิภาพละมี
คุณคาตอประทศชาติ นืไองจากดใกยังป็น     
ผูຌขาดประสบการณ์ชีวิตรวมทัๅงความรูຌสึกผิดชอบ
เมสมบูรณ์การปฏิบัติตอดใกละยาวชนจึงป็น
รืไองส าคัญละมีความละอียดออนดยตຌอง

ค านึงถึงการปฏิบัติทีไ หมาะสมพืไอ฿หຌ ดใก    
ละยาวชนเดຌรับการคุຌมครองสิทธิอยางทຌจริง 
กระบวนการยุติธรรมส าหรับดใกละยาวชนกิด
จากนวคิดทีไสังคมมองวาดใกป็นผูຌมีความ
ออนเหวทางอารมณ์ ถูกครอบง าทางความคิด
จากบุคคลอืไนเดຌงายกวาผูຌ ฿หญกฎหมายจึง
มุงนຌนกีไยวกับการ฿หຌความคุຌมครองสิทธิสวัสดิ
ภาพละวิธีปฏิบัติตอ ดใก ยาวชนพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาดใก฿หຌป็นทีไ
ยอมรับดยทัไวเปวาดใกละยาวชนมีวุฒิภาวะทีไ
ตกตางจากผูຌ ฿หญทัๅ งดຌานการรียนรูຌ  ดຌาน
อารมณ์ละพฤติกรรม ความรูຌสึกผิดชอบชัไวดี  
มีประสบการณ์฿นการด ารงชีวิตนຌอยกวาผูຌ฿หญ
มาก ซึไงอาจป็นสาหตุทีไท า฿หຌดใกละยาวชน
กระท าความผิด ดังนัๅนจึงตຌองมีการก าหนด
หลักกณฑ์การด านินกระบวนพิจารณาคดี     
ทีไกีไยวกับดใกละยาวชนเวຌป็นพิศษตกตาง
จากคดีธรรมดาทัไวเปพืไอสวัสดิภาพของดใกละ
ยาวชน (วัชรินทร์ ปัจจกวิญญูสกุล ุ 25ไ0 : 
116-122) 

นืไองจากดใกละยาวชนป็นพลมืองทีไ
จะตຌองติบตป็นก าลังของสังคม฿นอนาคต การ
ด านินคดีอาญากดใกละยาวชนจึงตຌอง      
มีหลักกณฑ์ทีไบัญญัติเวຌป็นพิศษพืไอปกป้อง
ละคุຌมครองความสียหายจากการทีไดใกหรือ
ยาวชนนัๅนถูกด านินคดีอาญา฿นฐานะผูຌตຌองหา
หรือพยาน฿นคดี  มีสิทธิ เดຌ รับการปฏิบัติทีไ
หมาะสม฿นการด านินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม  ทัๅงนีๅ ยังเดຌรับรองสิทธิ฿นกระบวนการ
ยุติธรรมของดใกละยาวชนเวຌดยฉพาะ฿น
มาตรา 40 (6) ซึไงบัญญัติวา ดใก ยาวชน ยอมมี
สิทธิเดຌรับความคุຌมครอง฿นการด านินกระบวน
พิจารณาคดีอยางหมาะสม ดังนัๅนการทีไดใก   
มาป็นพยานละบิกความ฿นศาลจะตຌองเดຌรับ
ความคุຌมครองนืไองจากสภาพรางกายละจิต฿จ
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ของดใกทีไออนอกวาละการ฿ชຌภาษากับดใก 
อันอาจสงผลกระทบตอสภาพจิต฿จของดใกละ
สงผล฿หຌการสืบพยานคลาดคลืไอน (พ.ร.บ.
คุຌมครองดใกุ 25ไๆ)  

การจับกุมดใกซึไ งตຌองหาวากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติศาลยาวชน     
ละครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชน    
ละครอบครัวพ.ศ.255ใ มาตรา ไดใก  
หมายความวา บุคคลอายุเมกิน 15 ปีบริบูรณ์ 
ละมาตรา ๆๆ วรรคหนึไง บัญญัติวาหຌามมิ฿หຌ
จับกุมดใกซึไงตຌองหาวากระท าความผิด วຌนต
ดใกนัๅนเดຌกระท าความผิดซึไงหนຌาหรือมีหมายจับ
หรือค าสัไงของศาล ดยหลักลຌวกฎหมายหຌาม  
มิ฿หຌจับกุมดใกซึไงตຌองหาวากระท าความผิด    
คือป็นการหຌามมิ฿หຌจับบุคคลอายุเมกิน 15 ปี
บริบูรณ์ ตกฎหมายยอม฿หຌมีการจับกุมดใก   
ซึไงตຌองหาวาเดຌกระท าผิดพียงกรณีทีไตຌองดຌวย
ขຌอยกวຌนทีไ฿หຌจับเดຌ฿นกรณี฿ดกรณีหนึไงคือดใก
นัๅนเดຌกระท าผิดซึไงหนຌาหรือมีหมายจับของศาล
(พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัว ละ
วิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. 
255ใุ มาตรา ไุ มาตรา ๆๆ) 
 สวนการจับกุมยาวชนซึไงตຌองหาวา
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติศาลยาวชน
ละครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชน    
ละครอบครัวพ.ศ. 255ใมาตรา ไ ค าว า 
ยาวชน หมายความวา บุคคลอายุกิน 15 ปี
บริบูรณ์ตยังเมถึง 1่ ปีบริบูรณ์ละมาตรา ๆๆ 
วรรคสองบัญญัติวา การจับกุมยาวชนซึไงตຌองหา
วากระท าความความผิดอาญา ป็นเปตาม            
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ละ
มาตรา ็่ บัญญัติวา พนักงานฝຆายปกครองหรือ
ต ารวจจะจับผูຌ฿ดดยเมมีหมายจับหรือค าสัไงของ
ศาลนัๅนเมเดຌ วຌนต 

           1) มืไอบุคคลนัๅนเดຌกระท าความผิด
ซึไงหนຌาดังเดຌบัญญัติเวຌ฿นมาตรา ่0  
     2) มืไอพบบุคคล฿ดดยมีพฤติการณ์
อันควรสงสัยวาผูຌนัๅนนาจะกอหตุรຌาย฿หຌกิด
ภยันตรายกบุคคล หรือทรัพย์สินของผูຌอืไน ดย
มีครืไองมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอืไนอันสามารถ฿ชຌ
฿นการกระท าความผิด 
     ใ)  มืไอมีหตุทีไจะออกหมายจับบุคคล
นัๅนตามมาตรา ๆๆ (2) ตมีความจ าป็นรงดวน
ทีไเมอาจขอ฿หຌศาลออกหมายจับบุคคลนัๅนเดຌ 
     ไ) ป็นการจับผูຌตຌองหาหรือจ าลยทีไ
หนีหรือจะหลบหนี฿นระหวางถูกปลอยชัไวคราว
ตามมาตรา 11็ 
 ดังนัๅนการจับกุมยาวชนซึไงตຌองหาวา
กระท าความผิดจึงตຌองปฏิบัติชนดียวกับผูຌ฿หญ 
(พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
็่) 
 จะ หใ น เดຌ ว าพระราชบัญญั ติ ศ าล
ยาวชนละครอบครัวละวิธี พิจารณาคดี
ยาวชนละครอบครัว พ.ศ. 255ใเดຌบัญญัติ
กีไยวกับอายุของยาวชนวาจะตຌองป็นบุคคล
อายุกิน 15 ปีบริบูรณ์ตยังเมถึง 1่ ปีบริบูรณ์ 
จะหในเดຌวา การจับกุมดใกหรือยาวชนตาม
พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัวละ
วิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. 
255ใ หลักการจับกุมดใกซึไงตຌองหาวากระท า
ความผิดกับการจับกุมยาวชนซึไงตຌองหาวา
กระท าความผิด มีขຌ อตกตางกัน ฿นกรณี        
ทีไพนักงานฝຆายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจ
จับกุมยาวชนเดຌดยเมตຌองมีหมายจับหรือค าสัไง
ศาล(พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัว
ละวิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัวพ.ศ.
255ใ มาตรา ไุ มาตรา ๆๆ) ฿นกรณีทีไตຌองดຌวย
ขຌอยกวຌนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ็่ (2) (ใ) ละ (ไ) ตการ
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จับกุมดใกเมอาจน าขຌอยกวຌนดังกลาวเป฿ชຌเดຌ
พร าะพระราชบัญญั ติ ศาล  ย าวชนละ
ครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 255ใ มาตรา ๆๆ วรรคหนึไง 
บัญญัติเวຌชัดจนวา หຌามมิ฿หຌจับกุมดใกซึไงตຌองหา
วากระท าความผิด วຌนตดใกนัๅนเดຌกระท า
ความผิดซึไงหนຌาหรือมีหมายจับหรือค าสัไงของ
ศาลทานัๅน (พระราชบัญญัติศาลยาวชนละ
ครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 255ใ 

฿นกรณีการจับดใกหรือผูຌ฿หญดยเมมี
หมายจับนัๅนกใมีความตกตางกัน ชน การจับ
ดใกดยเมมีหมายจับมีหตุดียว คือ ตຌองป็น
ความผิดซึไงหนຌา สวนการจับผูຌ ฿หญดยเมมี
หมายจับนัๅนมี ไ หตุตามมาตรา ็่ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงหในเดຌวา฿น
การออกหมายจับดใกละยาวชน฿หຌศาลค านึงถึง
การคุຌมครองสิทธิดใกหรือยาวชนป็นส าคัญ 
ดยฉพาะ฿นรืไองอายุ พศ ละอนาคตของดใก
หรือยาวชนทีไพึงเดຌรับการพัฒนา ละปกป้อง
คุຌมครอง หากการออกหมายจับจะมีผลกระทบ
กระทือนตอจิต฿จของดใกหรือยาวชนอยาง
รุนรงดยเมจ าป็น฿หຌพยายามลีไยงการออก
หมายจับ ดย฿ชຌวิธีติดตามตัวดใกหรือยาวชนนัๅน
ดຌวยวิธีอืไนกอนการจับกุม ละควบคุมดใกละ
ยาวชนตຌองกระท าดยละมุนละมอม ดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ ละเมป็นการประจาน
ดใกหรือยาวชน ดยฉพาะหຌามมิ฿หຌจຌาพนักงาน   
ผูຌจับกุมดใกหรือยาวชนหรือพนักงานสอบสวน
จัด฿หຌมีหรืออนุญาต฿หຌมีหรือยินยอม฿หຌมีการ
ถายภาพ หรือบันทึกภาพดใกหรือยาวชนซึไงตຌอง
หาวากระท าความผิดวຌนตพืไอประยชน์฿นการ
สอบสวน(มนัส บุญยิๅมุ 2552: 65-68) 

การทีไกฎหมายบัญญัติอายุ ดใกละ
ยาวชนทีไตกตางกัน เมป็นอันหนึไงอันดียวกัน

ละก าหนดหลักการจับกุมตกตางกันดังกลาว
ขຌางตຌน ท า ฿หຌมีปัญหา฿นทางปฏิบัติหลาย
ประการ กลาวคือ ฿นกรณีทีไดใกกระท าความผิด
เมมีบัตรประจ าตัวประชาชนท า฿หຌเมทราบอายุ
วาจะป็นดใกหรือยาวชน ท า฿หຌ จຌาหนຌาทีไ   
ยากตอการท างานละท า฿หຌท างานล าบาก 
กอ฿หຌกิดปัญหา฿นทางปฏิบัติ ชน กรณีตรวจ
ปัสสาวะพบสารสพติดหากป็นดใกจຌาหนຌาทีไ 
จะจับกุมคดี฿นความผิดฐานสพยาสพติดเมเดຌ
นืไองมิ฿ชความผิดซึไงหนຌา ตยาวชนหรือผูຌ฿หญ
จับ เดຌ มຌ จะมิ ฿ช ความผิ ดซึไ งหนຌ าหากขຌ า
ขຌอยกวຌนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  

หากปรากฏวาขณะ฿นขณะจับกุมป็น
ดใกตจຌาหนຌาทีไส าคัญผิดคิดวาป็นยาวชนหรือ
ผูຌ฿หญนืไองจากดใกเมมีบัตรประจ าตัวประชาชน
มาสดงประกอบกับมีสรีระรางกาย฿หญต    
จึงเดຌท าการจับกุมดยอาศัยขຌอยกวຌนตาม
กฎหมาย ชนนีๅ มืไอขຌอทใจจริงปรากฏวาผูຌถูก
จับกุมป็นดใก การจับกุมของจຌาหนຌาทีไจึงป็น
การเมชอบดຌวยกฎหมาย จຌาหนຌาทีไผูຌจับกุม     
กใอาจมีปัญหา อาจถูกรຌองรียน ถูกด านิน
คดีอาญา อาจถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนຌาทีไมิชอบ 
หากกระท าดยขาดจตนากวาศาลจะพิพากษา
วาเมมีความผิด กใจะสงผลตอขวัญก าลัง฿จของ
จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติเดຌท า฿หຌจຌาหนຌาทีไต ารวจเม
กลຌาปฏิบัติงาน จนท า฿หຌละลยการจับกุมดใก
ละยาวชนผูຌกระท าผิดขึๅนเดຌซึไงจะสงผลกระทบ
ตอความสงบรียบรຌอยของสังคม  

ดใกหรือยาวชนผูຌกระท าผิดอาจเมรูຌ
ส านึกหรือขใดหลาบ ฿นทางตรงกันขຌามอาจเดຌ฿จ
ยิไงกระท าความผิดมากขึๅนซึไงจะกอ฿หຌกิดผลสีย
ตามมามากมาย หลักกฎหมายทีไดีตຌองนຌนรืไอง
ความสมอภาคละความป็นธรรม฿นสังคม 
จ ะตຌ อ ง ชั ด  จน ตัๅ ง อ ยู บ น หลั ก  ห ง ค ว า ม
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สมหตุสมผลมีสาระทีไท า฿หຌบุคคลมีความสมอภาค
กัน฿นทางกฎหมาย ละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
กคนจ านวนมากเมอืๅอประยชน์กคนกลุม฿ด
กลุมหนึไงดยฉพาะดังนัๅนจึงควรจะกຌเขหลักกณฑ์
การจับกุมดใกละยาวชน ฿หຌป็นเป฿นท านอง
ดียวกันพืไอมิ฿หຌกิดปัญหา฿นทางปฏิบัติดังกลาว
การทีไกฎหมายบัญญัติอายุ ดใก ละยาวชนทีไ
ตกตางกันเมป็นอันหนึไงอันดียวกัน ละก าหนด
หลักการจับกุมตกตางกันดังกลาวขຌางตຌน  

ดังนัๅนมืไอดใกกระท าความผิด฿นขณะทีไมี
อายุเมกิน 15 ปีหรือยาวชนกระท าความผิดขณะทีไมี
อายุกิน 15 ปีบริบูรณ์ตยังเมถึง 1่ ปีบริบูรณ์    
ซึไงหากตอมามีการจับกุมดใก฿นขณะทีไมีอายุเม
กิน 15 ปีบริบูรณ์ หรือจับกุมยาวชน฿นขณะทีไมี
อายุกิน 15 ปีบริบูรณ์ตยังเมถึง 1่ ปีบริบูรณ์
ยอมอยู฿นหลักกณฑ์ทีไพนักงานสอบสวนจะตຌอง
น าตัวดใกหรือยาวชนเปศาลพืไอตรวจสอบการ
จับกุม ตถຌาหากผูຌตຌองหาทีไป็นดใกหรือยาวชน
ถูกจับกุมอายุกิน 1่ ปีบริบูรณ์หรืออายุ 20 ปี
ซึไงถือวามิ฿ชป็นการจับกุมดใกหรือยาวชน   
ต าม ความหมายของค าว าดใ กหรื อยาวชน 
(พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัวละ
วิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. 
255ใ)จึงหในวาเมอยู฿นหลักกณฑ์ทีไพนักงาน
สอบสวนจะตຌองน าตัวดใกหรือยาวชนเปศาล
พืไอตรวจสอบการจับกุมดังกลาว อีกทัๅงมืไอน ามา
ปรียบทียบกับการสอบสวน การสอบสวนผูຌตຌองหา
ทีไมีอายุ 1  ่ปีขึๅนเป฿นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากใมิเดຌก าหนด฿หຌมีสหวิชาชีพหรือ
ทนายความรวมท าการสอบสวน จึงเมจ าตຌองน ามา฿ชຌ
กับการตรวจสอบการจับกุมดຌวย 

นืไองดຌวยดใกละยาวชนป็นทรัพยากร  
ทีไส าคัญยิไงของสังคมมีคุณคาตอการพัฒนาการ
ละจริญติบตป็นผูຌ฿หญทีไมีความพรຌอมละ
ความสมบูรณ์฿นการ฿ชຌชีวิตตอเป฿นอนาคต 

ปัจจุบันอาชญากรรมดยดใกละยาวชนพิไม
มากขึๅน(ศุภวิทย์ ตัๅงตรงจิตุ 2555:2) จึงตຌองมี
มาตรการรงดวน฿นการขจัดปัญหาอาชญากรรม
ดังกลาว พระราชบัญญัติศาลยาวชน ละครอบครัว 
2553 จึงเดຌพิไมหลักการ฿หมทีไส าคัญ฿นกระบวน    
การจับละสอบสวนพืไอ฿หຌหลักประกันวาดใกจะ
เมถูกลิดรอนสิทธิสรีภาพดยเมชอบดຌวยกฎหมาย
หรือดยพลการ ท า฿หຌการด านินคดีอาญาส าหรับ
ดใกละยาวชนมีขัๅนตอน วิธีการ ละหลักการ
ทีไมุงคุຌมครองดใกละยาวชนป็นอยางยิไง พืไอป็น
การป้องกันมิ฿หຌดใกถูกทารุณกรรมหรือถูกลือก
ปฏิบัติดยเมป็นธรรม (พ.ร.บ.คุຌมครองดใกุ25ไๆ) 
จึงท า฿หຌกิดปัญหา฿นทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ
หลายประการ ดยฉพาะอยางยิไงจຌาพนักงาน
ต ารวจจะหในเดຌวาจຌาหนຌาทีไเมกลຌาทีไจับกุมดใก
ดยเมมีหมายจับหรือค าสัไงของศาล หรือดใกนัๅนเดຌ
กระท าความผิดซึไงหนຌา พราะถຌาจຌาหนຌาทีไกระท า
การจับเปดยเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไ อมีการ
ตรวจสอบการจับอาจท า฿หຌผูຌจับถูกรຌองรียน 
ดยการตัๅงกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูก
ด านินคดีอาญา  

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 
เดຌป็นการพิไมภาระละหนຌาทีไความรับผิดชอบ
กับจຌาพนักงานต ารวจผูຌจับกุม ละพนักงาน
สอบสวนป็นอยางมาก จนท า฿หຌบางครัๅงมีการ
ละลยจับกุมดใกหรือยาวชนผูຌกระท าผิดจน
บางครัๅงสงผลตอการด านินคดีทางอาญาส าหรับ
ดใกละยาวชนท า฿หຌขาดประสิทธิภาพ฿นการ
ป้องกันละปราบปรามอาชญากรรม ดังนัๅนการ
ด านินคดีส าหรับดใกละยาวชนทีไมุงตคุຌมครอง
ดใกละยาวชนกใสงผลตอการปฏิบัติงานของจຌา
พนักงานละพนักงานสอบสวน฿นการด านินคดี
อาญาส าหรับดใกละยาวชนเดຌละอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพของการด านินคดีอาญา฿นกรณี
ทีไดใกละยาวชนป็นผูຌกระท าผิดดຌวย ผูຌวิจัยเดຌ
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หในถึงความส าคัญของสภาพปัญหา฿นการ฿ชຌ
กฎหมาย พืไอ฿หຌทราบถึงสภาพปัญหา฿นการท างาน
ของจຌาละความเมขຌา฿จของการบังคับกฎหมาย 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1)  พืไอศึกษาถึงสภาพปัญหาการด านินคดี
ดใกละยาวชน฿นคดีอาญา 
  2)  พืไอสนอนวทาง฿นกຌเขการด านินคดี
ดใกละยาวชน฿นคดีอาญา  
 
ว ธีด าน นการว จัย 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅวิธีด านินการวิจัยดังนีๅ 
1) หลงขຌอมูล เดຌก พนักงานสอบสวน   

฿นสถานีต ารวจภูธรมืองพิษณุลก จ านวน 20 คน 
2) ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก บบ

สัมภาษณ์ชิงลึก 
ใ) วิคราะห์ขຌอมูลดຌวยการวิคราะห์นืๅอหา

ดຌวยการสรຌางขຌอสรุป 
  

ผลการว จัย 
สภาพปัญหาการด านินคดีดใกละ

ยาวชน฿นคดีอาญา พบวาการทีไกฎหมาย
บัญญัติอายุ ดใกละยาวชนทีไ ตกตางกัน      
เมป็นอันหนึไงอันดียวกันละก าหนดหลักการ
จับกุมตกตางกัน ท า฿หຌมีปัญหา฿นทางปฏิบัติ
หลายประการ ชน฿นกรณีการจับดใกดยเมมี
หมายจับมีหตุดียว คือตຌองป็นความผิดซึไงหนຌา
หรือมีหมายจับ หรือมีค าสัไงศาลทานัๅน สวนการ
จับกุมยาวชนสามารถจับเดຌดยเมมีหมายจับ 
หรือค าสัไงศาลดຌวยหตุผลขัๅนตอนการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายทีไ ยุ งย ากสลับซับซຌอนท า ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไต ารวจเมกลຌาจับกุมดใกดยเมมี
หมายจับหรือค าสัไ งของศาล หรือดใกนัๅนเดຌ
กระท าความผิดซึไงหนຌา จากตัวอยางกรณีตรวจ
ปัสสาวะพบสารสพติดหากป็นดใกจຌาหนຌาทีไ 

จะจับกุมคดี฿นความผิดฐานสพยาสพติดเมเดຌ
นืไองมิ฿ชความผิดซึไงหนຌา ตยาวชนหรือผูຌ฿หญ
จับเดຌมຌจะมิ฿ชความผิดซึไงหนຌา หรือ฿นกรณีทีไ
ดใกกระท าความผิด ดใกนัๅนเมมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนมาสดง ประกอบกับมีสรีระรางกาย
฿หญต ท า฿หຌเมทราบอายุวาจะป็นดใกหรือ
ยาวชน จึงเดຌจับกุม มืไอขຌอทใจจริงปรากฏวาผูຌ
ถูกจับกุมป็นดใก การจับกุมจึงป็นการเมชอบ
ดຌวยกฎหมาย กอ฿หຌกิดปัญหา฿นทางปฏิบัติ 
อาจท า฿หຌผูຌจับอาจถูกรຌองรียน ดยการตัๅ ง
กรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออาจถูกด านิน
คดีอาญาซึไงจะป็นปัญหาตอการท างาน จึงท า฿หຌ
จຌาหนຌาทีไต ารวจท างานล าบาก 

นวทาง฿นกຌเขการด านินคดีดใกละ
ยาวชน฿นคดีอาญา พบวา ความตกตาง฿น
รืไองอายุ฿นการจับดใกกับยาวชน รวมทัๅงกรณี
ดใกละยาวชนผูຌตຌองหารับสารภาพ หากดใก
ละยาวชนหลอกต ารวจ฿นรืไองอายุ ท า฿หຌป็น
การยากตอการจับละการท างาน พราะอาจจะ
กิดความผิดพลาด฿นการจับดใกละยาวชนเดຌ 
ควรมีขຌอก าหนด฿หຌต ารวจสามารถด านินคดีกับ
ดใกละยาวชนทีไกระท าผิดเดຌ มຌจะเม฿ชการ
กระท าผิดซึไงหนຌาพืไอ฿หຌกิดความสะดวกรวดรใว
ละป็นธรรม฿นการด านินคดี   พืไอท า฿หຌ
สามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึๅน 
 
อภ ปรายผลการว จัย 

จากผลการวิจัยปัญหาการด านินคดี
ดใกละยาวชน฿นคดีอาญา  

1) สภาพปัญหา฿นการด านินคดี
ดใกละยาวชน฿นคดีอาญา พบวา สาหตุหลัก    
฿นการด านินคดีกิดจากขัๅนตอนของพระราชบัญญัติ
จัดตัๅ งศาลยาวชนละครอบครั ว พ.ศ. 255ใ             
มีขัๅนตอนของการด านินงาน฿นการด านินคดี
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ดใกละยาวชน฿นคดีอาญาทีไพิไมขึๅนละท า฿หຌ
การปฏิบัติงานยุงยากขึๅน ทัๅงนีๅซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัย ชัชญาภา พันธุมจินดา (255ใ) เดຌศึกษา 
การด านินคดีอาญากับดใกหรือยาวชนทีไกระท า
ความผิดทางอาญานัๅน มีวัตถุประสงค์฿นการด านินคดี
ทีไตกตางจากการด านินคดีกับผูຌตຌองหาทีไป็น
ผูຌ฿หญ  

2) นวทาง฿นกຌเขการด านินคดี
ดใกละยาวชน฿นคดีอาญา พบวา การทีไกฎหมาย฿หຌ
ความคุຌมครองสิทธิมากกินความจ าป็น ซึไงจะป็น
ภาระกจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจนอาจท า฿หຌมีการ
บีไยงบนการจับกุมหรือละลยการจับกุม ซึไงหาก
ป็นชนนัๅนจะสงผลกระทบตอการกຌเขปัญหา
การกระท าความผิดของดใกละยาวชนอยาง
มาก  
 
สร ปผลการว จัยิ 

1) การทีไกฎหมายบัญญัติอายุดใกละ
ยาวชนทีไตกตางกัน จຌาหนຌาทีไต ารวจเมกลຌาทีไ
จับกุมดใกดยเมมีหมายจับหรือค าสัไงของศาล 
หรือดใกนัๅนเดຌกระท าความผิดซึไงหนຌา พราะถຌา
จຌาหนຌาทีไกระท าการจับเปดยเมชอบดຌวย
กฎหมาย อาจท า฿หຌผูຌจับถูกรຌองรียน ดยการตัๅง
กรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกด านิน
คดีอาญาซึไงจะป็นปัญหาตอการท างาน ท า฿หຌ
จຌาหนຌาทีไต ารวจท างานล าบาก 

2) ความตกตาง฿นรืไองอายุการจับ
ดใกละยาวชน ท า฿หຌยากตอการท างาน ละ
อาจกิดความผิดพลาด฿นการจับดใกละ
ยาวชนเดຌ ควรมีขຌอก าหนด฿หຌต ารวจสามารถ
ด านินคดีกับดใกละยาวชนทีไกระท าผิดเดຌ มຌ
จะเม฿ชการกระท าผิดซึไงหนຌาพืไอ฿หຌกิดความ
สะดวกรวดรใวละป็นธรรม฿นการด านินคดี 
 พืไ อท า ฿ หຌ ส าม า ร ถปฏิ บั ติ ง า น เดຌ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพมากขึๅน 

ข้อสนอนะ 
พระราชบัญญัติ ศาล ยาวชนละ

ครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 กฎหมายก าหนด฿หຌมีการ
ตรวจสอบการจับกุมทุกคดีทีไมีการจับกุมนัๅน 
ป็นการ฿หຌความคุຌมครองสิทธิมากกินความ
จ าป็น ซึไงจะป็นภาระกจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติมาก
กินเปจนอาจท า฿หຌมีการบีไยงบนการจับกุม
หรือละลยการจับกุม ซึไงหากป็นชนนัๅนจะ
สงผลกระทบตอการกຌเขปัญหาการกระท า
ความผิดของดใกละยาวชนอยางมาก 

พราะดใกละยาวชนจะเมเดຌรับการ
กຌเข ซึไงจะสงผลกระทบตอความสงบรียบรຌอย
ของสั งคม฿นภาพรวมจึ งควรทีไจะ฿หຌมีการ
ตรวจสอบการจับกุมฉพาะกรณีทีไมีทษ฿นอัตรา
สูงจ าคุกอยางสูงกินสามปี หรือกรณีทีไดใกหรือ
ยาวชนรวมทัๅงผูຌปกครองตຌยຌง หรือคัดคຌาน
การจับกุมทานัๅน จึงควรกຌเขบัญญัติมาตรา ไ 
ค าวายาวชน อายุเมถึงสิบปดปีบริบูรณ์ป็น
อายุยังเมกินสิบปดปีบริบูรณ์พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
กับประมวลกฎหมายอาญาละกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

1) การสอบสวนคดีดใกละยาวชน 
มาตรา ็5  ตามพระราชบัญญัติศาลยาวชน
ละครอบครัวละวิธีพิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 บังคับกฎหมาย฿หຌจัดหาทีไ
ปรึกษากฎหมาย฿หຌกดใกหรือยาวชนทีไตຌองหา
วากระท าความผิดทุกคดีดยเมมีขຌอยกวຌน     
จึงควรก าหนดบทบัญญัติยกวຌนฉพาะความผิด
ลหุทษ หรือความผิดทีไมีอัตราทษจ าคุกอยางสูง
เมกินสามปี พืไอ฿หຌกิดความสะดวกรวดรใว
ละป็นธรรม฿นการด านินคดี 

2) วิธีการสอบปากค าดใกละยาวชน
เวຌป็นการฉพาะวา ฿นการจຌงขຌอกลาวหาละ
สอบปากค าดใกหรือยาวชนซึไงตຌองหาวากระท า
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ความผิดจะตຌองมีทีไปรึกษากฎหมายของดใกหรือ
ยาวชนรวมอยูดຌวยทุกครัๅง พรຌอมทัๅงจຌงดຌวยวา
ดใกหรือยาวชนมีสิทธิทีไจะ฿หຌการหรือเม฿หຌการ
กใเดຌ  ละถຌอยค าของดใกหรือยาวชนอาจ฿ชຌป็น
พยานหลักฐาน฿นการพิจารณาคดีเดຌ นอกจากนีๅ
บิดามารดา ผูຌปกครอง บุคคลหรือผูຌทนองค์การ
ทีไดใกหรือยาวชนอาศัยอยูดຌวยจะขຌารวมฟังการ
สอบสวนดຌวย  

ดยพระราชบัญญัติศาลยาวชนละ
ครอบครัวละวิธี พิจารณาคดียาวชนละ
ครอบครัว พ.ศ. 255ใ มาตรา ็ 5 วรรคสอง เดຌบัญญัติ

กีไยวกับวิธีการสอบปากค าดใกละยาวชนเวຌขึๅน
ป็นการฉพาะลຌว กใหในเดຌวากฎหมายมีจตนารมณ์
ทีไตຌองการ฿หຌการสอบปากค าดใก฿หຌมีทีไปรึกษา
กฎหมายของดใกละยาวชนกใพียงพอลຌว 

 นืไองจากทีไปรึกษากฎหมายทีไกฎหมาย
ก าหนดตຌองมีคุณสมบัติป็นทนายความละผาน
การอบรมรืไองวิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว
ความรูຌกีไยวกับจิตวิทยาการสังคมสงคราะห์
ละความรูຌ อืไนทีไ กีไยวขຌองตามทีไก าหนด฿น
ขຌอบังคับของประธานศาลฎีกา 
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การด าน นชีว ตตามหลักปรัชญาของศรษฐก จพอพียงหมูบ้านเทยิจังหวดัพ ษณ ลก 
  Living the philosophy of Sufficiency Economy in the Thai 

village of Phitsanulok Province 
 

วรรณพริพ ทธภูม พ ทักษ์1ิกัญญามนิอ นหวาง2
 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์การวิจัยพืไอศึกษาลักษณะของการด านินชีวิตตามหลักศรษฐกิจพอพียงของ
หมูบຌานเทย ละศึกษาความส ารใจจากการน าปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของหมูบຌานเทย จังหวัดพิษณุลก 
ป็นการวิจัยชิงคุณภาพดยสัมภาษณ์จาะลึก ประชากรเดຌก ผูຌน า฿นหมูบຌานเทย ็ หมูบຌาน ลือกกลุมตัวอยาง
บบบงประภท เดຌก หมูบຌานศรษฐกิจพอพียง หมูบຌานหงการรียนรูຌ หมูบຌานทองทีไยว หมูบຌานผลิตภัณฑ์
ชุมชนละหมูบຌานภูมิปัญญา ละลือกกลุมตัวอยางอยางฉพาะจาะจงกับผูຌน าประภทตางโ พืไอท าการสัมภาษณ์ 
รวมทัๅงสิๅน ใ5 คน จากการศึกษาพบวา ลักษณะการด านินชีวิตของผูຌอาศัย฿นหมูบຌานเทย7หมูบຌาน มีการ฿ชຌหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดยพบวามีการวางผน จัดตัๅงกลุมยอยพืไอสรຌางรายเดຌ มี การ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์ทีไ
ประยุกต์จากภูมิปัญญาดัๅงดิม มีการรียนรูຌรวมกัน มีการกຌปัญหาทีไกิดขึๅน฿หຌสามารถอยูรอดเดຌ ส าหรบั฿นดຌานการมี
ภูมิคุຌมกันทีไดีเดຌกการมีสวนรวมกิจกรรมดຌานครือขายจากภายนอก ดຌานคุณธรรม฿นสวนของการชวยหลือกืๅอกูล
กัน฿นหมูบຌาน การดูลรักษาสิไงวดลຌอมทีไอยู การอนุรักษ์ขนบธรรมนียมประพณีวัฒนธรรมดัๅงดิมอยางตอนืไอง 
จากการศึกษาพบวาผูຌอาศัยสวน฿หญหในความส าคัญของการ฿ชຌหลักความพอพียงละการสรຌางความรูຌจากภูมิ
ปัญญาดัๅงดิมมาปรับ฿ชຌพืไอสรຌางรายเดຌ การคิดคຌนสรຌางผลิตภัณฑ์ทีไสามารถท ารายเดຌ฿หຌกับกลุม มีการวางผนทีไดี
ละสามารถสรຌางครือขายกับชุมชนอืไน  

 
ค าส าคัญิ: การด านินชีวิตุ หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงุ หมูบຌานเทย  
 

Abstract 
 This research aims to study the nature of the economic life of the Thai village 
Phitsanulok Province and study the success of philosophy to the village Thai Phitsanulok. Using 
qualitative research by interviewing. Population are leader and living in 7 Thai village. The sample 
was selected using stratified random sampling of sufficiency village, village of Learning, tourist 
village, product village and wisdom village and using simple purposive sampling with leader 
village groups totaling 35 people for interviewing.The study found that the lifestyle of the 
inhabitants of 7 Thai village with the philosophy of sufficiency economy was found to be 
planned. , forming small groups to generate income. ,the application of traditional materials, 
learning together, the problem is that it is able to survive In the field of immune activities include 
participation from outside the network , The virtue of helping one another in the village, the 
preservation of the environment, the preservation of cultural traditions continued. The study 
found that the majority of residents of the importance of the principle of sufficient knowledge 

                                                 
1 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยพิษณุลก 
2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยพิษณุลก 
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creation and deployment of conventional wisdom to make money to invent a product that can 
generate revenue for the group, good planning and network with other communities. 

 
Keyword : Living , The philosophy of sufficiency economy, Thai village  

 
บทน า 

ศรษฐกิจพอพียงป็นปรัชญาทีไชีๅถึง
นวทางการด ารงอยู  ละปฏิบัติ ตนของ
ประชาชน฿นทุกระดับ฿หຌด านินเป฿นทางสาย
กลางภาย฿ตຌการปลีไยนปลงของลกาภิวัตน์ 
ความพอพียง คือ ความพอประมาณ ความมี
หตุผล รวมถึงความจ าป็นทีไจะตຌองมีระบบ
ภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี พืไอรองรับการปลีไยนปลง
ทัๅงจากภายนอกละภาย฿น ดยตຌองอาศัย
ความรูຌ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ละมี
คุณธรรม ความซืไอสัตย์สุจริตพืไอความกຌาวหนຌา
อยางสมดุล ป้าหมายปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง คือ การพัฒนาทีไยัไงยืนสามารถรับการ
ปลีไยนปลงทัๅงภายนอกละภาย฿นเดຌป็นอยาง
ดี เมวาจะป็นดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม 
ละวัฒนธรรม ดยผูຌทีไน าเป฿ชຌจะตຌองมีความ
ชัดจน฿นการประยุกต์ สามารถปรับ฿ชຌกับบริบท
ทีไตกตางกันเดຌอยางหมาะสม มีนวทางปฏิบัติ
฿นทิศทางดียวกัน ท า฿หຌการขับคลืไอนมีพลัง 
ละมืไอน าเป฿ชຌ฿นการบริหารพัฒนาทุกระดับ 
สังคมเทยจะมีวิถีทางการพัฒนาทีไสมดุลละ
ยัไงยืน (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2550) 

การน าปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเป
฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจเดຌกลายป็นสวนส าคัญ   
ทีไจะท า฿หຌคน฿นสังคม ชุมชนสามารถอยูรอดเดຌ 
ดย฿หຌค านึงถึงการ฿ชຌทรัพยากร฿นการด านินการ
อยางประหยัด ละอยางมีคุณภาพ ละนຌนการ
บริหารความสีไยงตไ า จากการศึกษาการพัฒนา
ระบบการจัดการละความส ารใจ จากการน าปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของธุรกิจขนาดกลาง        
ละขนาดยอมของ  กัญญามน อินหวาง ละวัลลภา 

ศรีทองพิมพ์ (2554) พบวาความพอพียงตาม
นวคิดศรษฐกิจพอพียงจะตຌองประกอบดຌวย
คุณลักษณะ 3 ประการ คือความพอประมาณ 
คือ ความหมาะสมของการด านินกิจการ ทัๅง฿น
งของขนาดของธุรกิจทีไเมลใกกินเปหรือเม  
฿หญ จนกิ นตั วต ป็ นเปตามอั ตภาพละ
สภาพวดลຌอมรูຌจักท าป็นขัๅนตอนพืไอ฿หຌการ
ด านินงานมีความกຌาวหนຌาความมีหตุผล คือ การ
พิจารณาทีไ จะด า นินงานดຌ วยความถีไ ถຌ วน
รอบคอบค านึงถึงหตุ ละปัจจัยวดลຌอมทัๅงหมด 
พืไอ฿หຌการด านินงานป็นเปอยางถูกตຌอง      
กิดประสิทธิผลกิดประยชน์ละความสุข 
ความมีหตุผล฿นหนวยการผลิตหรือภาย฿นตัว
กิจการองกับความมีหตุผลระหวางตัวกิจการ
กับหนวยอืไนโ ฿นสังคม ชน การ฿หຌความส าคัญ
กับตัวชีๅวัดดຌานพนักงานทีไป็นทรัพยากรส าคัญ
ขององค์กร ส าหรับการมีระบบภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี 
คือ การจัดองค์ประกอบของการด านินงาน ฿หຌมี
สภาพพรຌ อมรองรั บต อผลกระทบจากการ
ปลีไยนปลงทัๅงภายนอกละภาย฿นเดຌป็นอยาง
ดี นอกจากนีๅยังพบวามีการ฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงระดับพืๅนฐานป็นจุดริไมตຌน฿นการ
ด านินธุรกิจ ทีไนຌนความพอพียง฿นระดับบุคคล
ละครอบครัว สามารถพึไงพาตนองเดຌสามารถ
สนองความตຌองการขัๅนพืๅนฐาน ละ฿ชຌปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงระดับกิจการหรือบริษัท ทีไนຌน
ถึงการด ารงอยูของกิจการหรือความอยูรอด฿น
ธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์กร฿หຌมีความขຌมขใง 
ด านินกิจการดยอาศัยทรัพยากรทีไมีอยูภาย฿น
องค์กรองเดຌมีรายรับทีไพียงพอตอการด านิน
กิจการ ปราศจากภาระหนีๅสิน หรือมีความสามารถ
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฿นการช าระหนีๅ฿นระยะวลาทีไก าหนด มืไอพิจารณา
ทียบกับทุนหรือรายรับของกิจการ  
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า  น ว ท า ง ป รั ช ญ า
ศรษฐกิจพอพียง พบวา หากมีการศึกษาวิถี
ชีวิต ตลอดจนนวทางการ฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงจากผูຌน าละผูຌอาศัย฿นชุมชนวา฿ชຌ
หลักการ฿ดทีไสามารถสรຌางกลุมอาชีพทีไยัไงยืน 
ตลอดจนการป็นผูຌน าตามธรรมชาติ ผูຌน าครือขาย
ชุมชน รวมทัๅงผูຌน าทางภูมิปัญญา นอกจากนีๅยัง
พบวาจังหวัดพิษณุลกมีความตืไนตัวตอการน า
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌอยางตอนืไอง   
ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ดังจะหในเดຌจากการ
ปຂดหมูบຌานเทยตัๅงตปี  2551 ป็นตຌนมา ชน 
หมูบຌานศรษฐกิจพอพียง หมูบຌานหงการรียนรูຌ 
หมูบຌานทองทีไยว หมูบຌานภูมิปัญญาละผลิตภัณฑ์
ชุมชน ดยการด านินชีวิตตามนวทางปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงของประชาชน฿นจังหวัด
พิษณุลกของหมูบຌานเทย อ าภอมืองพิษณุลก 
อ าภอนครเทย อ าภอชาติตระการ อ าภอบางระก า 
อ าภอบางกระทุม อ าภอพรหมพิราม อ าภอวัดบสถ์ 
อ าภอวังทองละอ าภอนินมะปรางนีๅจะป็นสิไง
ทีไควรคากการศึกษาอยางยิไง ดังนัๅน จึงท า฿หຌ
ลือกศึกษาลักษณะของการด านินชีวิตของ
หมูบຌานเทยดังกลาว ดยขຌาศึกษาสัมภาษณ์
ผูຌน ากลุมละสมาชิกของชุมชนนัๅน พืไอป็น
นวทางการศึกษาดຌานปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงทีไสามารถหในป็นรูปธรรมตอเป      
ซึไงลใงหในวา ผลจากการวิจัยนีๅ จะป็นประยชน์
ตอชุมชนทีไสน฿จ฿นการสรຌางกลุมอาชีพของผูຌน า
ชุมชนตางโน าเปป็นน านวทางการสรຌาง
หมูบຌานศรษฐกิจพอพียงตอเปเดຌ 
  
 
 
 

วัตถ ประสงค์฿นการว จัย 
 1) พืไอศึกษาลักษณะของการด านิน
ชีวิตตามหลักศรษฐกิจพอพียงของหมูบຌานเทย 
จังหวัดพิษณุลก 
 2) พืไอศึกษาความส ารใจจากการน า
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌของหมูบຌาน
เทย จังหวัดพิษณุลก 
 
ประยชน์ที่คาดวาจะเด้รับิ 

1) สามารถป็นนวทางการสรຌาง
หมูบຌานเทยดຌวยการน าปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงเป฿ชຌเดຌ  

2) ส ามารถน าผลการวิ จั ย เปว า ง
ผนการจัดกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการด านิน
ชีวิตตามหลักศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาภูมิ
ปัญญาละผลิตภัณฑ์ชุมชนเดຌ 
 
ขอบขตการว จัย 

ขอบขตด้ านประชากรละกล  ม
ตัวอยาง 

การวิจัยครัๅงนีๅลือกศึกษาผูຌน า ละ
ผูຌอาศัยของหมูบຌ านเทย ็ หมูบຌ าน เดຌก 
หมูบຌานศรษฐกิจพอพียง หมูบຌานหงการ
รียนรูຌ  หมูบຌานทองทีไยว หมูบຌานผลิตภัณฑ์
ชุมชนละภูมิปัญญา รวม ็ หมูบຌาน ดยลือก
กลุมตัวอยางทีไกีไยวขຌอง฿นดຌานกลุมศรษฐกิจ
พอพียง กลุมหงการรียนรูຌ กลุมทองทีไยว 
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนละภูมิปัญญา หมูบຌานละ 
5 คน รวมทัๅงสิๅน ใ5 คน 

ขอบขตด้านนื อหา 
ศึกษานืๅ อหาสาระของการ฿ชຌ

ปรั ชญาศรษฐกิจพอ พียงจากงานวิ จั ยทีไ
กีไยวขຌองละอกสารตางโพืไอจัดท ากรอบ
นวคิดละการสรຌางบบสัมภาษณ์  
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การวิจั ยนีๅ สรຌ า งกรอบนวคิดจาก 
กัญญามน อินหวางละวัลภา ศรีทองพิมพ์ 
(2552) นรินทร์ สังข์รักษา ละคณะ (2551) 
ฉลียว บุรีภักดี ละคณะ (2552) มาป็นนว
ทางการสรຌางครืไองมือ฿นการศึกษาครัๅงนีๅละ
จากการศึกษาอกสารงานวิจัยตางโ จึงสรຌาง
กรอบนวคิ ดกา รวิ จั ย  พืไ อ ป็ น นวทา ง
การศึกษาตอเปดังภาพทีไ 1 

 
ระบียบว ธีว จัย 
 ก า ร วิ จั ย นีๅ  ป็ น วิ จั ย  ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
ท าการศึกษาดยการสัมภาษณ์จาะลึกผูຌน าละ

ผูຌอาศัย฿นหมูบຌานเทย ็ หมูบຌานของจังหวัด
พิษณุลก  

ประชากรละกล มตัวอยาง 
 ประชากร เดຌก ผูຌน า฿นหมูบຌาน
เทย ็ หมูบຌาน ลือกกลุมตัวอยางบบบง
ประภทเดຌก  หมูบຌ านศรษฐกิจพอพียง 
หมูบຌ านห งการรียนรูຌ  หมูบຌ านทองทีไยว 
หมูบຌานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละหมูบຌานภูมิปัญญา 
ละลือกกลุมตัวอยางฉพาะจาะจงกับผูຌน า
กลุมจากประภทของหมูบຌาน พืไอท าการ
สัมภาษณ์ หมูบຌานละ 5 คน รวมทัๅงสิๅน ใ5 คน 
(ดังตารางทีไ 1) 
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กรอบนวค ดการว จัยิ 
 
      
      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความส ารใจ฿นการด าน นชีว ตตามหลักปรัชญาของศรษฐก จพอพียง 
มิติดຌานมนุษย์ สามารถน าภูมิปัญญาดัๅงดิมเปประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนาหมูบຌานละสรຌางรายเดຌ 
พัฒนาทักษะ ฿หຌคน฿นชุมชนเดຌประกอบอาชีพสรຌางรายเดຌภาย฿นชุมชนเดຌ 
มิติดຌานสังคม พัฒนาหมูบຌานจากการรวมกลุมสรຌางรายเดຌผลิตสินคຌาจากภูมิปัญญามีการสรຌาง
ครือขายวิสาหกิจชุมชนกับชุมชนภาย฿นละภายนอก  
มิติดຌานสิไงวดลຌอม กลุมหมูบຌานสามารถสรຌางนวทางดຌานจิตสาธารณะ ละการรักษา
สิไงวดลຌอมทีไอยู  
มิติดຌานศรษฐกิจ มีความป็นอยูทีไดีขึๅนทัๅงระดับครอบครัว ระดับกลุมละระดับครือขาย มี
นวทางการสรຌางครือขายวิสาหกิจชุมชน  

ประภทของหมูบ้านเทยิ 
- หมูบຌานศรษฐกิจพอพียง 
- หมูบຌานหงการรยีนรูຌ 
- หมูบຌานทองทีไยว 
- หมูบຌานภูมิปญัญาละ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

การด าน นชีว ตตามหลักปรัชญาของศรษฐก จพอพียงของ
หมูบ้านเทยิจังหวัดพ ษณ ลก 

แ.ความมีหต ผล  
- วางผนละจัดการหมูบຌาน 
- การตรยีมการสรຌางรายเดຌพืไอชุมชน 
โ.ความพอประมาณ 
-วางผนละควบคมุการ฿ชຌจาย 
- ฿ชຌจายพอประมาณ 
ใ.ิความมีภูม ค ้มกนัที่ดี 
- สรຌางกลุมอาชีพภาย฿นหมูบຌาน  
- สรຌางครือขายนอกชุมชน 
ไ.ิความรู้  
- สงสริม฿หຌเดຌความรูຌอยางตอนืไอง 
- มีความสามารถ฿นการน าภูมิปญัญาเป฿ชຌิ 
5.ิค ณธรรม 
- ฿ชຌหลักความซืไอสัตย์ สุจรติกับผูຌกีไยวขຌอง 
- มีกิจกรรมดຌานสิไงวดลຌอมละครงการชวยหลือสังคม 
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ตารางท่ีิ1 รายชืไอหมูบຌานเทย จังหวัดพิษณุลก 
 

หมูบ้าน รายละอียด 

บຌานดนบสถ์ หมูทีไ 1 ต าบลบຌานกราง อ าภอมืองพิษณุลก 
บຌานวังร หมูทีไ ใ ต าบลมะขามสูง อ าภอมืองพิษณุลก 
บຌานทารงตะวันตก หมูทีไ 10 ต าบลวัดพริก อ าภอมืองพิษณุลก 
บຌานนาเกขีไย หมูทีไ ็ ต าบลนาบัว อ าภอนครเทย 
บຌานชาติตระการ หมูทีไ ๆ ต าบลชาติตระการ อ าภอชาติตระการ 
บຌานยานยาว หมูทีไ 2 ต าบลคกสลุด อ าภอบางกระทุม 
บຌานวังดินหนียว หมูทีไ ใ ต าบลวังยาง อ าภอนินมะปราง 

 
 การสร้างครื่องมือละการด าน นการว จัย 
 1 )ศึ กษ าวิ  ค ร าะห์ วิ จั ย  อกสารทีไ
กีไยวขຌอง บทความละต าราของงานวิจัยทีไ
กีไยวขຌองกีไยวกับปรัชญาของศรษฐกิจ พืไอท า
การสังคราะห์นืๅอหาสาระ ละน ามาป็นนว
ทางการสรຌางกรอบนวคิดตอเป  
 2 ) จั ด ท า  บ บ สั ม ภ า ษ ณ์  บ บ กึไ ง
ครงสรຌาง ละท าการสัมภาษณ์จาะลึก ็ 
หมูบຌานเทย฿นปี พ.ศ. 2555  
 ตอนทีไ 1สัมภาษณ์ขຌอมูลทัไ ว เปของ
หมูบຌานเทย ็ หมูบຌาน   
 ตอนทีไ 2 สัมภาษณ์ลักษณะการด านิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
 ตอนทีไ ใ สัมภาษณ์ความส ารใจทีไเดຌจาก
การด านินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿นมิติดຌาน
มนุษย ์  
 ใ) ท าการสัมภาษณ์ กใบขຌอมูลละท า
การวิคราะห์นืๅอหา สรุปผลการวิจัย 
 
การว คราะห์ข้อมูล 
 น าผลจากการสัมภาษณ์มาท าการ
วิคราะห์ขຌอมูลดยวิคราะห์นืๅอหา (Content 
Analysis) ท าการสรุปผลการวิจัยละรายงาน
ผลกา ร วิ จั ย ดຌ ว ยต า ร า งส รุ ป  นืๅ อ ห าล ะ

ภาพประกอบของลักษณะของการด านินชีวิต
ศรษฐกิจพอพียงของตละกลุมยอยของ
หมูบຌานเทย 
 
ผลการว จัย  
 1. จากการศึกษาขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเป
ของหมูบຌานเทย ็ หมูบຌาน ดยบงประภท
ของหมูบຌานออกป็น หมูบຌานศรษฐกิจพอพียง 
หมูบຌานหงการรียนรูຌ หมูบຌานทองทีไยว ละ
หมูบຌานภูมิปัญญาละผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 2. จากการศึกษา พบวาลักษณะการ
ด านินชีวิตของผูຌอาศัย฿นหมูบຌานเทย ็ หมูบຌาน 
มีการจัดการตามหลักศรษฐกิจพอพียงดຌาน
ความมีหตุผลมากทีไสุด เดຌก มีความสน฿จตอ
ขຌอสนอนะของการประชุมกลุมคน฿นหมูบຌาน
พืไอน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ฿ชຌวัตถุดิบภาย฿น
ทຌองถิไนมากกวาการซืๅอภายนอก฿หຌความส าคัญ
กับการ฿ชຌคนป็นหลักมากกวาการ฿ชຌทคนลยี 
รองลงมา คือ การมีภูมิคุຌมกันทีไดี เดຌก มีการ
สนั บ ส นุ น ส ง  ส ริ ม ฿หຌ ค น ฿ นชุ ม ช น รั ก ษ า
สิไงวดลຌอมหรือท าประยชน์พืไอสังคมชุมชน 
ละดຌานความรูຌ  เดຌกสามารถน าความรูຌ
ประสบการณ์มา฿ชຌ฿นการสรຌางรายเดຌ มีการน า
ความรูຌ ความคิดจากการประชุมมาด านินชีวิต 
ละสรຌางรายเดຌ ส าหรับดຌานคุณธรรม เดຌก มี
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ครงการทีไชวยหลือชุมชนสิไงวดลຌอมอยาง ดัง ภาพทีไ 2 

 
ภาพที่ิ2 การบูรณาการการรียนรูຌของทຌองถิไนกับภูมิปัญญา 

 
 ใ. จากผลการวิจัย พบวา หมูบຌาน
ศรษฐกิจพอพียงทัๅง ไ มีความส ารใจทุกดຌาน
จากการน าปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌ 
ดย พบวา ผูຌอาศัยสวน฿หญมีความคิดหในทีไมี
ความสัมพันธ์กับมิติทัๅง ไ เดຌก ความพอประมาณ
มีความสัมพันธ์ครบทัๅง ไ มิติ ดยมิติดຌานมนุษย์ 
เดຌก มีความสามารถละทักษะการด ารงชีวิต 
มิติดຌานสังคม เดຌก การสรຌางครือขายภายนอก 
มิติดຌานสิไ งวดลຌอม เดຌก  การสรຌางความ
รับผิดชอบตอสังคม ละมิติดຌานศรษฐกิจ เดຌก 
การสรຌางรายเดຌขอกลุมอาชีพตางโ นอกจากนีๅ 
ความรูຌมีความสัมพันธ์กับ ไ มิติดยมิติดຌาน
มนุษย์ เดຌก มีการพัฒนาความสามารถละ
ทักษะการผลิตจากภูมิปัญญา มิติดຌานสังคม 
เดຌก  มีการจัดกิจกรรมกีไยวกับการรักษา
สิไงวดลຌอมตางโ การรวมกลุมพืไอการรียนรูຌ
การสอนงาน฿หຌกับชุมชน มิติดຌานศรษฐกิจ 

เดຌก มีผลก าเรละเมกอ฿หຌกิดปัญหา ส าหรับ
ความมีหตุผลมีความสัมพันธ์กับมิติดຌานสังคม
เดຌก การมีชุมชนครือขายทีไชวยหลือกืๅอกูล   
มีกลุมครือขายการตลาด การซืๅอวัตถุดิบ มีขาวสาร
ขຌอมูล ส าหรับมิติดຌานสิไงวดลຌอม เดຌก การมี
สวนรวมดຌานสิไงวดลຌอม ละมิติดຌานศรษฐกิจ 
เดຌก การมีทรัพย์สินปัจจัยการผลิตพิไมขึๅน จาก
การศึกษายังพบวา ความมีหตุผลมีความสัมพันธ์
กับมิติดຌานมนุษย์ เดຌก การรูຌจักลือกสรรอาชีพ
฿หຌ กั บกลุ มมิ ติ ดຌ านสั งคม เดຌ ก  การสรຌ าง
ความสั ม พันธ์ กับกลุ มอาชีพ  ละมิติ ดຌ าน
สิไงวดลຌอม เดຌก ฿ชຌทรัพยากรการผลิตอยาง
ขຌา฿จละประหยัด ส าหรับดຌานคุณธรรมมี
ความสัมพันธ์กับมิติดຌานมนุษย์ เดຌก มีการน า
หลักศาสนาประพณีนิยมมา฿ชຌกับหมูบຌาน     
มิติดຌานสิไงวดลຌอม เดຌก มีการท ากิจกรรมดຌาน
สิไงวดลຌอม฿หຌกับชุมชน 

 
 
 

. 

48



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

ตารางท่ีิโ  ความสัมพันธ์ของความส ารใจของมิติทัๅง ไ 
ความสัมพันธ์ ม ต ด้านมน ษย ์ ม ต ด้านสังคม ม ต ด้านส ่งวดลอ้ม ม ต ด้าน

ศรษฐก จ 

ความพอประมาณ 
 

มีความสามารถละ
ทักษะการด ารงชีว ต 

-การสร้างครือขาย
ภายนอก 
 

-ิการสร้างความ
รับผ ดชอบตอสังคมิ
(CSR) 

-การสร้าง
รายเด้ของ
กล มอาชีพ
ตางๆ 

ความมีหต ผล 
 

-การรู้จักลือกสรร
อาชีพ฿ห้กับกล ม 
 

-การสร้างความสัมพันธ์กับ
กล มอาชีพ 

฿ช้ทรัพยากรการ
ผล ตอยางข้า฿จละ
ประหยัด 

 

ความมภีูม ค ้มกนั 
 

 -มีช มชนครอืขายท่ี
ชวยหลือกื อกูลิ 
-มีกล มครอืขายิการตลาดิ
การซื อวัตถ ด บิมีขาวสาร
ข้อมูล 

-การมีสวนรวมดา้น
ส ่งวดล้อม 
 

มีทรัพย์ส น
ปัจจัยการผล ต
ท่ีพ ่มขึ น 

ความรู ้
 

มีการพัฒนา
ความสามารถละ
ทักษะการผล ตจากภูม 
ปัญญา 

มีการจัดก จกรรมกี่ยวกับ
การรักษาส ่งวดลอ้มตางๆิ
การรวมกล มพ่ือรยีนรู้ิ
การสอนงาน฿ห้กับช มชน 

-จัดก จกรรมพื่อ
รักษาส ่งวดลอ้ม 

มีผลก าเรท่ี
ละเม
กอ฿ห้ก ด
ปัญหา 

ค ณธรรม มีการน าหลักศาสนาิ
ประพณีน ยมมา฿ช้กับ
หมูบ้าน 

 มีการท าก จกรรม
ด้านส ่งวดล้อม
฿ห้กับช มชน 

 

 
อภ ปรายผลการว จัยิ 

จากการศึกษาพบวา จากการศึกษา
พบวา ลักษณะการด านินชีวิตของผูຌอาศัย฿น
หมูบຌานเทย ็ หมูบຌาน มีการจัดการตามหลัก
ศรษฐกิจพอพียงดຌานความมีหตุผลมากทีไสุด 
นืไองจากหมูบຌานเทยทัๅง ็ หมูบຌานมีการจัดการ
บบมีสวนรวม ทุกขຌอสนอนะของการประชุม
ถือวามีความส าคัญอยางยิไง ดยฉพาะดຌานการ 
฿ชຌ วั ตถุดิบภาย฿นทຌองถิไ นมากกว าการซืๅ อ
ภายนอก ฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌคนป็นหลัก
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กัญญามน อิน
หวางละคณะ (255ไ) ฉลียว บุรีภักดีละคณะ 
(2552) ละนรินทร์ สังข์รักษาละคณะ (2551) 
฿นดຌานการ฿ชຌกระบวนการจัดการมาด านินการ
รวมกับนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

นอกจากนีๅ ยั งพบว า  ความพอประมาณมี
ความสัมพันธ์ครบทัๅง ไ มิติ เดຌก มิติมุนษย์ มิติ
สังคม มิติสิไ งวดลຌอม ละมิติ ศรษฐกิจซึไ ง
ป็นเปงานวิจัยของ สหัทยา พลปัถพี (2548 :2) 
฿นดຌานการด านินการตามปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 4 ดຌาน คือ 1) กิจกรรมพืไอสรຌางความ
พอพียงดຌานศรษฐกิจ 2) กิจกรรมพืไอสรຌาง
ความพอพียงดຌานสังคม 3) กิจกรรมพืไอสรຌาง
ความพอพียงดຌานสิไงวดลຌอม ละ 4) กิจกรรม
พืไอสรຌางความพอพียงดຌานจิต฿จ ทัๅงนีๅอาจป็น
พราะการสดง฿หຌหในถึงมิติทัๅง ไ ป็นผลลัพธ์ทีไ
เดຌจากการน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌนัๅน 
จะสามารถกอ฿หຌกิดประยชน์ป็นการสรຌาง
ความสัมพันธ์ระหวางกันภาย฿นหมูบຌานเทยทัๅง 
็ หมูบຌาน มีการพัฒนาภูมิปัญญาดัๅงดิมมาสูการ
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สรຌางอาชีพ฿หมอยางตอนืไอง จึงกอ฿หຌกิดการ
สืบทอดอาชีพของชุมชนละการจัดการการน า
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ เดຌประสบ
ความส ารใจ ซึไงจะหในเดຌวามีความสอดคลຌองกับ
กระบวนการจัดการทางธุรกิจทีไมีการน าหลัก
ความพอประมาณ ความมี หตุผล  การมี
ภูมิคุຌ มกันทีไ ดี  การมีความรูຌ  ละคุณธรรม 
ดยฉพาะประภทของหมูบຌ านศรษฐกิจ
พอพียงนัๅนจะ฿ชຌหลักการน าการรียนรูຌ  ภูมิ
ปัญญามา฿ชຌรวมกันชนดียวกับประภทของ
หมูบຌานหงการรียนรูຌกใน านวทางการผลิตดຌวย
การ฿ชຌภูมิปัญญาเทยชนกัน 
 
ข้อสนอนะ 

ข้อสนอนะทางว ชาการ 
1)จากการวิจัย สามารถน าผลการ 

วิจัยมาป็นนวทางการด านินกิจกรรมจามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเดຌอยางยัไงยืน฿น
รูปบบของการสรຌางครือขายชุมชนภายนอก 
ชน กลุมวิสาหกิจชุมชนตอเป สรຌางครือขาย
ทางการตลาดรวมทัๅงดຌานความรับผิดชอบตอ
สังคม ละสิไงวดลຌอมมากขึๅน  

2)จากผลลัพธ์ ฿นมิติดຌานมนุษย์ 
ดຌานสังคม ดຌานสิไงวดลຌอม ละดຌานศรษฐกิจมี

ค ว ามสอดคลຌ อ งกั น กั บหลั กปรั ช ญาขอ ง
ศรษฐกิจพอพียง รวมทัๅงประภทหมูบຌานเทย
ทัๅง ไ ประภท ซึไงสามารถน าผลการวิจัยเปป็น
นวทางการจัดการชุมชนดยดูลักษณะการ   
จัดกิจกรรม กลุมของหมูบຌานเทยทัๅง ็ ทีไมี
ความสัมพันธ์กันอยางหในดนชัด สามารถน าเป
ประยุกต์฿ชຌเดຌ ดยจะหในเดຌวาหลักการของ
ความพอประมาณ ความมีหตุผล ความมี
ภูมิคุຌมกันทีไดี  ความรูຌละคุณธรรมสามารถ
กอ฿หຌกิดความส ารใจเดຌ สามารถเปปรับ฿ชຌกับ
การด านินชีวิตทัๅง฿นดຌานการสรຌางกลุมอาชีพ 
การสรຌางหลงรียนรูຌ การผลิตสินคຌาดຌวยภูมิ
ปัญญาดัๅงดิมของชุมชนตางโเดຌ 

 ข้อสนอทางการว จัยครั งตอเป 
1)  ศึ กษา  พิไ ม ติ ม ฿น รืไ อ งกา ร

พัฒนารูปบบครือขายของชุมชนจากการ
ประยุกต์฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พืไอ฿หຌเดຌ
รูปบบการพัฒนาทีไชัดจน  

2) ควรมีการศึกษาปรียบทียบถึง
ประภทของหมูบຌานศรษฐกิจพอพียง หมูบຌาน
หงการรียนรูຌ หมูบຌานทองทีไยว ละหมูบຌาน
ภูมิปัญญาละผลิตภัณฑ์วามีความตกตางกัน
฿นดຌานการ฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หຌหใน
ป็นรูปธรรม 
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ย ทธว ธีการจัดการกับความครียดของบ คลากร฿นมหาว ทยาลัยอกชนิ 
Stress Management Strategy  of  Employees in Private Universities  

 
พูนฤดีิิิส วรรณพันธ ์1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษายุทธวิธีการจัดการกับความครียดของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัยอกชน มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา
ระดับสภาวะความครียดละยุทธวิธีการจัดการกับความครียด จากการศึกษาพบวา ระดับความครียดสวนบุคคล
อยู฿นระดับนຌอย มีความครียดดຌานการท างานอยู฿นระดับปานกลาง มีอาการตอบสนองตอความครียดทัๅงทาง
รางกายละจิต฿จอยู฿นระดับนຌอย มียุทธวิธีการจัดการกับความครียดทีไสังคมยอมรับอยู฿นระดับปานกลาง ละมียุทธวิธีการ
จัดการกับความครียดทีไสังคมเมยอมรับอยู฿นระดับนຌอย  
 
ค าส าคัญ: ยุทธวิธีุ การจัดการความครียดุ ความครียดของบุคลากร 

 
Abstract 

 The study analyzed the nature of stress management strategy of employees in private 
universities. The results of this study were summarized as followed: The results stated that low 
level of individual stress, moderate level of working stress, low level of physical reaction and 
psychological reaction, moderate level of positive stress management techniques and low level 
of negative stress management techniques.  
 

Keywords: Srategy, Stress management, Strategy  of  employees 
 
 

                                                 
1 ผูຌชวยศาสตราจารย์ นักวิชาการอสิระ 
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บทน า 
 ความครียดป็นภาวะปกติทีไบุคคลตຌอง
ผชิญละป็นกระบวนการหนึไ งของชีวิตทีไ
กิดขึๅนพืไอชวย฿หຌบุคลากรสามารถปรับตัว฿หຌ
ขຌากับสภาพวดลຌอมเดຌ ละมืไอบุคคลผชิญ
กับสภาวะครียดกใจะผานขຌาสูกระบวนการ
ปลีไยนปลงทัๅงรางกาย จิต฿จ อารมณ์ ความคิด
ละพฤติกรรม อันจะกอ฿หຌกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของบุคคลดยตรง ชน ปวดศีรษะ 
ความดันลหิตสูง รคหัว฿จ รคผล฿นกระพาะ
อาหาร รคล าเสຌอักสบ รคภูมิพຌ ละรคมะรใง 
ป็นตຌน ทัๅงยังกอ฿หຌกิดการสูญสียทางศรษฐกิจ
ละสังคม ซึไงความสียหายนีๅกิดจากการหยอน
ประสิทธิภาพพราะการเมสบายท า฿หຌท างานเดຌ
฿นปริมาณทีไนຌอยลงตຌองเปพักรักษาตัว สียวลา 
สียงินคารักษาพยาบาลตางโ อีกมากมาย 

นอกจากนีๅคนทีไประสบกับภาวะครียด
บางคนปรับตัว฿นทางทีไผิดดยการหาทางระบาย
ความครียดดຌวยการดืไมสุรา ละสูบบุหรีไบางคน
หมกมุนอยูกับการพนัน ละมีจ านวนเมนຌอยทีไ
ฆาตัวตาย ยิไงเปกวานัๅน ความครียดยังสงผล
สียตอองค์การอีก กลาวคือความครียด฿นการ
ท างานกอ฿หຌกิดการขาดงาน การมาท างานสาย
บอยโการขอยกยຌายปลีไยนงาน ปฏิบัติงาน
ผิดพลาด กิดความบืไอหนาย฿นการท างานขຌา
กับพืไอนรวมงานเมคอยเดຌ ซึไงสิไงหลานีๅลຌวนป็น
อุปสรรคตอการท างาน ละกอ฿หຌกิดผลสียตอ
องค์การ 

ดังนัๅนอาจกลาวเดຌวาหากบุคลากรเม
สามารถรับมือ ละจัดการกับความครียดเดຌกใยอมจะ
กอ฿หຌกิดปัญหาตางโตามมามากมายดยฉพาะ
อยางยิไงหากบุคลากร฿นสถาบันการศึกษาซึไง฿น
ปั จจุ บั นพบว าสถาบั นการศึ กษา฿นส วนของ
มหาวิทยาลัยนัๅนมีบทบาทส าคัญตอการสงสริม
ละสนับสนุนกลเกดຌานการศึกษาป็นอยางดี 

ทัๅงยังมีสวนส าคัญ฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทีไมีคา฿หຌกประทศชาติละสังคม฿นอนาคต 
อยางเรกใตามระบบการบริหารการศึกษาเดຌ
ปลีไยนปลงตามกระสลกอยูทุกขณะรวมเป
ถึงการสรຌางคุณภาพทางการศึกษา฿หຌสอดคลຌอง
กับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ
฿หຌมากยิไงขึๅน บุคลากร฿นมหาวิทยาลัยจึงนับวา
ป็นทรัพยากรมนุษย์ทีไมีความส าคัญอยางยิไง        
฿นการบริหารละพัฒนาประทศ ซึไงอาจกลาว
เดຌวา การทีไจะน านยบายเปสูการปฏิบัติจะ
ประสบความส ารใจหรือลຌมหลวจึงขึๅนอยูกับ
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรป็น
ส าคัญ 
 บุคลากร฿นมหาวิทยาลัยดยทัไวเป     
มีภารกิจส าคัญ฿นดຌ านการ฿หຌบริ การทาง
การศึกษาทัๅง฿นดຌานการรียนการสอน การ
คຌนควຌาวิจัย การ฿หຌบริการทางสังคมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละการปฏิบัติภารกิจดຌาน
การสรຌางคุณภาพทางการศึกษา ซึไงถือเดຌวามี
สวนชวย฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปสู
สังคมเดຌอยางมีคุณภาพ ละดຌวยหตุดังกลาว
การทีไจะ฿หຌบุคลากร฿นฐานะทีไป็นก าลังส าคัญ
ขององค์การสามารถปฏิบัติงานเดຌตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การละสอดคลຌองตาม
นยบายขององค์การเดຌนัๅน จ าป็นทีไบุคลากรจะตຌอง     
มีความพรຌอม฿นการปฏิบัติงาน ดยฉพาะอยาง
ยิไงบุคลากร฿นมหาวิทยาลัยอกชนทีไตຌองอาศัย
ความรูຌความสามารถ฿นการปฏิบัติงานอยางมาก 
นืไองจากมหาวิทยาลัยอกชน฿นปัจจุบันมี
จ านวนมากขึๅนดังนัๅนการขงขันพืไอ฿หຌนักศึกษา
ละสังคมภายนอกยอมรับทัๅง฿นดຌานคุณภาพ
การจัดการรียนการสอน การผยพรความรูຌสู
สังคม ละการ฿หຌบริการจึงป็นสิไงจ าป็นอยาง
ยิไงตอมหาวิทยาลัย การตรียมบุคลากร฿หຌมีความ
พรຌอมทีไจะผชิญกับความครียดละมีความสามารถ   

53



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

฿นการจัดการกับความครียดพืไอ฿หຌปฏิบัติงาน
เดຌตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การนัๅนยอมป็นสิไง
ทีไกอ฿หຌกดิผลดีตอมหาวิทยาลัยละนักศึกษา 
 ดຌวยหตุผลดังกลาวจึงควรมีการศึกษา
กีไยวกับสภาวะความครียดละยุทธวิธีการ
จัดการกับความครียดของบุคลากร฿นมหาวิทยาลัย
อกชน รวมถึงการศึกษากีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอ
ความครียด ละปัจจัยทีไมีผลตอยุทธวิธีการ
จัดการกับความครียดพืไอน าเปสูการวาง
นวทาง฿นการผชิญกับความครียดละการ
ป้องกันความครียดทีไหมาะสมของบุคลากร 
ละพืไอป็นประยชน์ตอการน าความรูຌดຌาน
ความครียดทีไเดຌจากการศึกษาพืไอป็นรูปบบ
฿นการผชิญสภาวะความครียด฿หຌกับบุคลากร
฿นมหาวิทยาลัยละองค์การอืไนโ ตอเป 
 
ธรรมชาต ของความครียด 
 ความครียดป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
ของรางกายมืไอมีสิไงรຌาภายนอกมากระทบ 
ดังชนนวคิดของฮานส์ซย์(Han Selye, 1976 
: 31) ผูຌชีไยวชาญดຌานความครียด เดຌกลาวถึง
ความครียดเวຌวา ป็นปฏิกิริยาตอบสนองของ
รางกาย มืไอมีสิไ งกดดันจากภายนอก ชน 
กลຌามนืๅอทีไ฿ชຌงานมาก อากาศหนาว หรือเดຌรับ
ชืๅอรค ตอมพิทูอทรี (Pituitary) จะสงสัญญาณ
กระตุຌน฿หຌตอมเรຌทอ฿นรางกายหลัไงฮอร์มนบาง
ชนิดออกมา (Adrenalin ละ Nona-drenalin 
รวมรียกวา Catecholamines) ซึไงมืไอเปรวม
กับระบบประสาทซิมพาทติกจะท า฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลง฿นรางกาย ทัๅงทีไกีไยวกับอวัยวะการ
ยอยอาหาร การผาผลาญอาหาร รวมทัๅงการอุด
ตัน฿นสຌนลือดซึไงตกตางจากIvancevich and 
Matteson (1980) ซึไง฿หຌความหมาย฿นงมุมทีไ
ยงเปถึงสิไงวดลຌอมทางสังคมละพิจารณา
อารมณ์ละจิต฿จประกอบกับอาการทางกาย

ดຌวย ดยมีค านิยามวา ความครียด คืออาการ
ตอบสนองทางกายละทางจิตทีไบุคคลมีตอ
สิไงวดลຌอม ชน ตัวงาน พืไอนรวมงาน สามารถ
สงผล฿หຌกิดความปลีไยนปลง฿นบุคคลท า฿หຌ
กิดการตอบสนองทีไบีไยงบนเปจากปกติ 
 จากการศึกษาดຌานความครียดสามารถ
สรุปความหมายพืไอ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅวา 
ความครียด หมายถึงปฏิกิริยาตอบสนองของ
รางกาย จิต฿จละพฤติกรรมของบุคคล฿น
สภาวะทีไถูกกดดันอันกิดจากสิไงรຌาทัๅงภาย฿น
ละภายนอกตัวบุคคลละยิไงเปกวานัๅน ส าหรับ
การศึกษาครัๅ งนีๅ เดຌจ านกความครียดป็น        
2 ประภทคือ 1) ความครียดสวนบุคคลอัน
ประกอบดຌวยปฏิกิ ริยาการตอบสนองของ
รางกาย จิต฿จ ละพฤติกรรมของบุคคลซึไงป็น
การน านวทางการบงระดับความครียดของ
สมชาย จักรพันธุ์ ละคณะ (25ไ2) มาปรับ฿ชຌ
ส าหรับการสรຌางกรอบนวคิด฿นการวิจัยครัๅงนีๅ 
ละ 2) ความครียดดຌานการท างาน อันประกอบดຌวย
ความรูຌสึกกดดัน฿นรืไองงานบุคคล฿นทีไท างาน 
ละรืไองทัไวเป฿นทีไท างาน ซึไงป็นการน านวคิด
ของบังอร  สฬสละอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล (25ใ )้ 
มาป็นนวทาง฿นการสรຌางกรอบนวคิด฿น   
การวิจัย 
 
สาหต ของความครียด 
 ความครียดกิดจากสาหตุหลาย
ประการ อาทิ การปลีไยนปลงอยางรวดรใวของ
สิไ งวดลຌอมความกดดันทีไ  กิดขึๅนจากการ
ปลีไยนปลงทัๅงภาย฿นละภายนอกรางกาย 
ป็นตຌน ดังนัๅน จากการศึกษานวคิดดຌานสาหตุ
ของความครียด฿นครัๅงนีๅ เดຌจ านกสาหตุของ
ความครียดออกป็น 2 กลุม฿หญ คือ 

1. ปั จจั ยดຌ านบุ คลิ กภาพส วนบุ คคล              
5 ลักษณะ ซึไ งป็นการน านวคิดของสมชาย        
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จักรพันธุ์ละคณะ(25ไ2)มาป็นนวทาง฿น
การศึกษาครัๅงนีๅ อันหมายถึง ลักษณะพฤติกรรม
หรื ออาการทีไ  ด นชั ดทีไ บุ คคลนัๅ นสามารถ
สังกตหในเดຌงายละหในเดຌดยตรงจากการ
สดงออกของตนอง฿นสถานการณ์ตางโ ซึไง
บงออกเดຌป็น 5 ลักษณะคือ 

1.1 บุคลิกภาพบบวิตกกังวล 
หมายถึง การป็นบุคคลทีไมักสดงอาการกังวล 
รืไองทีไเมส าคัญกใกใบมาคิด คิดวนวียน คิดกลับเป
กลับมา คิดเมตก ซึไงอาจท า฿หຌมีความล าบาก฿น
การตัดสิน฿จมຌ฿นรืไองลใกโนຌอยโ ป็นคนเม
มัไน฿จ฿นตนอง ประหมางายบางครัๅงกใมองลก
฿นงดบีางครัๅงกใมองลก฿นงรຌาย 

1 . 2  บุ คลิ กภ าพบบซึ ม  ศรຌ า 
หมายถึง การป็นบุคคลทีไมีอารมณ์ศรຌากิดขึๅน
เดຌงาย ป็นคน฿จนຌอย คอนขຌางมองลก฿นงรຌาย 
รูຌสึกวาตนองบกพรอง เมมีคุณคา มีภาพพจน์
ตอตนองเมดี จนท า฿หຌสียความภูมิ฿จ฿นตนอง 
ป็นคนยึดถือละชืไอมัไนมากกินเป฿นรืไอง
ความถูกตຌองบาปบุญคุณทษ ละความดีความ
ชัไว วลาท าอะเรผิดพลาดหรือลຌมหลวพียง
ลใกนຌอยมักรูຌสึกผิดละทษ หรือต าหนิตนอง 

1.ใ บุคลิกภาพบบหวาดกลัว 
หมายถึง  การป็นบุคคลทีไมักสดงอาการ
หวาดกลัวกินกวาหตุละเมสมหตุสมผล    
ดยเมสามารถระงับความกลัวเดຌมืไอตຌองผชิญ
หรือพียงตนึกถึงสิไงกระตุຌนทีไท า฿หຌกิดความ
กลัว ชน คน สัตว์ วัตถุสิไงของ สถานทีไหรือ
สถานการณ์ ป็นตຌนดยจะรูຌสึกเมสบาย฿จมาก
ละรูຌตัววาก าลังกลัวกินหตุพรຌอมกับกิดความ
วิตกกังวลอยางทันทีทัน฿ด ชนรูຌสึกตระหนก 
หงืไอออกมาก ฿จสัไน หาย฿จล าบาก ป็นตຌน 
ความกลัวดังกลาวมีผลท า฿หຌการด านินชีวิตถูก
จ ากัดลงดยมักหลีกลีไยงสิไงกระตุຌนทีไท า฿หຌ    

กิ ดคว ามกลั วจนส งผล ฿หຌ  กิ ดปั ญหา ฿น
ชีวิตประจ าวัน 

1.ไ บุคลิกภาพบบยๅ าคิดยๅ าท า 
หมายถึง การป็นบุคคลทีไจຌาระบียบ ครงครัด 
อาจริงอาจัง อุทิศวลา฿หຌกับงานอยางมากดย
เมนึกถึงวลาวางละมิตรภาพ ป็นคนละอียด
รอบคอบ สน฿จรายละอียดลใกโนຌอยโหรือทีไเม
ป็นสาระรวมทัๅ งอาจมีลักษณะทีไมุ งความ
พียบพรຌอม ละพยายามท าสิไงตางโ ฿หຌสมบูรณ์ 
ท า฿หຌมีการยๅ าคิดหรือยๅ าท าดยเมสามารถหัก
หຌามเดຌ ถຌามี฿ครขัดขวางเม฿หຌท าอะเรจะรูຌสึก
หงุดหงิด ร าคาญ฿จมากซึไงจุดนีๅสงผลตอการ
ปรับตัว ขຌ ากับผูຌ อืไ นนอกจากนีๅ อาจชอบตัๅ ง
กฎกณฑ์ละตัดสินสิไงตางโ วาถูกหรือผิด฿หຌกับ
ตนองละผูຌอืไน 

1.5 บุคลิกภาพบบเวตอความรูຌสึก 
หมายถึง การป็นบุคคลทีไมีนวนຌมทีไจะจใบปຆวย
ทางรางกายเดຌงายมืไอมีความครียดป็นบุคคล  
ทีไจริงจัง กใบกด เมสามารถสดงอารมณ์ออกมา
หรือเมสามารถท า฿หຌตนผอนคลายเดຌมักบนเม
สบายตามสวนตางโ ของรางกายซๅ าลຌวซๅ าลา ชน 
ปวดหัว ปวดทຌอง ฿จตຌน ฿จสัไน หาย฿จขัด หาย฿จเมอิไม 
นนหนຌาอก หนຌามืดตาลายคลຌายจะป็นลม 
ละคันตามผิวหนัง ป็นตຌน 

2. ปัจจัยดຌานองค์การ ซึไงน านวคิด
ของ McGrath (1976); Needle et.al. (1980) 
ละบังอร สฬส ละอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล 
(25ใ้) มาป็นนวทาง อันประกอบดຌวย 

2.1 สภาพรຌนคຌน฿นทีไท างาน 
หมายถึงการรับรูຌความบุคคลทีไมีตอสภาพวดลຌอม
ทางดຌ านกายภาพละสั งคม ดยทางดຌ าน
กายภาพนัๅนป็นการสดงถึงความสะดวกสบาย
มีความป็นสัดสวนมีสิไงอ านวยความสะดวก
อยางพียงพอ สวนทางดຌานสังคมนัๅนกีไยวขຌอง
กั บการติ ดต อสั ม พันธ์ กั บบุ คคล รอบขຌ า ง       
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การเดຌรับความสมอภาคละความเวຌวาง฿จจาก
บุคคลรอบขຌาง฿นทีไท างาน 

 2.2 การควบคุมสถานการณ์
ท างาน หมายถึงการรับรูຌวาตนองสามารถ
ควบคุมสถานการณ์฿นการปฏิบัติงานเดຌ การรับรูຌ
ถึงผลการปฏิบัติงานทีไส ารใจ ตลอดจนการมี
หลักกณฑ์ส าหรับอຌางอิงพืไอการปฏิบัติงานเดຌ
อยางถูกตຌอง 

 2.ใ การสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง การรับรูຌวาบุคคลทีไรอบขຌาง เดຌก 
ผูຌบังคับบัญชาพืไอนรวมงาน บุคคล฿นครอบครัว
ละพืไอนทัไวเป ป็นทีไ พึไงละคอย฿หຌความ
ชวยหลือเดຌมากนຌอยพียง฿ด 

จากผลการวิจัยของพูนฤดี สุวรรณพันธุ์
(25ไ้) กีไยวกับปัจจัยดຌานบุคลิกภาพ ละ
ปัจจัยดຌานองค์การซึไงป็นตัวปรอิสระ พบวา 
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีบุคลิกภาพบบวิตก
กังวล รองลงมาคือ บุคลิกภาพบบยๅ าคิดยๅ าท า 
ซึไงจัดอยู฿นระดับปานกลาง สวนบุคลิกภาพบบ
เวตอความรูຌสึกนัๅน มีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด ละจัด
อยู฿นระดับนຌอย สวนปัจจัยดຌานองค์การนัๅน 
พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญรูຌสึกวาตนองเดຌรับ
การสนับสนุนทางสังคมมาก ละรูຌสึกวาสถานทีไ
ท างานมีสภาพรຌนคຌนละตนองควบคุม
สถานการณ์ท างานเดຌ฿นระดับปานกลาง  

จากการศึกษาผลกระทบของความครียด 
พบวามืไอบุคคลตຌองผชิญกับภาวะครียดจะ
น าเปสูการปลีไยนปลงทัๅ งร างกาย จิต฿จ 
อารมณ์ ความคิด ละพฤติกรรมอันจะกอ฿หຌกิด
ผลกระทบทัๅงดຌานคุณประยชน์ละทษเดຌ กลาวคือ 
ความครียด฿นระดับตไ าละความครียด฿น
ระยะวลาเมนานกินเปนัก จะป็นตัวกระตุຌน฿หຌ
บุคคลกระท าสิไงตางโ อยางกระตือรือรຌน ซึไงจะ
ท า฿หຌบุคคลกิดความพอ฿จละมัไน฿จ฿นทักษะ
ความสามารถของตน ตหากความครียดทีไกิด

ขึๅนอยู฿นระดับสูง หรือคงอยูป็นวลานานละ
เมสามารถขจัดความครียดหลานัๅน฿หຌอยู฿น
ระดับทีไหมาะสมเดຌ ยอมน าเปสูผลสียละ
ผลกระทบ฿นดຌานตางโ มากมาย อาทิ ผลกระทบ
ดຌานสรีระ ดຌานจิต฿จ ละดຌานพฤติกรรมการ
ท างาน อีกทัๅงยังขยายผลตอนืไองเปยังบุคคล
รอบขຌางละสังคมสวนรวมดຌวย ดังนัๅน การวิจัย
ครัๅงนีๅจึงเดຌน านวคิดของ บังอร สฬส ละอัจฉรา 
วงศ์วัฒนามงคล (25ใ )้ มาป็นนวทาง ซึไงสามารถ
ก าหนดตั วปรตามดຌ านอาการตอบสนองตอ
ความครียดป็น 2 ดຌาน คือ อาการตอบสนองทาง
รางกาย ละอาการตอบสนองทางจิต฿จ ซึไ งป็น
ปฏิกิ ริ ยากีไ ยวกับสุ ขภาพร างกาย ละการ
ตอบสนองทางอารมณ์ละจิต฿จของบุคคลมืไอมี
ความครียดมากระทบ 
 มืไอความครียดกอ฿หຌกิดอุปสรรคตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตละการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลอยางมาก ดังนัๅนจึงจ าป็นทีไจะตຌอง
สวงหานวทางส าหรับป้องกันละจัดการ
ความครียด฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสมพืไอ฿หຌ
บุคลากรสามารถปรับตัวละด ารงชีวิตอยางมี
ความสุขภาย฿ตຌสภาวการณ์ทีไปลีไยนปลงอยาง
รวดรใว฿นปัจจุบันเดຌ ละ฿นการวิจัยครัๅงนีๅเดຌน า
นวทางการจัดการความครียดของ บังอร สฬส 
ละอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล (2539) มาป็น
นวทาง฿นการก าหนดตัวปรตามดຌานยุทธวิธี
การจัดการกับความครียดเดຌ 2 ลักษณะดຌวยกัน 
คือ 1) การจัดการกับความครียดทีไสังคมยอมรับ 
อันเดຌก การผชิญหนຌากับสาหตุ ออกก าลังกาย 
ปรึกษาผูຌรูຌ  รียนรูຌ พิไมติม การนัไงสมาธิละ     
2) การจัดการกับความครียดทีไสังคมเมยอมรับ 
อันเดຌก การหยุดงานหรือทิๅงงาน฿หຌผูຌอืไนกຌเข
ปัญหาการทีไยวสถานริงรมย์ การสพของมึนมา    
ละการสดงอารมณ์ออกกับคนขຌางคียง     
ป็นตຌน 

56



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

สภาวะความครียดละย ทธว ธีการจัดการกับ
ความครียดของบ คลากร 
 สภาวะความครียด ละยุทธวิธีการ
จัดการกับความครียดของบุคลากรป็นสิไงทีไ
ส าคัญทีไควรศึกษาพืไอน ามาป็นนวทางการ
ปฏิบัติตน ซึไงจากการวิจัยรืไอง สภาวะความครียด  
ละยุทธวิธีการจัดการกับความครียดของบุคลากร    
฿นมหาวิทยาลัยอกชน ขตกรุงทพมหานคร (พูนฤดี 
สุวรรณพันธุ์, 2549) เดຌคัดลือกกลุมตัวอยาง
จากอาจารย์ประจ าละบุคลากรสายสนับสนุน
ของ ๆ มหาวิทยาลัย เดຌก มหาวิทยาลัยกริก 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย ละมหาวิทยาลัย
ซนต์จอห์น รวมทัๅงสิๅน ไ52 ราย พบวากลุม
ตัวอยางมีความครียดสวนบุคคลอยู฿นระดับ
นຌอย (คาฉลีไย=15.69) มีความครียดดຌานการ
ท างาน฿นระดับปานกลาง (คาฉลีไย=2 .่่ 2) ฿นสวน
ของอาการตอบสนองตอความครียดนัๅ น    
พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมืไอมีความครียด
กิดขึๅนจะมีอาการตอบสนองตอความครียดทาง
จิต฿จมากกวาทางรางกาย (คาฉลีไย=12.77ละ
10.1่ ตามล าดับ) 

ซึไงอาการตอบสนองทางจิต฿จจัดอยู฿น
ระดับปานกลาง สวนอาการตอบสนองทางรางกาย
จัดอยู฿นระดับนຌอย (ดังตารางทีไ 2) ฿นสวนของ
ยุทธวิธีการจัดการกับความครียดนัๅน พบวามืไอ
มีความครียดกิดขึๅนกลุมตัวอยางสวน฿หญ      
มียุทธวิธีการจัดการกับความครียดทีไสังคม
ยอมรับ มากกว า ยุทธวิ ธีทีไ สั งคมเมยอมรับ 
(ค าฉลีไ ย= ็ .ๆใ ละ10 .ไ5 ตามล าดับ )         
ซึไงยุทธวิธีการจัดการกับความครียดทีไสังคม
ยอมรับจัดอยู฿นระดับปานกลางคอนขຌางสูง สวน
ยุทธวิธีทีไสังคมเมยอมรับจัดอยู฿นระดับนຌอย  

จะหในเดຌว าความครียดดຌานการ
ท างานมีระดับสูงกวาความครียดสวนบุคคล    
ซึไงมืไอพิจารณาจากผลการวิจัย พบวาประดใน
ของการขาดครืไองมืออุปกรณ์ทีไจ าป็นหลาย
อยาง มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา คืออกาส
กຌาวหนຌามีจ ากัด (คาฉลีไย=3.13 ละ ใ.0ๆ) 
(พูนฤดี  สุวรรณพันธุ์ ,25ไ้) อาจกลาวเดຌวา
สาหตุทีไความครียดดຌานการท างานมีระดับสูง
ก ว า ค ว า ม  ค รี ย ด ส ว น บุ ค ค ล  นืไ อ ง จ า ก
ความครียดดຌานการท างานกิดจากสาหตุ
ภายนอกตัวบุคคล อันเดຌก งาน ผูຌบังคับบัญชา 
อุปกรณ์ครืไองมือ ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ซึไงบุคลากร
เมสามารถควบคุมสถานการณ์เดຌตความครียด
สวนบุคคลนัๅน กิดจากสาหตุภาย฿นตัวบุคคล 
ซึไงบุคลากรสามารถควบคุมเดຌ สวนอาการตอบสนอง
ตอความครียดนัๅนพบวาอาการตอบสนองฯ ทาง
จิต฿จมีระดับสูงกวาทางรางกาย นืไองจากอาการ
ตอบสนองทางรางกายนัๅน มืไอกิดขึๅนกใสามารถ
หาวิธีป้องกันดຌวยตัวอง หรือพบพทย์พืไอ
ก าจัด฿หຌหายเปเดຌ ชน ความดันลหิตผิดปกติ 
รคภูมิพຌ ระบบยอยอาหารหรือระบบขับถาย
ผิดปกติ ตอาการตอบสนองฯ ทางจิต฿จหาก
กิดขึๅนกับบุคลากรลຌวกใป็นการยากทีไจะก าจัด
฿หຌหมดเปภาย฿นระยะวลาอันสัๅน  

ละ฿นสวนของยุทธวิธีการจัดการกับ
ความครียดนัๅน ผลการวิจัยพบวา ยุทธวิธีฯทีไ
สังคมยอมรับมีระดับสูงกวายุทธวิธีทีไสังคมเม
ยอมรับ นืไองจากยุทธวิธีทีไสังคมยอมรับป็น
กิจกรรม฿นชิงสรຌางสรรค์ ซึไงหากบุคลากรน าเป
ปฏิบัติกใจะกอ฿หຌกิดความสดชืไน บิกบานก
รางกายละจิต฿จ อาทิชนการออกก าลังกาย 
ทองทีไยวดูธรรมชาติ นัไงสมาธิ ปรึกษาคนทีไเวຌ฿จ
เดຌ ซึไงตรงกันขຌามกับยุทธวิธีฯทีไสังคมเมยอมรับทีไ
ป็นกิจกรรมสรຌางสรรค์นຌอยละเมกอ฿หຌกิด
ความสดชืไน บิกบานกรางกายละจิต฿จ  
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บทสร ป 
สภาวะความครียดละยุทธวิธีการ

จัดการกับความครียดมีความส าคัญตอคุณภาพ
ชีวิต฿นการท างานอยางยิไง ดยฉพาะบุคลากร
฿นมหาวิทยาลัยซึไงถือวาป็นผูຌทีไพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์฿หຌกับสังคม ดังนัๅน การทีไบุคลากรสามารถ
ขจัดความครียดเดຌละรูຌวิธีทีไถูกตຌองกใจะท า฿หຌ
กิดประยชน์ตอมหาวิทยาลัย ละองค์การอืไนโ
เดຌ ซึไงจากขຌอมูลงานวิจัยของ พูนฤดี  สุวรรณ
พันธุ์ (25ไ้) พบวา ปัจจัยสวนบุคคล เดຌก พศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌ ลักษณะงาน ละ
ภาระทีไตຌองรับผิดชอบตอครอบครัว มีผลตอตัว
ปรตาม ละพบวา 

 

ปัจจัยดຌานบุคลิกภาพทัๅง 5 ดຌานมีผลตอตัวปร
ตามกือบทุกดຌาน ยกวຌนยุทธวิธีการจัดการกับ
ความครียดทีไสังคมยอมรับ สวนปัจจัยดຌาน
องค์การนัๅนพบวา สภาพความรຌนคຌน฿นทีไ
ท างานละการควบคุมสถานการณ์ท างานมีผล
ตอตัวปรตามพียงดຌานดียวคือความครียด
ดຌานการท างาน ดังนัๅน หากผูຌบริหารองค์การจะ
น าปัจจัยตางโ ขຌางตຌนเปปรับ฿ชຌพืไอ฿หຌบุคลากร
มีความสามารถ฿นการผชิญกับความครียดเดຌ
อยางหมาะสมกใจะป็นประยชน์อยางยิไงตอ
องค์การ ละจากการวิจัยขຌางตຌน ละผูຌวิจัยมี
ขຌอสนอนะพืไอการประยุกต์฿ชຌดังนีๅ 
 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอมูลบืๅองตຌนกีไยวกับความครียด 
1. ควรท าการประมินสภาวะความครียด อาการตอบสนองตอความครียด ละยุทธวิธีการจัดการกับ

ความครียดป็นระยะโพืไอป็นนวทาง฿นการจัดการกับความครียดของบุคลากร฿หຌหมาะสมตอเป 
ปัจจัยดຌานบุคลิกภาพสวนบุคคล 
1. ปัจจัยดຌานบุคลิกภาพ 5 ประการอันเดຌก วิตกกังวล ซึมศรຌา หวาดกลัว ยๅ าคิดยๅ าท า ละเวตอความรูຌสึก 

ป็นปัจจัยทีไมีสวนส าคัญนืไองจากมีผลตอความครียดทัๅงสวนตัวละดຌานการท างาน ดังนัๅน ผูຌบริหารควรจัด
฿หຌมีกิจกรรมทีไสริมสรຌางความราริง บันทิง จม฿ส พืไอชวยลดหรือผอนคลายความวิตกกังวลซึมศรຌาละ
หวาดกลัว฿หຌกพนักงานเดຌ 

ปัจจัยดຌานองค์การ 
1.  ควรปรับปรุงสภาพวดลຌอมดຌานการท างาน พืไอ฿หຌมีความสะอาดรียบรຌอย ตลอดจนจัดหาสิไงอ านวยความ

สะดวกละอุปกรณ์ตางโทีไจ าป็นตอการท างานอยางหมาะสมละทันสมัย 
2. ผูຌบริหารควรตรวจสอบประสิทธิภาพ฿นการท างานของบุคลากรอยูสมอ พืไอน าเปสูการพัฒนามาตรฐาน฿น

การปฏิบัติงานทีไดี รวมทัๅงสงสริมการฝຄกอบรมพืไอพัฒนาทักษะ ทคนิควิธีการ ละทคนลยี฿หมโ ทีไ
จ าป็นตอการปฏิบัติงาน฿หຌกบุคลากรอยูสมอพืไอป็นการพิไมศักยภาพละประสิทธิภาพทีไดี฿นการ
ปฏิบัติงาน 

ใ. ผูຌบริหารควรก าหนดนยบายทีไสงสริมความสัมพันธ์ระหวางหัวหนຌางานกับบุคลากร ละระหวางพืไอน
พนักงานทัๅงภาย฿นหนวยงานละตางหนวยงาน พืไอ฿หຌมีความสัมพันธ์ทีไดีอันจะน าเปสูประสิทธิภาพ฿นการ
ประสานงานทีไดีตอเป฿นองค์การ 

 
 
 
 

 
 
 
 

58



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

 
อกสารอ้างอ ง 
บังอร สฬส ละอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล. (25ใ้). การศึกษาความครียด฿นการท างานของ

ผู้บร หาร฿นวงราชการเทย: ว คราะห์ปัจจัยสาหต ละผลของความครียด. สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

พูนฤดี  สุวรรณพันธุ์. (25ไ้).ิรายงานการว จัยิสภาวะความครียดละย ทธว ธีการจัดการกับ 
 ความครียดของบ คลากร ฿นมหาว ทยาลัยอกชนิขตกร งทพมหานคร. กรุงทพฯ: 
 มหาวิทยาลัยซนต์จอห์น. 
สมชาย  จักรพันธุ์ ละคณะ. (25ไ2). รายงานว จัยการพัฒนาบบประม นละว คราะห์

ความครียดด้วยตนองส าหรับประชาชนเทยด้วยคอมพ วตอร์. กรุงทพฯ: กองผนงาน  
กรมสุขภาพจิต. 

Ivancevich, J.M. &Matteson,T.(1980). Stress and Work. ILL : Scott Foresman Glenview. 
McGrath, G.E., (1976) Stress and Behavior in Organization. In M.D. Dunnette (Ed.)  

Handbook of Industrial and Organizational Psychology. ILL. : Rand 
McNally. 

Needle, R; Grffin. I; Svendson, R; &Berney, C. (1980) Teacher Stress: Sources and  
 Consequences. Journal of School Health. 
Selye, H. (1976). The Stress of Life. New Yourk McGraw-Hill. 
 

59



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

สภาพวดล้อมทางกายภาพละสังคมที่มีตอค ณภาพชีว ตการท างานละอยูอาศัย 
ของประชาชนิ฿นขตพื นที่ทศบาลนครหลมฉบังิอ.ศรีราชาิจ.ชลบ รี 

The Physical Environment and Social Environment toward Quality  
of Working Life and Living in Lamchabang City Municipality, 

Chonburi Province 

 
กฤษฎาิตันปาว์1 ว ชากริฮงษฎีก ล2 

 
บทคัดยอ 

บทความวิชาการนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการประมินผลกระทบบืๅองตຌนดຌานสิไงวดลຌอมทีไจะมีตอ
คุณภาพชีวิตการท างานละอยูอาศัยของประชาชน฿นพืๅนทีไทศบาลนครหลมฉบัง หนวยงาน ภาครัฐ ละอกชน฿น
พืๅนทีไ จากการประมินพบวาทัๅงการตรวจสอบ ชิงปริมาณทางกายภาพ เดຌนวค าตอบเป฿นทางดียวกัน คือคุณภาพ
ชีวิตของการท างานละอยูอาศัย฿นพืๅนทีไทศบาลนครหลมฉบังอยู฿นสภาวะทีไดี 

 
ค าส าคัญ: สภาพวดลຌอมทางกายภาพ, สภาพวดลຌอมทางสังคม, ทศบาลนครหลมฉบัง 
 

Abstract 
 This academic article research has objectives for to study health impact assessment 
toward quality of work life and living of research area. The results has shown that there were 
positive outcome for well-being inLamchabang city municipality, Chonburi Province. 

 
Keywords: Physical environment, Social environment, Lamchabang city municipality 
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บทน า 
 ฿นสภาวะของการปลีไยนปลงบนลก
นีๅ ทัๅงพืๅนดิน อากาศ นๅ า อุณหภูมิ ทีไปลีไยนปลง
เป จากอดีตจนถึงปัจจุบันทัๅงทีไกิดขึๅนองตาม
ธรรมชาติละการกระท าของสิไงมีชีวิตตางโ
ดยฉพาะจากมนุษย์  ลຌวนมีส งผลกระทบ
ยຌอนกลับ฿นการอยูอาศัยบนลกนีๅอยางตอนืไอง 
หนึไง฿นสิไงทีไป็นตัวกระตุຌนการปลีไยนปลงทีไ
กิ ดขึๅ นจากฝี มื อมนุษย์ อย างมาก คื อระบบ
กระบวนการผลิตละการบริการทางอุตสาหกรรม   
ทีไมีการปลอยของสียหรือกระบวนการผลิตทีไมี
ผลตอการท าลายผิวดิน฿หຌสืไอมทรมการปลอย
ตะกอนหรือสารตกคຌางลงสูมนๅ าละทะล 
อุณหภูมิของลกทีไพิไมสูงขึๅน ละมีสารปนปื้อน
ลอยขຌาสูอากาศ ละสงผลตอ ระบบนิวศน์ดยรวม
ของลกมาอยางตอนืไองตัๅงตมนุษย์ขຌาสูยุค
อุตสาหกรรม ป็นตຌนมา 

อุตสาหกรรมรูปบบตางโทัไวลกตางกใ
มีอัตราการขยายตัวพืไอการพัฒนาละการ
น าพาประทศเปสูประทศพัฒนา (Developed 
Country) ดังนัๅนระบบทคนลยีการผลิต การ
ขนสง การคมนาคม การคຌาการลงทุน ป็นตຌน 
เดຌมีการขยายตัว฿นทบทุกประทศ มีบทบาท
ความส าคัญตอระบบศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศเทยป็นอยางมากป็นหลงพัฒนา
รายเดຌน ามาซึไงงินตราตางประทศ การสรຌาง
งานละการกระจายความจริญเปสูภูมิภาค
ตางโของประทศนัๅนโ  

฿นขณะทีไ ประทศเทยป็นหนึไ ง ฿น
ประทศสมาชิกอาซียนทีไก าลังจะกຌาวขຌาสูการ
ป็นสวนหนึไงของประชาคมศรษฐกิจอาซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ฿นปี
พ.ศ. 2558 ทีไ 10 ประทศ เดຌก ประทศเทย 
พมา ลาว กัมพูชา มาลซีย วียดนาม บรูเน 
สิงคปร์ อินดนีซีย ละ ฟຂลิปปຂนส์ขຌาป็นหนึไง

ดียวกันชิงประชาคมการมืองละความมัไนคง 
ประชาคมสังคมละวัฒนธรรม ละประชาคม
ศรษฐกิจทีไจะท า฿หຌการติดตอสืไอสารระหวางกัน
฿นรูปบบตางโมีการพัฒนาระหวางกันอยางมาก     
ซึไงประทศเทยกใตຌองมีการพัฒนาการดຌานตางโ 
พืไอการพัฒนาทางอุตสาหกรรมละศรษฐกิจ 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดทีไตัๅงอยูภาคตะวันออก
ของประทศเทยมีนืๅอทีไ 4,363 ตารางกิลมตร 
ติดกับ อาวเทย ป็นจังหวัดพืไอการทองทีไยวทีไมี
สถานทีไทองทีไยวทีไสวยงามหลากหลาย ละยัง
ป็นจังหวัดหนึไงทีไมีสวนส าคัญ฿นการป็นมือง
หงการคຌาขายการพาณิชย์ละอุตสาหกรรม
ตางโมากมายดยฉพาะสัดสวนรຌอยละอุตสาหกรรม
ตอกษตรกรรม (จักรกฤษณ์ ขันติลม, 2555: 3)   
ทีไสรุปเวຌว าสัดสวนภาคอุตสาหกรรมตอภาค
การกษตรของจังหวัดชลบุรีมีมากถึง 96: 4 ละ
ดยฉพาะหลมฉบังทีไมีทารือนๅ าลึกชิงพาณิชย์
หงการคຌาขายพืไออุตสาหกรรมตางโ  

อยางเรกใตามการ฿ชຌชีวิต฿นการท างาน
฿นพืๅนทีไโมีการติบตดຌานตางโมากมายดังกลาว
ระบบอาชีวอนามัยละสภาพวดลຌอม฿นการ
ท างานพืไอการป้องกันหรือกຌ เขสิไ งทีไจะมี
ผลกระทบตอสุขภาพละ  จิต฿จจากการท างาน
ของผูຌปฏิบัติงานป็นสิไงทีไตຌองตระหนักละมี
ระบบมาตรการ฿นการด านินการดຌานความ
ปลอดภัยทีไเดຌมาตรฐานตามทีไกฎหมายก าหนดเวຌ 
หรือมຌบางครัๅงอาจเมเดຌมีการก าหนดเวຌป็น 
ลายลักษณ์อักษรกใตามจากหตุผลดังกลาวขຌางตຌน 
จังหวัดชลบุรีทีไมีการติบตทางอุตสาหกรรมสูง 
มีสวนพัฒนาประทศ  เทยทัๅง฿นระดับภูมิภาค
ละระดับลก ดยฉพาะพืๅนทีไบริวณทศบาล
นครหลมฉบังทีไมีความหนานนของ  ประชาชน฿น
ภาคอุตสาหกรรม การคຌาขาย ละการอยูอาศัย 
จึงท า฿หຌมีความตຌองการศึกษาสิไงวดลຌอม  
ทางดຌานกายภาพ ละดຌานสังคม มีการก าหนด
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หลักกณฑ์ วิธีการ ระบียบปฏิบัติละนวทาง
฿นการจัดท า  รายงานผลกระทบสิไงวดลຌอม
บืๅองตຌน เดຌกการศึกษาสภาพวดลຌอมปัจจุบัน 

สิไงวดลຌอมการประมินผลกระทบ฿นการวิจัย
พืไอสนอหนวยงานภาครัฐละอกชนอยาง
หมาะสมตอเป 

 
ผลจากการศึกษาค ณภาพอากาศิค ณภาพสียงละค ณภาพน  า
แีิค ณภาพอากาศ 
สถาน ี
ตรวจ 
วัด 

ปริมาณ 
ฝุຆนละออง
รวมTSP
มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์
มตร 

ปริมาณ 
ฝุຆนละออง
ขนาดลใก 
PM10  ิลลิกรัม  
/ลูกบาศก์
มตร 

ปริมาณกຍาช
คาร์บอนมอนอ
กเซด์ CO  )  
มิลลิกรัม/ 
ลูกบาศก์มตร 

ปริมาณกຍาช 
ซัลฟอรเ์ด
ออกเซด์ SO2  
มิลลิกรัม/  

ลูกบาศก์มตร 

ปริมาณกຍาช 
เนตรจนเด 
ออกเซดN์O2 
มิลลิกรัม/ 
ลูกบาศก์
คุณภาพ
อากาศมตร 

ปริมาณกຍาช 
เฮดรคาร์บ
อนTotal 
Hydrocarb
on 
มิลลิกรัม/ 
ลูกบาศก์
มตร 

บริวณ 
พืๅนทีไ
วิจัย 

0.052 0.0ใใ 0.3013 0.0041 0.0102 2.ๆใ0 

คา
มาตร 
ฐาน 

0.ใใ0ไ/ 0.120ไ/ ใไ.20ใ/ 0.301/ 0.322/ - 

 

รูปภาพที่ิ1 ครื่องตรวจวัดอากาศิครื่องตรวจวัดสียง
 
คุณภาพอากาศ พบวาคาการตรวจวัด

คุณภาพอากาศอยู ฿นกณฑ์มาตรฐาน ดย
ปริมาณฝุຆนละออง รวมพืๅนทีไทศบาล 0.052 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์มตร ปริมาณฝุຆนละออง
ขนาดลใก PM10 0.0ใใ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์มตร 
ปริมาณกຍาชคาร์บอนมอนอกเซด์  0.ใ01ใ 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์มตร ปริมาณกຍาชซัลฟอร์ 
เดออกเซด์ (SO2) 0.00ไ1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
มตรปริ มาณกຍ าช เนตร จน เดออกเซด์ 
(NO2)0.0102 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์มตร ปริมาณ
กຍาชเฮดรคาร์บอน Total Hydrocarbon 2.630 

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์มตร ซึไงผลสรุปมีความ
สอดคลຌองกับ ธนิตย์ อินทรัตน์ (2554) ทีไศึกษา
รืไองการประยุกต์฿ชຌภูมิสารสนทศพืไอการ
ประมินคุณภาพอากาศ : กรณีศึกษาจังหวัด
ชลบุรี พบวาคุณภาพอากาศของจังหวัดชลบุรี
จากการตรวจวัด 8 สถานี ละท าสมการหาคาฉลีไย
จากปี พ.ศ. 2548 – 2553 ฿นการวัดคาของกຍาซ
ซัล ฟอร์  เดออกเซด์  (SO2)  กຍ าซคาร์บอน
นมอนนอกเซด์ (CO) กຍาซอซน (O3) ละฝุຆน
ระออกขนาดลใกกวา 10 เมครอน PM10) สรุปเดຌ
วาคุณภาพอากาศอยู฿นคามาตรฐานของอากาศทีไดี 
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โีิค ณภาพสียง 
ตารางท่ีิโิค ณภาพสียงผลการประม น : อยู฿นกณฑ์ปลอดภัย 

ชนิด คามาตรฐานทีไปลอดภัย คาทีไตรวจวัดเดຌ ผลการประมิน 
สียง ฉลีไยเมกิน 70 ดซิบล 62.3 ปลอดภัย 

คุณภาพสียง เดຌมีจุดตรวจวัดสียง฿น
พืๅนทีไทศบาล 1 จุด ผลการตรวจวัดสียงมีคาเม
กิน มาตรฐานการตรวจวัดสียงกรมควบคุม
มลพิษคาทีไตรวจวัดเดຌสียงฉลีไย 2ไ ชัไวมง 
ๆ2.ใ0 dB(A)ละ ระดับสียงสูงสุด ่่.20 
พบวาเมกินคามาตรฐานระดับสียงฉลีไย 2ไ 
ชัไวมง ็0 dB(A) ละ สียงสูงสุด 115 dB(A) 
เมกอ฿หຌกิดผลกระทบดຌานคุณภาพสียงต
อยาง฿ด ส าหรับพืๅนทีไจังหวัดชลบุรี สวน฿หญเมมี 
ความสัมพันธ์กับรอยลืไอนทีมีพลังส าคัญ฿น
ประทศเทย ส าหรับพืๅนทีไศึกษาเมเดຌอยู ฿น
บริวณพืๅนทีไฝ้าระวัง หรือพืๅนทีไสีไยงตอการกิด
ผนดินเหวตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
นๅ าหนัก ความตຌานทานความคงทนของอาคาร 

 ล ะ พืๅ น ดิ น ทีไ ร อ ง รั บ อ า ค า ร ฿ น ก า ร ตຌ า น
รงสัไนสะทือนของ ผนดินเหว พ.ศ. 2550 ซึไง
พืๅนทีไ ทศบาลเมเดຌอยู฿นขตผนดินเหวต
อยาง฿ด ท า฿หຌเมเดຌรับผลกระทบทีไกิดขึๅน  

ซึไงคาทีไเดຌสอดคลຌอง ทารือหลมฉบัง
ขัๅนทีไ  ใ (255็) กับอกสารผยพรการวัด
คุณภาพสียง ใ สถานีวัด เดຌก บริวณทารือ
นๅ าลึกหลมฉบัง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ละ 
รรียนบຌานบางละมุง ตลอด 2ไ ชัไวมงเดຌคา 
ๆใ.็ dB 
 

 

ิ 
ใีิค ณภาพน  า 

ตารางท่ีิใิค ณภาพน  าิผลประม นิ: อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน 
 

คาทีไตรวจวัด หนวย วิธีวิคราะห ์
สถานีตรวจวดั1/ มาตรฐาน

ประภท ไ สถานีทีไ 1 สถานีทีไ 2 

pH - pH meter ่.11 ็.่ใ 5.0-้.0 
Temperature oC Membrane Electrode ใ0.่ ใ1.0 T 
BOD mg/L Azide Modification ็.้ ็.2 ≤ไ.0 
Dissolved 
Oxygen 

mg/L Electrical Conductivity ไ.ไไ 1.ๆ0 ≤2.0 

NO3
- mg/L as 

NO3
- 

Cadmium Reduction 0.ไใ0 0.011 - 

PO4
3- mg/L Colorimetric Method 0.11ใ 0.1่ๆ - 

TS mg/L Gravimetric Method 320.65 347.50 - 
SS mg/L Gravimetric Method 25.72 22.00 - 
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คุณภาพนๅ าผิวดินหลงนๅ าตางโ฿น
ทศบาล พบวา ผลการตรวจวัดคุณภาพคลองล า
ราง กอนผานพืๅนทีไ ทศบาลละคลองล าราง
สาธารณะ พบวามีคา pH อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน 
การวิคราะห์คา BOD สถานีตรวจวัด 2 จุด 2 ดຌานของ
ทศบาลหลมฉบัง พบวามีคากินมาตรฐานทีไ
ก าหนดนืไองจาก คาทีไวิคราะห์กินมาตรฐานทีไ
ก าหนดสูงกวา ๆ มิลลิกรัมตอลิตร จัดป็นนๅ านา
สียตามพระราชบัญญัติ รงงานอุตสาหกรรม 
ซึไงหลงนๅ านีๅมีตຌนนๅ าจากรงงานอุตสาหกรรม
หลมฉบังอาจเดຌรับผลกระทบรืไองนๅ าสีย    
ละป็นหลงรองรับนๅ าสียของชุมชนกอนการ
บ าบัดของทศบาล จัดป็นหลงนๅ าประภททีไ ไ 
ละ ออกซิจนละลายนๅ ามีคาสถานีทีไ 1 ไ.ไไ mg/L 
สถานีทีไ 2 1.ๆ0 mg/L ป็นหลงนๅ าทีไอยู฿น
กณฑ์มาตรฐาน คุณภาพนๅ าละป็นหลงทีไมี
ออกซิจนพียงพอตอสิไงมีชีวิต฿นหลงนๅ าดัชนี
การตรวจวัดNO3

-,PO4
3 -,TS,SS อยู฿นกณฑ์

มาตรฐาน  
ผลการประมินดยรวมอยู฿นกณฑ์

มาตรฐาน สามารถทีไจะน าพืๅนทีไของทศบาลเป
฿ชຌประยชน์ ฿นดຌานการปลูกสรຌางสิไงกอสรຌางทัๅง
ทีไอยูอาศัย รຌานคຌาอ านวยความสะดวก สถานทีไ
ราชการละสิไงกอสรຌาง  ดຌานสาธารณูปการละ
จากผลการวิจัย฿นระยะวลา 3 ปียຌอนหลัง พืไอ
ประมินผล 3 ปีตอจากนีๅ พบวา ผลชิงสถิติ
สามารถตอบเดຌวา ยังอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน
ชนกัน 

 
 
 
 
 
 

การประม นสภาพทั่วเปละข้อมูลพื นฐานของ
ทศบาลนครหลมฉบัง 

1) ิการประม นสภาพทั่วเปของทศบาล
หลมฉบัง 

1.1)  ทีไตัๅ งของทศบาลมีความ
หมาะสม พรຌอมตอการติดตอสืไอสาร฿นภาพ
กวຌางของ ประชาชน 

1.2) ขนาดพืๅนทีไของทศบาลมี
ความพรຌอม฿นการขยายตัว฿นชิงธุรกิจละ
ศูนย์กลาง฿นการคຌาขาย 

2)ิขอบขตของทศบาล 
2.1)  มีความพรຌอม฿นการติบต

ละสามารถรองรับการป็นมืองทองทีไยวเดຌดี 
2.2)  มีศักยภาพ฿นการติบตทีไอยู

฿นการตรียมการผนระยะยาว฿นลักษณะมือง
ทาการพาณิชย์ทีไ จะขอป็นขตการบริหาร฿น
รูปบบขตศรษฐกิจพิศษ หรือขตปกครอง
พิศษชนดียวกับ พัทยา หรือ ภูกใตเดຌ฿น
อนาคต 

3)ิลักษณะภูม ประทศละภูม อากาศ 
3.1)  มีภูมิประทศทีไสมบูรณ์ทัๅ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ มีชัยภูมิทีไอุดมสมบูรณ์ทัๅง
พืๅนทีไการกษตรละ พืๅนทีไพาะปลูก 

3.2)  ป็นพืๅนทีไทีไ เมอยู฿นสຌนทาง
เหลของนๅ าจากสันขามีอกาสตไ า฿นการกิด
อุทกภัยทัๅงขตทศบาล ละจังหวัดชลบุรี 

3.3)  ป็นมืองหนຌาดาน฿นการคຌา
ขายดยฉพาะผานการขนสงทางนๅ า 

3.4)  อากาศมีความสมดุลหนຌารຌอน
เม รຌ อ นจั ดห นຌ า ห น า ว  ละห นຌ า ฝน กใ เ ม มี
ผลกระทบชิง ภัยพิบัติ 

4) ประชากรละขตการปกครอง 
4.1)  ประชากร฿นพืๅนทีไ มี ความ

หลากหลายนืไองจากป็นหลงการคຌาขาย     
มีบุคคลภายนอกจังหวัดชลบุรีขຌามาท างาน฿ชຌ
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รงงานหรือด านินธุรกิจมากดังนัๅนจะมีคน
พืๅ นทีไ30-40%ละทีไ  หลื อ ป็ นคนจากทุ ก
ภูมิภาคตางโของประทศ 

4.2)   ร ง ง า น ต า ง ถิไ น ทีไ  ขຌ า ม า
จ านวนมากท า฿หຌมีความหลากหลาย ละหลาย
ระดับของชนชัๅน รวมถึงชาวตางชาติทัๅงอชีย
ละยุรป ท า฿หຌกิดสังคมบบผสมผสาน 

5)ิข้อมูลด้านครงสร้างพื นฐาน 
5.1)  ดຌานการคมนาคมขนสงของ

จังหวัดชลบุรีมีความพรຌอมละป็นศูนย์กลาง
ละ หนຌาดานสูภาคตะวันออกตอยางเรกใตาม 
ทศบาลนครหลมฉบังยังเมมีทารถดยสาร 
ป็นของตนอง ซึไงจะตຌองดินทางตอจากทารถ
จาก฿นมืองชลบุรี 

5.2)  ทางบกมีถนนทีไมีมาตรฐาน
ละสຌนทางชืไอมยงขຌาสูภาคตะวันออก ละ 
การดินทางขຌาสูกรุงทพมหานครกใมีความ
สะดวกทัๅงสຌนทางหลักสายสุขุมวิทละสຌนทาง
ลีไยงมืองชลบุรีสຌนทางขຌามอตอร์วย์รวมถึง
สຌนทางลอยฟ้าบู รพาวิถีมี สຌนทางรถเฟ 
สຌนทางดินรือพาณิชย์ ทีไส าคัญของประทศ 
ละชืไอมตอการขนสงละการคຌาขຌาสูหลม
ฉบังเดຌอยางสะดวก 

6) ครงขายถนนภาย฿นขตทศบาล
นครหลมฉบัง 

การวางผังมืองของนครหลมฉบัง
มีการวางสຌนทางทีไสะดวก ชืไอมตออ าภอตางโ
ของ จังหวัด ชลบุรีละภาคตะวันออกเดຌป็น
อยางดี 

7)ิข้อมูลด้านบร การพื นฐาน 
7.1)  ระบบเฟฟ้ามีมาตรฐาน ทัๅงทีไ

ป็นระบบเฟฟ้าพืๅนฐานพืไอครัวรือนละระบบ
เฟฟ้า ขຌ าสู ภ าค อุตสาหกรรม฿น ขตนิ คม
อุตสาหกรรมหลมฉบัง 

7.2)  ระบบนๅ าประปามีมาตรฐาน 
เมมีปัญหารืไองคุณภาพความสะอาดของนๅ า 

7.3)  การสืไอสาร ละทรคมนาคม 
(ทรศัพท์/ เปรษณีย์) มีมาตรฐานสูง฿กลຌคียง
กับกรุงทพมหานคร ละจังหวัด฿หญโของ
ประทศ 

7.4)  การจราจร฿นภาพรวมของ
จังหวัดมีความออัด฿นชวงขຌางานชຌา ละชวง
ลิกงานยในดยสวน฿หญของจังหวัดละมี
ประดในความพลุกพล านของรถบรรทุก      
ละ  รถสิบลຌอตลอดทัๅงวัน 24 ชัไวมง ละตຌอง
ระวังรถบรรทุกทีไเมมีมาตรฐาน฿นการขนวัสดุ
ตางโละเมมีผຌา฿บคลุมทีไอาจหลนลงมาตาม
ถนน฿หຌกิดอันตรายเดຌ 

8) การ฿ช้ที่ด น 
8.1)  มีการจัดสรรขตพืๅนทีไสวนงาน

ราชการทีไชัดจนมีพืๅนทีไขตการคຌาขาย ตลาดสด 
รงพยาบาล หຌาง สรรพสินคຌา ขตอุตสาหกรรมทีไ
ชัดจน 

8.2)  มี พืๅ น ทีไ ทีไ ยั ง พรຌ อมต อ กา ร
ติบตอยูมาก ละปัจจุบันราคาทีไดินกใมีราคา
สูงขึๅนตามการติบต ภาคธุรกิจละดยฉพาะ
พืๅนทีไขตทศบาลมืองหลมฉบัง 

9)ิข้อมูลทางด้านศรษฐก จ 
9.1)  การติบตของศรษฐกิจทีไริไม

มีค าครองชีพสู งขึๅ น ทียบท า มื อง ฿หญโ       
ของประทศทัๅ งค าอาหารทีไ อยู อาศั ยการ
รักษาพยาบาล ป็นตຌน 

9.2)  การติบตทางศรษฐกิจทีไ
ส าคัญคือดຌานอุตสากรรมตางโ ละนิคม
อุ ต ส า หก ร ร ม  ด ย  ฉพ าะ อุ ตส าห กร ร ม
ปຂตรลียม 

10)ิท ศทางการค้าละการลงท น 
การคຌาละการลงทุนนับวาสด฿ส 

พราะมีการติบตของศรษฐกิจ 
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11)ิข้อมูลทางด้านสังคมละช มชน 
11.1) สังคม฿นขตหลมฉบัง ป็น

สังคมทีไหลากหลาย  
11.2) สิไงทีไพึงระวังดยฉพาะรืไอง

ความปลอดภัย฿นขตตลาดสด ทีไมีขาวการ
กระชากสรຌอยทอง฿นทุกปี 

11.ใ) ปัญหายาสพติด฿นปัจจุบัน
ทบเมมี ป็นมืองสีขาว 

12)ิข้อ มูล กี่ ยวกับศักยภาพของ
ทศบาลนครหลมฉบัง 

12.1) ศักยภาพ฿นการรองรับการ
ติบตยังมีอยูสูงทัๅงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
การศึกษา ละธุรกิจ รงรมทีไพัก 

12.2) การพัฒนางานชิงนยบาย
ของทศบาลนครหลมฉบังมีการท างานอยาง
ตอนืไองจาก ขຌาราชการละนักการมืองทຌองถิไน
ป็นอย างดี รวมถึ งการชวย หลือกันอย าง
สมานฉันท์ของนักการมืองทีไท างานตอนืไองกัน 

12.3) ทิศทางของสังคมชิงกษตรกรรม
มีการหดตัวอยางตอนืไองพืไอปรับปลีไยนป็นการ
ขยายตัว฿นภาคอุตสาหกรรมละอุตสาหกรรม
บริการทนทีไอยางตอนืไอง 

13)ิค ณภาพช งส ขภาพ 
1ใ.1) คุณภาพอากาศ มีปริมาณฝุຆน

ละสิไงจือปนนຌอยพราะป็นขตอุตสาหกรรม
บามืไอทียบกับขตอุตสาหกรรมอืไนโของ
ประทศ ชน ขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดทีไป็น
ขตอุตสาหกรรมหนัก 

1ใ.2) ระดับสียงอยู ฿นระดับทีไ
สมือนมือง฿หญโดยทัไวเปตอาจมีสียง
รถบรรทุกบຌาง฿นถนนบางสຌนทีไรถขนสงขนาด
฿หญผาน 

13.3) คุณภาพน ้ามีมารตรฐานที่ดี 
1ใ.ไ) อืไนโ ชน ปัญหาปริมาณ

ขยะ 16 ลຌานตัน ทีไมีพิไมขึๅนทาตัวจาก 10 ปีทีไ

ลຌวตอยางเร กใตามจังหวัดชลบุรีคือ กลุม 12 
จังหวัดรกทีไรัฐบาลปัจจุบัน฿หຌรงระบบการ
ก าจัดขยะ ดยการรณรงค์กับส านักงาน
สิไงวดลຌอมภาคป็นส าคัญ 

จากขຌอมูลทีไศึกษาจากหลงอຌางอิง
ตางโ ละการกใบขຌอมูลปฐมภูมิทีไป็นการกใบ 
ณ ขณะท าการวิจัย฿นขຌอมูลทีไป็นขຌอมูลดຌาน
กายภาพจากการทดสอบ สรุปเดຌวา คุณภาพ
อากาศ ระดับสียง คุณภาพนๅ า อยู฿นกณฑ์
มาตรฐาน ละมีความปลอดภัยระดับพืๅนฐาน  
ทีไดี ละดຌานสังคม จากความคิดหในชิงลึกของ
ผูຌทีไ ฿หຌสัมภาษณ์ชิงลึกสามารถสรุปเดຌวา฿น
สภาพดยรวมพืๅนฐาน อยู฿นสภาพทีไดี หมาะก
การท างานละอยูอาศัยละมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
ละป็นพืๅนทีไทีไมีความหมาะสมชิงศรษฐกิจอีก
ดຌวย  

ซึไง฿นภาพดยรวมมีความสอดคลຌองกับ 
ประสริฐ กຌวเพฑูรย์ (2554) ทีไศึกษารืไอง
คุณภาพชีวิตของคน฿นขตทศบาลนครหลม
ฉบังจากการทีไมีรงงานตางดຌ าวขຌามาทีไเดຌ
ท าการศึกษาประกอบ 3 ดຌาน คือ ดຌานศรษฐกิจ
ละการด ารงชีพ ดຌานสังคม ละดຌานสิไงวดลຌอม 
เดຌสรุปผลดยรวมวาประชาชน มีความพึงพอ฿จ
฿นระดับมากทัๅง 3 ดຌาน฿นการด ารงชีพ฿นขต
ทศบาลนครหลมฉบัง 

 
ข้อสนอนะ 

1. ดຌ านความปลอดภั ยนืไ องจากพืๅ นทีไ
ดยรอบของทศบาลนครหลมฉบังป็นนิคม
อุตสาหกรรมหลงชุมชนสังคมดยรอบจึงมี
อัตราคนตางถิไนอยู ฿นพืๅนทีไ ป็นจ านวนมาก 
อาจจะตຌองระมัดระวัง฿นรืไองอุบัติหตุรูปบบ
การจรกรรม ละอาชญากรรม฿นพืๅนทีไ 

2. ผลการหารือกับผูຌบริหารหนวยงานภาครัฐ 
ละองค์การปกครองสวนทຌองถิไน ละรวมถึง
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ผูຌบริหารของหนวยงาน องค์กร จຌาของกิจการ
ตางโดยรอบ฿นชิงวิสัยทัศน์ พบวาป็นสถานทีไ
มีนวนຌม อนาคตทีไดีละการติบต พราะมี
อกาสพัฒนาป็นขตศรษฐกิจพิศษตอเป฿น
อนาคต ดังนัๅนตຌองวางผน ตอนืไอง฿นการวาง
มาตรการป้องกันละกຌเข ผลกระทบสิไงวดลຌอม 

(Mitigation Measures) ทีไพิไมขึๅนรวมกัน 

ใ . ถึงมຌวาสภาพวดลຌอมทางดຌาน
กายภาพละสังคมจะอยู฿นสภาพทีไดี หนวยงาน
ภาครัฐกใควรมีการติดตามตรวจวัดอยางตอนืไอง
ประจ าปี ฿นขณะทีไผูຌประกอบการอกชน ละ 
ประชาชน ฿นพืๅนทีไ ควรตระหนัก ติดตามรียนรูຌ 
ละ มีมาตรการป้องกันทัๅงการท างานละอยู
อาศัยทีไดีตอเป 
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ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีตอการบร การ฿ห้ค าว น จฉัยภาษีลวงหน้า 
ของกรมศ ลกากร 

The Requirement of Entrepreneurs toward 
Advanced Tax Judging Services of the Customs Department 

 
ฉัตรพลิมณีกูล1 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความตຌองการของผูຌประกอบการทีไมีตอการบริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษี

ลวงหนຌาของกรมศุลกากร ละความสัมพันธ์ของปัจจัยพืๅนฐานสวนบุคคลละสวนประสมทางการตลาดบริการทีไมีผล
ตอความตຌองการ฿นการบริการดังกลาว ผูຌวิจัย฿ชຌบบสอบถามกใบขຌอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ ผูຌประกอบการตาม
รายชืไอของกระทรวงพาณิชย์จ านวน 400 คน ทคนิคชิงสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางตัวปร     
คือ การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวปร 2 ตัว การวิคราะห์ความปรปรวนละการวิคราะห์ความถดถอยชิงพหุ
บบขัๅนตอนผลการศึกษาสรุปเดຌวา ผูຌประกอบการทีไมีปัจจัยพืๅนฐานตกตางกันมีความตຌองการ฿นการบริการทีไ
ตกตางกันยกวຌนระดับการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการทีไมีผลตอความตຌองการ฿นการบริการ฿หຌค าวินิจฉัย
ลวงหนຌาของกรมศุลกากรทีไส าคัญ คือ บุคลากรละการ฿หຌบริการ฿นระบบออนเลน์ ทีไระดับนัยส าคัญ .001 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยพืๅนฐานสวนบุคคลุ สวนประสมทางการตลาดบริการุ การบริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษี 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to assess the requirement of entrepreneurs toward 
advanced tax judging services of the Customs Department and to study basic personal factors 
and the service marketing mix which affected such requirements. Data were collected through 
the questionnaire using for 400 people from the entrepreneur list of the Ministry of Commerce. 
Independent–Sample Test (t-Test), Analysis of Variance (F-test) and Stepwise Multiple Regression 
Analysis were employed to assess the relationship between the variables.The research findings 
showed that the entrepreneurs who had the different basic personal factors would have the 
different requirements except the education level. The service marketing mix that affected the 
requirements of entrepreneurs toward advanced tax judging services the most at the significant 

level .001 were people and online service. 
 
Keywords: Basic personal factors, Services marketing mix, Advanced tax judging services 

                                                 
1 อาจารย์ประจ าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอชียอาคนย ์
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บทน า  
 การอ านวยความสะดวกทางการคຌา 
ป็นปัจจั ยหนึไ งทีไ ส าคัญส าหรับการพัฒนา
ศรษฐกิจของชาติมีความสัมพันธ์กันอยาง
฿กลຌชิดกับความป็นอยูทีไดีของสังคมละการลด
ความยากจนของประชาชน฿นชาติ (World 
CustomsOrganization,2012) ผูຌประกอบการ
ทีไ  ริไ มสัไ ง สิ นคຌ าหรื อน า ขຌ าสิ นคຌ า ฿หม จ าก
ต า งป ร ะ ทศ ส วน ฿หญ จ ะป ร ะสบปั ญหา 
นืไองจากเมทราบวากรมศุลกากรมีหลักกณฑ์ 
฿นการประมินราคาสินคຌาพืไอสียภาษีอยางเร 
สินคຌาทีไจะน าขຌานัๅนจะจัดอยู฿นประภทหรือ
พิกัดอัตราภาษีศุลกากรทา฿ด หรือเมน฿จ    
฿นถิไนก านิดของสินคຌาพืไอทีไจะขอ฿ชຌสิทธิพิศษ
ลดหรือยกวຌนอากรศุลกากรภาย฿ตຌความตกลง
ขตการคຌาสรี(Free Trade Agreements หรือ 
FTAs)ทีไมีอยู เดຌหรือเม  ขຌอสงสัยหรือความ      
เมชัด จนดั งกล าวท า ฿หຌ ผูຌ ประกอบการเม
สามารถค านวณตຌนทุนเดຌอยางถูกตຌอง ละอาจ
ป็นสาหตุทีไท า฿หຌกิดความลาชຌา฿นน าของ  
ออกจากทาทีไน าของขຌาหรือตຌองสียคาปรับ
ศุลกากรนืไองจากการจຌงขຌอมูล฿นการผานพิธี
การศุลกากรทีไผิดพลาดอีกดຌวย(กรมศุลกากรุ 
2555) 
 ดังนัๅนพืไอป็นการอ านวยความสะดวก
กผูຌประกอบการ฿หຌกิดความมัไน฿จวาจะช าระ
คาภาษีอากรเดຌอยางถูกตຌอง กรมศุลกากรจึงจัด
฿หຌมีการบริการ฿หຌค าวินิจฉัยลวงหนຌาส าหรับ
ราคาศุลกากรประภทพิกัดอัตราศุลกากร    
ละถิไนก านิดของของทีไน าขຌาอยางเรกใตาม 
จากสถิติพบวาการ฿ชຌบริการดังกลาวยังอยู฿น
ระดับตไ า รวมถึงยังเมมีผูຌ฿ชຌบริการการวินิจฉัย 
ถิไนก านิดของสินคຌาตอยาง฿ด (หอการคຌาเทยุ 
2555) นอกจากนีๅ กรมศุลกากรยั งมีปัญหา      
฿นดຌานคุณภาพของการบริการ ชน ทัศนคติของ

จຌ าหนຌ าทีไ ช อ งทางละกระบวนการ การ
฿หຌบริการ ป็นตຌน(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
,2552) วิจัยครัๅงนีๅจึงมีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษา
ความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการบริการ
฿หຌค าวินิจฉัยลวงหนຌาดังกลาว ซึไงนอกจากจะเดຌ
ความรูຌ฿นชิงทฤษฎีจากการวิจัยลຌวยังสามารถ
น าความรูຌดังกลาว฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิรูป
ดຌานศุลกากรของประทศเทย฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละมีประสิทธิผลตรงกับความตຌองการของ
ผูຌประกอบการหรือประชาชนมากยิไงขึๅน 
 
กรอบนวค ดของการว จัย 

 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 
 (1)   พืไ อ ศึ กษาคว ามตຌ อ งก าร ขอ ง
ผูຌประกอบการตอการบริการ฿หຌค าวินิจฉัย
ลวงหนຌาของกรมศุลกากร 
 (2)   พืไ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ปัจจัยพืๅนฐานสวนบุคคล ละสวนประสมทาง
การตลาดบริการทีไมีผลตอความตຌองการการ
บริการ฿หຌค าวินิจฉัยลวงหนຌาของกรมศุลกากร 
 (3)   พืไ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด  หใ น  ล ะ
ขຌอสนอนะของผูຌประกอบการตอการบริการ฿หຌ
ค าวินิจฉัยลวงหนຌาของกรมศุลกากร 
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ระบียบว ธีว จัย 
 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงบรรยาย
(Descriptive research) กใบขຌอมูลดยการ฿ชຌ
บบสอบถาม (Questionnaires) ทีไมีปลายปຂด
บางสวนพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการ
อีกสวนหนึไง ดยขຌอค าถามเดຌสรຌางขึๅนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมดยผูຌวิจัยเดຌน าบบสอบถาม
เปขอค านะน าจากผูຌ ชีไยวชาญดຌานพิธีการ
ศุลกากรจ านวน 3 ทานละผูຌทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาอกจ านวน 3ทานจากสาขาวิชาการ
จัดการการตลาดการจัดการลจิสติกส์ ละดຌาน
การวิจัยพืไอ฿หຌทานตรวจสอบความตรงชิง
นืๅอหา(Content validity) ดยมีคาดัชนีความ
สอดคลຌอง(Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มีคาอยูระหวาง.67  -  1.00 บบสอบถาม
ของตัวปรชิงครงสรຌางป็นมาตราสวนประมาณ
คาบบลิคิร์ท (Likert, 1976) 5 ระดับ ตัๅงตมากทีไสุด 
= 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นຌอย = 2 ละ
นຌอยทีไสุด = 1 รวมจ านวน 40 ขຌอ ผูຌวิจัยทดลอง
กใบขຌอมูลจากผูຌประกอบการทีไเม฿ชกลุมตัวอยาง
จ านวน 30 ราย พืไอตรวจสอบความทีไยงตรง 
(Reliability) เดຌคาสัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เดຌทากับ 
.87 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือ 
ผูຌประกอบการทีไป็นผูຌน าของขຌา (Importer) 
ละผูຌสงของออก (Exporter) ตัวทนออกของ 
(Customs Broker) ละผูຌรับจัดการขนสงสินคຌา
ระหวางประทศ (Freight Forwarder) ตาม
รายชืไอของกระทรวงพาณิชย์ จ านวน 8,300 
ราย ดยก าหนดจ านวนตัวอยางตามสูตรของ  
ทาร ยามาน คิดป็นจ านวน 382 ราย (ผืไอเวຌ
อีก 18 ราย) รวมป็น 400 ราย ลือกตัวอยาง
ดยการสุมตัวอยางบบงายตามสัดสวนจาก
ประชากรดังกลาวผูຌวิจัยเดຌจัดตัๅงทีมงานวิจัยชวย

กใบขຌอมูลดยสงบบสอบถามทางจดหมาย
อิลใกทรอนิกส์ (e-mail) เปยังกลุมตัวอยาง฿น
ระหวางดือนมิถุนายน–กันยายน 2555 ดยเดຌ
นຌนยๅ ากับผูຌประกอบการวา ผูຌตอบบบสอบถาม
ควรป็นผูຌมีอ านาจหรือป็นตัวทนขององค์การ 
ดยติดตามบบสอบถาม หากเมครบตาม
จ านวนจะ฿ชຌวิธีสุมตัวอยางบบงายพืไอกใบ
ขຌอมูลพิไมติมจากประชากรอีกจนเดຌครบตาม
จ านวนทัๅงสิๅน 400 ราย 
 
การว คราะห์ข้อมูล  
 1. ขຌอมูลทัไวเปของกลุมตัวอยางชน 
พศ อายุ  ประสบการณ์  ระดับการศึกษา
ต าหนง สถานประกอบการ สวนประสมทาง
การตลาดบริการคือ การบริการ ตຌนทุน ชองทาง 
การประชาสัมพันธ์ บุคลากร กระบวนการ          
สิไงอ านวยความสะดวกละความตຌองการการ
บริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาของกรม
ศุลกากร ดย฿ชຌสถิติชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) พืไออธิบายลักษณะของขຌอมูลทัไวเป
ชนความถีไ (Frequency)รຌอยละ (Percentage) 
คาฉลีไยลขคณิต (Mean) ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. ส ถิ ติ  ชิ ง อຌ า ง อิ ง (Inference 
Statistics) เดຌกการทดสอบความสัมพันธ์    
ข อ ง ตั ว  ป ร 2ตั ว (Independent–Sample 
Test)การวิคราะห์ความปรปรวน(Analysis of 
Variance: ANOVA) การวิคราะห์ความถดถอย
(RegressionAnalysis) ตามความหมาะสมกับ
ระดับการวัดของตัวปรละพืไอ฿ชຌ พิสูจน์
สมมติฐานของการวิจัยทีไตัๅงเวຌคือความสัมพันธ์
ของปัจจัยสวนบุคคลละปัจจัยสวนผสมทาง
การตลาดบริการมีผลตอความตຌองการการ
บริการ฿หຌค าวินิจฉัยลวงหนຌาของกรมศุลกากร 
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ผลการว จัย 
1. ลักษณะของกล มตัวอยาง(n=400) 

 ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็น   
พศหญิงจ านวน 207ราย คิดป็นรຌอยละ 51.8  
สวน฿หญมีอายุระหวาง 30-39 ปี คิดป็นรຌอยละ 
33.3 จบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรีมากทีไสุด 
คิดป็นรຌอยละ 53.3 สวน฿หญมีประสบการณ์
ดຌานพิธีการศุลกากรระหวาง 1-2 ปี คิดป็นรຌอย
ละ31.5 สวน฿หญมีต าหนงป็นผูຌจัดการคิดป็น
รຌอยละใ9.3 สถานประกอบการสวน฿หญมีขนาด
฿หญ คือ มีรายเดຌมากกวา 200 ลຌานบาทตอปี 
คิดป็นรຌอยละ45.5 ลักษณะของธุรกิจสวน฿หญ
ป็นผูຌน าขຌาละผูຌสงออก คิดป็นรຌอยละ50.8  
 2. ข้อมูลกี่ยวกับความต้องการ฿นการ
บร การ฿ห้ค าว น จฉัยภาษีลวงหน้าของกรม
ศ ลกากร 
  2.1 ผูຌน าขຌาละผูຌสงออกสอบถาม
กรมศุลกากรรืไองพิกัดอัตราศุลกากรมากทีไสุด   
คิดป็นรຌอยละ30.3ละสอบถามรืไองราคา
ศุลกากรมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 42.0 ผูຌรับ
จัดการขนสงสินคຌาระหวางประทศสอบถาม
รืไองถิไนก านิดสินคຌามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
40.9  
  2.2 ปัจจุบันผูຌประกอบการหในวา 
กรมศุลกากรมีการบริการ฿หຌค านะน าดຌานถิไน
ก านิดสินคຌา ( X =3.83)ละดຌานสิทธิขตการคຌา
สรีมากทีไสุด ( X = 3.92) 
 2.3 ผูຌประกอบการมีความตຌองการ
บริการวินิจฉัยดຌานพิกัด (t=-19.086) ละอัตรา
อากร (t=-23.967)มากทีไสุดละมีความตຌองการ
ลดคา฿ชຌจายดยรวม฿นการขอค าวินิจฉัยภาษี
ลวงหนຌาจากกรมศุลกากร (t=-24.249)ดยยินดี
สียคาธรรมนียมหากเดຌรับการบริการบบ
ออนเลน์ละเดຌรับบริการทีไสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน 

 2.4 ห ากกรมศุ ลก ากร จะ  กใ บ
คาธรรมนียม฿นการบริการวินิจฉัยภาษีลวงหนຌา 
จ านวนงินทีไผูຌประกอบการยินดีจายมากทีไสุด   
ตอหนึไงค ารຌอง คือ 500 บาท คิดป็นรຌอยละ 
63.5 รองลงมา คือ 1,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 
18.0 ละ 1,500 บาท คิดป็นรຌอยละ 9.5 
 2.5 ปั จ จุ บั น ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี
ความหในวา กรมศุลกากรมีการประชาสัมพันธ์
ทาง Websiteมากทีไสุด ดยมีความตຌองการ 
การประชาสัมพันธ์พิไมติมทางวิทยุละทาง  
สืไอสิไ งพิมพ์ผูຌประกอบการหในวา฿นปัจจุบัน 
จຌาหนຌาทีไศุลกากรตอบค าถาม ฿หຌค าปรึกษา 
ละบริการดຌวยความสุภาพ ( X =3.73)  ดย
ผูຌประกอบการมีความตຌองการบุคลากรทีไมีความ
รอบรูຌรืไองทีไ฿หຌบริการมากทีไสุด (t=-25.900) 
 2.6 ผูຌประกอบการมีความหในวา 
วลาทีไ฿ชຌ฿นการวินิจฉัยพิกัดศุลกากร฿ชຌวลามาก
ทีไสุด( X = 3.66)  ละมีความตຌองการ฿หຌขัๅนตอน
฿นการวินิจฉัยถิไนก านิดสินคຌาลดลง(t=-22.467) 
การบริการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรทีไมีความ
สะดวกมากทีไสุด คือ บบออนเลน์ ( X = 3.90) 
 จากผลการวิคราะห์สถิติชิงอຌางอิง 
สรุปผลเดຌดังนีๅ 
 1. พศ อายุ ประสบการณ์ ต าหนง
งาน ขนาดของสถานประกอบการละลักษณะ
ของธุรกิจมีตกตางกันมีความตຌองการ฿นการ
บริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาของกรม
ศุลกากรทีไตกตางกัน ยกวຌนระดับการศึกษา  
ทีไตกตางกันมีความตຌองการ฿นการบริการ฿หຌ 
ค าวินิจฉัยดังกลาวทีไเมตกตางกัน 
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการทีไมี
อิทธิพลตอความตຌองการ฿นการบริการ฿หຌค าวินิจฉัย
ภาษีลวงหนຌาของกรมศุลกากรมีทัๅงหมด 7 ตัว
รียงล าดับตามความส าคัญ คือ บุคลากรตຌนทุน฿น
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การ฿ชຌบริการชองทางกระบวนการประภทของ     
การวินิจฉัยการประชาสัมพันธ์ ละความสะดวก 
 
อภ ปรายผลการว จัย 
 การอภิปรายผลบงออกป็น 2 ตอน 
ตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ คือ 
 1. ปั จ จั ย พื น ฐ า น ส ว น บ ค ค ล มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการ฿นการบร การ
฿ห้ค าว น จฉัยภาษีลวงหน้าของกรมศ ลกากริ 
 ผลการวิจัยสวน฿หญสอดคลຌองกับ
สมมติฐานของการวิจัยทีไตัๅงเวຌ ละสอดคลຌองกับ
ทฤษฎีความตຌองการตามล าดับขัๅนของมาสลว์ทีไ
ระบุวาความตຌองการของมนุษย์มีความตຌองการ
ทีไตกตางกันตามคุณลักษณะละความตຌองการ
ขัๅนพืๅนฐานของมนุษย์ตละคน   
 2. สวนประสมทางการตลาดบร การมี
ผลตอความต้องการ฿นการบร การ฿ห้ค าว น จฉัย
ภาษีลวงหน้าของกรมศ ลกากร 
 ผลการวิจัยสวน฿หญสอดคลຌองกับ
นวคิดสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอความ
ตຌองการ฿นการบริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌา
ของกรมศุลกากรดยความตຌองการ฿นการ
บริการ฿หຌค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาของกรม

ศุลกากรขึๅนอยูกับ บุคลากรซึไงสอดคลຌองขຌอมูล
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
(2552) ซึไงพบวาผูຌทีไ ขຌามารับบริการกับกรม
ศุลกากร มีความประทับ฿จกับ จຌ าหนຌ าทีไ         
ทีไมีลักษณะป็นกันองละสุภาพละการเดຌ    
รับการถายทอดความรูຌละสริมสรຌางความ
ขຌา฿จกันระหวางผูຌประกอบการละจຌาหนຌาทีไ
กรมศุลกากร 
 ความตຌองการ฿นการบริการ฿หຌ     
ค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาของกรมศุลกากรขึๅนอยู
กับตຌนทุนของการ฿ชຌบริการซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ ระบุวา 

นอกจากราคาทีไขงขันเดຌการบริการทีไ ป็นเป
ตามขຌอตกลงระหวางการ฿ชຌบริการยังป็นสิไงทีไ 
บงบอกถึงความยุติธรรมทีไเดຌรับจากผูຌ฿หຌบริการ 
ลูกคຌายินดีทีไจะจายคาบริการมืไอมีการบริการ  
ทีไตอบสนองตอความตຌองการของลูกคຌา฿นราคา
ทีไยอมรับเดຌ (Zeithaml & Bitner, 2000) 
 ความตຌองการ฿นการบริการ฿หຌ     
ค าวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาของกรมศุลกากรขึๅนอยู
กั บ ช อ งท า งกา ร ฿หຌ บ ริ ก า รผลกา ร วิ จั ย นีๅ 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของบอร์รี (Berry, 1995: 
236-245) ทีไระบุวาลูกคຌามีนวนຌมทีไจะรักษา
ความสัมพันธ์มืไอมีการพัฒนาความเวຌวาง฿จ 
ดยจะขึๅนอยูกับประสบการณ์กับผูຌ฿หຌบริการ฿น
การจัดการชองทางการตลาดละประสบการณ์
กับหุຌนสวน฿นชองทางจ าหนาย 
 
ข้อสนอนะ 
 1.ข้อสนอนะการน าผลการว จัยเป
฿ช้ 
  1.1  จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ทีไ พ บ ว า
ผูຌประกอบการตຌองการ฿ชຌบริการผานระบบ
ออนเลน์อยู฿นระดับสูงละยินดีสียคาธรรมนียม 
ดังนัๅนกรมศุลกากรควรพิจารณา฿หຌการบริการ฿น
ระบบออนเลน์พืไอลดตຌนทุนของทัๅงกรมศุลกากร
ละผูຌประกอบการต พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ
ตระหนักถึงความจ าป็น ฿นการขอ฿ชຌบริการละ
ภาระตຌนทุนคา฿ชຌจายทีไกิดขึๅนของกรมศุลกากร 
กรมศุลกากรควรพิจารณากใบคาบริการ฿น
จ านวนงินทีไผูຌประกอบการสามารถช าระเดຌตาม
ขຌอมูลทีไเดຌจากการวิจัย คือประมาณ 500-1,500 
บาทตอครัๅง  
  1.2 จากผลการวิจัยทีไพบวา ผูຌน า
ขຌามีความตຌองการเดຌรับผลการวินิจฉัยจากกรม
ศุลกากรทีไรวดรใวขึๅนพืไอลดตຌนทุนดยรวม  
กรมศุลกากรจึงควรมีมาตรการทีไจะตอบสนอง
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ความตຌองการดังกลาว ชนการปรับปรุงขัๅนตอน
หรือระบบการท างาน ละควรสรຌางรงจูง฿จ  
฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไศุลกากรเดຌท างานอยาง
รวดรใวยิไงขึๅน  
  1.3 จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ทีไ พ บ ว า 
ผูຌประกอบการมีความตຌองการดຌานบุคลากร
สูงสุด ดังนัๅนผูຌ฿หຌบริการหรือบุคลากรควรป็น   
ผูຌ ทีไ มี ความรูຌ ฿น นืๅ อหาการ฿หຌ บริ การนัๅ นโ     
อย า งทຌ จริ งละควรมี มนุษย์ สั ม พันธ์ทีไ ดี             
กับผูຌ฿ชຌบริการ ดังนัๅนกรมศุลกากรควรจัดหา 
หรืออบรมบุคลากร฿หຌตรงตอตามความตຌองการ
ดังกลาวอยางตอนืไอง 
  1.ไ จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ทีไ พ บ ว า 
ผูຌประกอบการตຌองการการรักษาความลับ ดังนัๅน 
กรมศุลกากรควรจัด฿หຌมีกฎกณฑ์หรือระบียบ
วิธีการรักษาความลับ฿หຌกับผูຌทีไจะ฿ชຌบริการดຌวย 
ชน การขอค าวินิจฉัยเมจ าป็นตຌองมีการน าขຌา
หรือการสงออกจริงดยอาจหารือป็นกรณีศึกษา
เดຌ ป็นตຌน 
 
 
 
 

2. ข้อสนอนะ฿นการว จัยครั งตอเป 
2.1 ควรตอยอดการศึกษาดຌาน

ความตຌองการวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาของกรม
ศุลกากรอยางตอนืไองดยศึกษาชิงลึกกับ
ผูຌประกอบการตามความตຌองการฉพาะของการ
฿หຌค าวินิจฉัย ชน บงยกตามประภทของการ
฿หຌค าวินิจฉัยตางโ ชนดຌานพิกัดอัตราศุลกากร 
ดຌานราคาศุลกากร หรือดຌานถิไนก านิดสินคຌา 
รวมถึงความตຌองการความรูຌ  หรือการอบรม
กฎกณฑ์การวินิจฉัยดังกลาว 

2.2 การวิจัยครัๅงตอเปอาจควบคุม
ดยการบงกลุมป้าหมายผูຌประกอบการพืไอ
การศึกษาชิงลึกออกป็นฉพาะกลุม ชน ผูຌน า
ขຌา ผูຌสงออก ตัวทนออกของ หรือผูຌรับจัดการ
ขนสงสินคຌาระหวางประทศ 

2.ใ การวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษา
ปัญหาทีไกิดขึๅนระหวางการ฿หຌบริการหรือความ
ตຌองการของบุคลากรของกรมศุลกากร฿นการ
฿หຌบริการวินิจฉัยภาษีลวงหนຌาดຌวยชนกัน 
พืไอ฿หຌมีขຌอมูลความรูຌทัๅงสองดຌาน พืไอ฿หຌการ
บริการดังกลาวมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
สูงสุดตรงตอตามความตຌองการของกรมศุลกากร
ละผูຌประกอบการชนกัน 
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ศักยภาพการ฿ห้บร การทาข้ามสงส นค้าเปประทศพมาของจังหวัดตาก 
The Potential of Service Ferries Goods to Myanmar in Tak Province 

  
ส พจน์ิอ นหวาง1 

 
บทคัดยอ 

 บทความนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษาลักษณะการจูง฿จ฿นการ฿หຌบริการของทาขຌามสินคຌา พืไอศึกษา
ศักยภาพของการ฿หຌบริการของทาขຌามสินคຌา ละพืไอศึกษาปัญหา อุปสรรคของศักยภาพการ฿หຌบริการของทาขຌาม
สินคຌาเปประทศพมา ฿นจังหวัดตาก พบวา ทุกทาขຌามมีลักษณะการจูง฿จหมือนกัน ชน มีการก าหนดวลาทีไ
นนอน คาบริการหมาะสมกับสินคຌาขนสง สถานทีไ฿นการ฿หຌบริการกวຌางขวาง สะอาด ละถูกสุขลักษณะ ดินทาง
สะดวกส าหรับศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมาพบวาผูຌประกอบการสวน฿หญมีศักยภาพ฿น
ดຌานการจัดจ านวนรือทีไ฿หຌบริการมีพียงพอตอความตຌองการของลูกคຌา มีความปลอดภัย฿นดຌานการขนสงสินคຌา การ
฿ชຌอุปกรณ์พืไอ฿หຌสินคຌาปลอดภัย ขຌา฿จวิธีจัดรียงของเม฿หຌช ารุดสียหาย ขຌา฿จการวิธีการขนสงสินคຌา การสนอ
ราคา ละการจัดหีบหอสินคຌาอยางมีมาตรฐาน ท างานทันวลาพอดี มีการสดงป้ายอัตราคาบริการทีไสดง฿หຌหใน
ดนชัด อัตราคาบริการคงทีไ ละพบวา ทาขຌามสามารถพัฒนาศักยภาพการ฿หຌบริการเดຌ฿นระดับสากล ใ สวน คือ การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌาน การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿นพืๅนทีไมืองชายดน ละ การพัฒนาดຌาน
สังคม  
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพุ การ฿หຌบริการุ ทาขຌามสงสินคຌา  
 

Abstract 
 This article aimed to study the motivation of enterprises in the serviceferries goods         
study the potential of serving ferries goods and to study the problem and suggestion of the 
potential service ferries goods of Tak. The results showed that all the ferries are the motivation in 
the service was not different such as the exact time value appropriate service, place in providing 
extensive, clean, hygienic and convenient transportation. For potential service ferries cargo to 
Myanmar found that most entrepreneurs have potential in the number of ships serving are 
adequate to the needs of customers, safety in the transportation of goods, using the device to 
provide the products safe, understand how to sort of damage, understand how the cargo, bid, 
and the packaging of goods is a standard work in time, the label rate obviously, rate constant, 
and found that it can develop the potential services internationally 3 part, development of 
communication transportation links with neighboring countries, the development of infrastructure 
in the area border town, development of society. 

 
Keywords: The Potential, Service , Ferries goods 
 

                                                 
1 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 
 จั ง หวั ดต าก ป็ น จั ง ห วั ดหนึไ ง ข อ ง
ภาคหนือ ทีไมีพรมดนทางทิศตะวันตกติดตอ
กับประทศ สหภาพพมา ดยมีมนๅ ามยป็น
พรมดนกัๅน มีชองทางการคຌาทีไส าคัญหลาย
ชองทาง มีสะพานมิตรภาพเทย–พมาป็น
สะพานขຌามมนๅ ามย ตัๅงอยูทีไอ าภอมสอด 
จังหวัดตาก ฿กลຌบริวณชายดนเทย–พมาพืไอ
ชืไอมมืองมียวดีของพมากับอ าภอมสอด 
วัตถุประสงค์หลัก฿นการสรຌางสะพานคือ พืไอ
สรຌางสัมพันธเมตรีอันดีของประชาชนเทยกับ
พมา สริมสรຌางศรษฐกิจละการคຌาขายบริวณ
ชายดนของสองประทศละพืไอตอบสนอง
นยบายขององค์การสหประชาชาติทีไมุงหวัง
ชืไอมยงสຌนทางสวนทีไยังขาดอยูทางตอน฿ตຌของ
ทางหลวง มสอดละจังหวัดมียวดี สหภาพ
พมา สวน฿หญจะตัๅงอยูบริวณมนๅ ามยดิม
รียกวา ทาขຌามธรรมชาติหรือทาขຌามสงสินคຌา 
ผูຌประกอบการจຌาของคลังสินคຌาจะตຌองขอ
อนุญาตจากดานศุลกากร ดยจะตຌองปฏิบัติตาม
กฎหมายของกรมศุลกากรทีไกีไยวขຌอง ชน การ
จัดระบียบภาย฿นทีไท าการ ฿หຌมีความป็น
ระบียบรียบรຌอยมากยิไงขึๅน มีการสรຌางอาคาร
คลังสินคຌา มีสถานทีไท าการของจຌาหนຌาทีไจัด
บริวณทีไท าการ฿หຌชัดจน ป็นตຌน ทัๅงนีๅพืไอจะ
ท า฿หຌการน าขຌา-สงออก ป็นระบียบรียบรຌอย
ละสะดวกมากยิไ งขึๅนนอกจากการคຌาขาย
ชายดนผานชองทางทัๅงสองลຌว ฿นอ าภอม
สอดยังมีตลาดขายสินคຌาทีไส าคัญ คือ ตลาดริม
มย ป็นตลาดขายปลีกสินคຌาทีไน าขຌามาจาก
พมาละสินคຌาจากประทศจีน ดยตลาด
ดังกลาวจะปຂด฿หຌประชาชนซืๅอสินคຌาเดຌทุกวัน 
ผูຌประกอบการการคຌาชายดนอ าภอมสอด
สวน฿หญป็นผูຌประกอบการ฿นกรุงทพ ละ 
ผูຌประกอบการ฿นทຌองถิไนทีไมี ครือขาย  ละ       

มีความคุຌนคยกับพอคຌาพมาซึไงติดตอคຌาขาย    
มานาน สามารถ฿ชຌภาษาพมา฿นการติดตอ       
เดຌ  ฿นขณะทีไผูຌประกอบการ฿นตางจังหวัด        
มี จ า น ว น นຌ อ ย ร า ย   ด ย ส า ม า ร ถ  ย ก
ผูຌประกอบการทีไคຌาขายกับพมาเดຌ 2 ประภท 
คือ ผูຌประกอบการสงออก ผูຌสงออกสินคຌาจาก
เทยผานดานอ าภอมสอดสวน฿หญจะป็น
ผูຌประกอบการทຌองทีไผูຌประกอบการจากกรุงทพ 
ละผูຌประกอบการจากจังหวัดอืไนโ สินคຌา    
สวน฿หญจะป็นสินคຌาอุปภคบริภค ละ
ผูຌประกอบการน าขຌา การน าขຌาสวน฿หญจะป็น
การน าขຌาของผูຌประกอบ฿นทຌองทีไ รองลงมาจะ
ป็นผูຌประกอบการจากกรุงทพ ละจังหวัดอืไนโ  

 ด ย ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ทຌ อ ง ทีไ จ ะ มี           
ทัๅ งลั กษณะนิติบุ คคล ละบุคคลธรรมดา        
ซึไงสามารถบงป็นกลุมน าขຌาสินคຌาทีไส าคัญ      
วิธีการคຌาละการคลืไอนยຌายสินคຌา การสงออก
มีหลายรูปบบเดຌก 1) พอคຌาชายดน฿น
ทຌองถิไนป็นผูຌสัไ งซืๅอ ละรวบรวมสินคຌาจาก
สวนกลาง หรือ฿นทຌองถิไน ตามค าสัไงซืๅอของ
พอคຌาพมาละป็นผูຌท าพิธีการสงออก 2) พอคຌา
ชายดนท าหนຌาทีไป็นสมือนตัวทนจ าหนาย฿หຌ
บริษัท/รงงานจากสวนกลาง฿นการติดตอซืๅอ
ขายกับพอคຌาพมา กรณีนีๅพอคຌาชายดนอาจ
ด านินการขนสงสินคຌาดຌวยตนองหรือทาง
บริษัท/รงงานนัๅน จัดสงมา฿หຌทีไอ าภอมสอด
ลຌวตกลงกัน ซึไงอาจสงออก฿นนามของบริษัท/
รงงานทีไกรุงทพ หรือพอคຌาชายดน ใ) ผูຌผลิต
จากสวนกลางติดตอกับพอคຌาพมาดยตรงละ
สงออก฿นนามของผูຌผลิต สวนภาระการขนสง
ภาย฿นประทศขึๅนอยูกับขຌอตกลงระหวางกัน    
ไ) พอคຌาพมาขຌามาติดตอดยตรงกับพอคຌา฿น
อ าภอมสอด หรือดินทางขຌาเปซืๅอสินคຌาจาก
บริษัท/รงงานผูຌผลิต฿นกรุงทพ หลังจากนัๅนจะ
สงสินคຌามายังอ าภอมสอด ละท าพิธีการ
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ศุลกากร฿นนามพอคຌาพมา วิธีการสงออกนีๅ 
รียกกันดยทัไวเปวา ตั๋วพมา อยางเรกใดี สินคຌา
บางชนิดพอคຌาพมาเมสามารถสัไงซืๅอเดຌดยตรง 
ตຌองสัไงซืๅอจากพอคຌาชายดนทຌองถิไน นืไองจากมี
การระบุ฿หຌตຌองซืๅอผานตัวทนจ าหนายของ
บริษัท฿นอ าภอมสอดทานัๅนนืไองจากสินคຌา
สงออกผานดานพรมดนอ าภอมสอด สวน
฿หญป็นสินคຌาอุปภคบริภค ซึไงป็นสินคຌาทีไ
ทางการพมาหຌามน าขຌา ดังนัๅนการสงออกสวน
฿หญจะสงออกผานจุดผอนปรนชัไวคราว฿น
สัดสวนรຌอยละ ็0 การสงมอบสินคຌาดยทัไวเป
จะสงมอบบริวณชายดนเทย พืไอลดความ
สีไยง฿นการขนสินคຌา฿นพมา ดยปกติลຌว
หลังจากผูຌสงออกเทยสงมอบสินคຌารียบรຌอยลຌว 
ผูຌ น า  ขຌ า พม า จ ะ ป็ นผูຌ รั บ ภ า ร ะดຌ า นก า ร
ประกันภัยละคาขนสง฿นพมาอง สินคຌาสวน
฿หญจะถูกขนสงดยรถบรรทุกขนาดลใก ละ
ปลีไยนถายสินคຌาทีไมืองมียวดี ภาระการขนสง
บงออกป็น 2 สวน คือ การขนสงจากบริษัท 
รงงานผลิตจนถึงชายดนเทย สวน฿หญพอคຌา
ช า ย  ด น ฝัດ ง เ ท ย ห รื อ บ ริ ษั ท ผูຌ ผ ลิ ต  ป็ น
ผูຌรับผิดชอบ สวนการขนสงจากชายดนเทยเป
ยังจุดหมายปลายทาง฿นพมา พอคຌาพมาป็น
ผูຌด านินการทัๅงหมด มีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไ
พอคຌาเทยรับภาระ฿นการขนสงขຌาเป฿นฝัດงพมา 
ดยปกติวิธีการขนสงสินคຌาทีไทางการพมาหຌาม
น าขຌาจะขนสงผานคนกลางทีไท าหนຌาทีไขนสง
สินคຌาดยฉพาะ ทัๅงนีๅ ผูຌบริการขนสง฿นพมา
สามารถบงเดຌป็น ใ กลุม เดຌก ชนกลุมนຌอย
กะหรีไยง DKBA การ฿ชຌบริการขนสงจากลุมนีๅ
คอนขຌางปลอดภัย ตมีคา฿ชຌจายสูง สวนกลุมทีไ
สอง เดຌกคนพมาชืๅอชาติอิสลาม ละกลุม
สุดทຌายป็นคนพมาชืๅอสายจีน อยางเรกใตาม
การขนสงสินคຌาจากชายดนพมาขຌาเปมือง 
มียวดี จนถึงมืองยางกุຌง ยังเมมีมาตรฐานการ

ขนสงละเมมีความนนอน รวมทัๅงตຌนทุนการ
ขนสงสูง นืไองจากหากป็นการลักลอบสงสินคຌา 
ละตຌองขนส งผ าน พืๅนทีไ ของชนกลุ มนຌอย 
นอกจากนีๅ ความยากงาย฿นการขนสงปรผัน
ตามสถานการณ์การมืองภาย฿นพมา ซึไง฿น
ปัจจุบันจะพบวาทาขຌามขนสงสินคຌาของอ าภอ
มสอดยังมีการ฿หຌบริการขนสงสินคຌาขຌามฟาก
อยูป็นประจ าละมีความส าคัญตอการขนสง
สินคຌาอยางยิไง มีทัๅงทาขຌามทีไยังปຂด฿หຌบริการ
ละถูกปຂดเป ซึไงหากมีการพัฒนาศักยภาพการ
฿หຌบริการทีไรวดรใว ปลอดภัยมากทาเรกใจะยิไง
 พิไ มความเวຌ ฿จกับผูຌ รั บบริ การมากยิไ ง ขึๅ น 
(HoffmanandBateson, 200ๆ) รวมทัๅงหากมี
การพัฒนาการ฿หຌบริการทีไป็นลิศมากขึๅนกใจะ
สงผลตอการสรຌางรายเดຌ นืไองจากป็นสຌนทาง
ศรษฐกิจทีไส าคัญ 
 ดั ง นัๅ น จึ ง มี ค ว ามสน ฿ จทีไ จ ะ  สนอ
ศักยภาพการ฿หຌบริการของทาขຌามขนสงสินคຌา
เปประทศพมา฿นจังหวัดตากพืไอป็นประยชน์
กผูຌประกอบการทาขຌามสินคຌาเปยังประทศ
พมาละทราบถึงนวนຌมการ฿ชຌบริการทาขຌาม
ขนสงสินคຌา อีกทัๅงป็นขຌอมูลการด านินธุรกิจทา
ขຌามขนสงสินคຌากผูຌสน฿จอืไนโตอเป 
 
ลักษณะการจูง฿จ฿นการ฿ห้บร การทาข้าม
ขนสงส นค้าสูประทศพมาิอ าภอมสอดิ
จังหวัดตากิ 
 จากการศึกษางานวิจัยของสุพจน์ อินหวาง
ละคณะ (255ๆ) ทีไศึกษาลักษณะการจูง฿จ฿น
การ฿หຌบริการทาขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมา 
อ าภอมสอด จังหวัดตากจ านวน 1็ คลังสินคຌา
ละจุดผานดนถาวร 1 หง รวม ่5 ราย ฿นดຌาน
ลักษณะการจูง฿จทีไทาขຌาม฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการ 
ละศักยภาพการ฿หຌบริการของผูຌประกอบ     
การตอทาขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมา พบวา      
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มี ลั กษณะการจู ง฿จทีไ หมื อนกั น ช น มี การ
ก าหนดวลาทีไนนอน คาบริการหมาะสมกับ
สินคຌาขนสง วลาทีไ฿หຌบริการป็นวลาทีไสะดวก
สถานทีไ฿นการ฿หຌบริการกวຌางขวาง สะอาด ละ
ถูกสุขลักษณะ ท าลทีไตัๅงของทาขຌามขนสงสินคຌา
สามารถดินทางมาติดตอเดຌสะดวกสามารถฝาก
ของเดຌ  
 จากการศึกษายังพบวา สินคຌาสงออก
ผานดานพรมดนอ าภอมสอด สวน฿หญป็น
สินคຌาอุปภคบริภค ซึไงป็นสินคຌาทีไทางการพมา
หຌามน าขຌา ดังนัๅนการสงออกสวน฿หญจะสงออก
ผานจุดผอนปรนชัไวคราว฿นสัดสวนรຌอยละ 70 
การสงมอบสินคຌาดยทัไวเปจะสงมอบบริวณ
ชายดนภาระการขนสงบงออกป็น 2 สวน 
คือ การขนสงจากบริษัท/รงงานผลิตจนถึง
ชายดนเทย สวน฿หญพอคຌาชายดนฝัດงเทย
หรือบริษัทผูຌผลิตป็นผูຌรับผิดชอบ สวนการขนสง
จากชายดนเทยเปยังจุดหมายปลายทาง฿น
พมา พอคຌาพมาป็นผูຌด านินการทัๅงหมด มีพียง
สวนนຌอยทานัๅนทีไพอคຌาเทยรับภาระ฿นการ
ขนสงขຌาเป฿นฝัດงพมา ดยปกติวิธีการขนสง
สินคຌาทีไทางการพมาหຌามน าขຌาจะขนสงผานคน
กลางทีไท าหนຌาทีไขนสงสินคຌาดยฉพาะ 
 
ศักยภาพการ฿ห้บร การทาข้ามขนสงส นค้าสู
ประทศพมาิอ าภอมสอดิจังหวัดตากิ 
 ศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌามขนสง
สินคຌาสูประทศพมา อ าภอมสอด จังหวัดนีๅ 
พบวาผูຌประกอบการสวน฿หญมีศักยภาพ฿นดຌาน 
การจัดจ านวนรือทีไ฿หຌบริการมีพียงพอตอความ
ตຌองการของลูกคຌา มีความปลอดภัย฿นดຌานการ

ขนสงสินคຌา การ฿ชຌอุปกรณ์พืไอ฿หຌสินคຌาปลอดภัย 
มีการจัดคนทีไสุภาพขຌา฿จวิธีจัดรียงของเม฿หຌ
ช ารุดสียหาย สามารถ฿นการสืไอสารทีไกีไยวกับ
วิธีการขนสงสินคຌา การสนอราคา ละการจัด
หีบหอสินคຌาอยางมีมาตรฐาน฿ชຌระบียบขัๅนตอน
เมมากมายซับซຌอนกินเป ผูຌ฿ชຌบริการ฿ชຌวลารอ
คอยนຌอยวลาทีไ฿หຌบริการป็นวลาทีไสะดวก     
มีการสืไอสารชีๅจงขอบขตละลักษณะงาน
บริการมีการอธิบายขัๅนตอนการ฿หຌบริการมีความ
ปลอดภัยทางครืไองมือ อุปกรณ์การขนสงสินคຌา 
มีการสดงป้ายอัตราคาบริการทีไสดง฿หຌหใน
ดนชัดอัตราคาบริการคงทีไมีการสืไอสารชีๅจง
ขอบขตละลักษณะของการขนสงสินคຌามีการ
อธิบายขัๅนตอนการ฿หຌบริการ 
 
การพัฒนาศักยภาพการ฿ห้บร การทาข้าม
ขนสงส นค้าสูประทศพมาิอ าภอมสอดิ
จังหวัดตากิ 
 จากความเดຌปรียบของทีไตัๅงของทาขຌาม
ขนสงสูประทศพมา อ าภอมสอดมีศักยภาพ
฿นการ พัฒนาการผลิ ตดຌ าน อุตสาหกรรม    
การคຌาการลงทุน ละการทองทีไยวท า฿หຌการ
฿หຌบริการทาขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมาของ
อ าภอมสอด จังหวัดตากสามารถพัฒนา
ศักยภาพการ฿หຌบริ การ เดຌ ฿นระดับสากล        
ซึไงสามารถบงการพัฒนาศักยภาพออกป็น     
ไ สวน คือการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง
ชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌานการพัฒนา
ครงสรຌ า ง พืๅ นฐาน฿น พืๅนทีไ  มื อ งชายดน       
การพัฒนาดຌานสังคมการพัฒนาทคนลยี 
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ตารางที่ิแินวทางการพัฒนาศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมาของอ าภอ 
มสอด จังหวัดตาก 

 หัวข้อการพัฒนา รายละอียดการพัฒนา 
1. การพัฒนาดຌาน
มนุษย/์พัฒนาสังคม 

ควรมุงนຌนการพัฒนาพืไอตรียมความพรຌอมดຌานบุคลากร ละรงงาน ดยฉพาะการ
พัฒนาฝีมือรงงาน ดຌานการ฿หຌบริการ การน าหลักลจิสติกส์มา฿ชຌพืไอการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาดຌานการสืไอสารภาษาอังกฤษละภาษาพืไอนบຌาน ชน ภาษาพมา 

2. การพัฒนาทคนลย ี ควรพัฒนาการ฿ชຌทคนลยีไทีไทันสมัยพืไอ฿ชຌ฿นการขนสงสินคຌา ทัๅงทคนลยีไดຌานการ
บรรจุ หีบหอ การขนสงสินคຌา การ฿ชຌพาหนะขนสงทีไพัฒนาพืไอความรวดรใวละ
ปลอดภัย การ฿ชຌกระบวนการจัดสินคຌา การจัดล าดับสินคຌา฿หຌถูกตຌอง รวมทัๅงการ฿ชຌบาร์
คຌตพืไอป้องกันสินคຌาสูญหาย 

ใ. การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงชืไอมยง
กับประทศพืไอนบຌาน 

ควรรงพัฒนาสຌนทางขนสงทางบกชืไอมพืๅนทีไศรษฐกิจนวตะวันออก-ตะวันตก ดย
ฝัດงตะวันตกชืไอมเทย-พมา-อินดีย อยูระหวางตกลงรายละอียดทางการงินละ
ทคนิคระหวาง 3 ประทศ 

ไ. การพัฒนาการพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน฿น
พืๅนทีไมืองชายดน  

1) ครงสรຌางพืๅนฐานพืไอตรียมความพรຌอมมือง ตรียมการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ทัไวเปพืไอกຌปัญหาชุมชน ละตรียมพืๅนทีไรองรับการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ฿น
อนาคต พัฒนาระบบถนนทศบาล ระบบระบายนๅ าละป้องกันนๅ าทวม ประปา บ าบัด
นๅ าสีย ก าจัดขยะ ป็นตຌน  
2) พัฒนาหลงทองทีไยว พืไอสนับสนุนการพัฒนาการทองทีไยวซึไงป็นกิจกรรมการ
พัฒนาหลัก ละปรับปรุงหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไขຌางคียงพืไอสริมศักยภาพการ
ทองทีไยวของมืองชายดน  

 
ศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌามขนสง

สินคຌาสูประทศพมา อ าภอมสอด พบวา 
ผูຌประกอบการสวน฿หญมีศักยภาพ฿นดຌาน การ
จัดจ านวนรือทีไ฿หຌบริการมีพียงพอตอความ
ตຌองการของลูกคຌา มีความปลอดภัย฿นดຌานการ
ขนสงสินคຌาการ฿ชຌอุปกรณ์พืไอ฿หຌสินคຌาปลอดภัย 
ขຌา฿จวิธีจัดรียงของเม฿หຌช ารุดสียหาย ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของกสินทร์ ปธิ (2553) 
ทีไพบวาปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ
ขนสงสินคຌาระหวางประทศ฿นหมูบຌานถวาย
จังหวัดชียง฿หมนัๅนคือการบรรจุหีบหอสินคຌาทีไ
ยังเมเดຌมาตรฐานหรือ ขาดคุณภาพ฿นการบรรจุ
หีบหอทีไพียงพอรองลงมาป็นปัญหาการสืไอสาร
ทีไผิดพลาดละปัญหาการรียกรຌองงินประกัน
ความสียหายทีไกิดความยุงยากละลาชຌา 

 นอกจากนีๅ พบวาทาขຌามสามารถจัดหีบ
หอสินคຌาอยางมีมาตรฐาน ฿ชຌระบียบขัๅนตอนเม
มากมายซับซຌอนกินเป ผูຌ฿ชຌบริการ฿ชຌวลารอ
คอยนຌอย วลาทีไ฿หຌบริการป็นวลาทีไสะดวก 
฿หຌบริ การมีความปลอดภั ยทาง ครืไ องมื อ 
อุปกรณ์การขนสงสินคຌา 
 
บทสร ป 

ลักษณะการจูง฿จ฿นการ฿หຌบริการทา
ขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมา จังหวัดตาก 
พบวา ดຌานวลา ดຌานคาบริการ ละสถานทีไคือ
สิไงทีไส าคัญตอการจูง฿จการ฿หຌบริการ ดังนัๅน จึงควรมี
การปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการ
ดຌานรถละรือขนสงสินคຌาเปยังประทศพมา 
รวมทัๅงการสรຌางมาตรฐานของพาหนะขนสง฿หຌ
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สามารถรองรับสินคຌาทีไช ารุดสียหายเดຌมากขึๅน 
รวมทัๅงการออกบบการรักษาสินคຌา฿หຌปลอดภัย 

ดຌานศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌาม
ขนสงสินคຌาสูประทศพมา จังหวัดตาก พบวา
ผูຌกีไยวขຌองมีศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการทัๅงดຌาน
ความสะดวก ความปลอดภัย ความรวดรใวทีไ
หมือนกัน ดังนัๅนควรสรຌางความเดຌปรียบชิง
การขงขัน฿นดຌานระบียบการปฏิบัติงานของ
พนักงานขนสงสินคຌา฿หຌสามารถมีทักษะการ฿ชຌ
ภาษา ทักษะการขนสงสินคຌาทีไถูกวิธีมากยิไงขึๅน
ดຌวยการอบรม฿หຌความรูຌกับพนักงาน ละควร
ปรับปรุงดຌานการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
฿หຌบริการหรือฆษณาสินคຌา ละผูຌกีไยวขຌองควร
ประมินสถานการณ์ละวางผนกลยุทธ์฿นการ

ด านินธุรกิจของกิจการทาขຌามขนสงสินคຌาอยาง
ตอนืไองอยางเรกใตามควรศึกษาถึงรูปบบการ
พัฒนาศักยภาพการ฿หຌบริการทาขຌามขนสงสินคຌา
สูประทศพมาพืไอ฿หຌเดຌรูปบบทีไชัดจนซึไงจะ
สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌกับทาขຌามอืไนโตอเปเดຌ 

นืไองจากการวิจัยนีๅ ป็นการวิจัยชิง
คุณภาพดຌวยการสัมภาษณ์กับผูຌกีไยวขຌองของ   
ทาขຌามขนสงสินคຌาสูประทศพมาอ าภอมสอด 
จังหวัดตากทานัๅน ดังนัๅนควรมีการศึกษาวิจัย
ชิงปริมาณ฿นดຌานการหาองค์ประกอบของ
ศักยภาพการ฿หຌบริการละทดลองศักยภาพ  
การ฿หຌบริการกับสถานทีไจริง พืไอสามารถน าเป
สรຌางตัวชีๅวัดพืไอจะเป฿ชຌประยชน์ดຌานการพัฒนา
ศักยภาพของการ฿หຌบริการดຌานการขนสงตอเป 
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นวทางการพัฒนาครือขายของผู้น ากล มว สาหก จช มชน 
ประภทส นค้ากษตรกรรมจังหวัดพ ษณ ลก 

The Study Guidelines for Developing a Network of Community-based 
Enterprises Group Leader Category Agriculture Phitsanulok Province 

 
ส พจน์ิอ นหวาง1  กัญญามนิอ นหวาง2 

 

บทคัดยอ 
 บทความนีๅพืไอศึกษานวทางการพัฒนาครือขายของกลุมวิสาหกิจชุมชนสินคຌากษตรกรรม จังหวัดพิษณุลก 
พบวา นวทางการพัฒนาครือขายผูຌน ากลุมชุมชนประภทสินคຌากษตรกรรมจากภูมิปัญญาทຌองถิไน มีนวทางทีไส าคัญ 
คือ 1) ดຌานลักษณะการด านินงานของครือขายวิสาหกิจชุมชน เดຌก การจัดหาละบงปันหลงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการ
ผลิต การ฿ชຌรงงานละอุปกรณ์การผลิตรวมกัน การสรຌางชองทางการตลาดพืไอการจ าหนายสินคຌาละบริการรวมกัน 
ละการพัฒนาองค์ความรูຌพืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพ 2) กระบวนการพัฒนาครือขายของ
ผูຌน ากลุมวิสาหกิจชุมชน เดຌก การรูຌจักกลุมการประชุมกลุมพืไอริไมตຌนครือขายก าหนดวัตถุประสงค์ละผนงาน
รวมกันทดลองท ากิจกรรมรวมกัน 

 
ค าส าคัญ : นวทางการพัฒนาครือขายุ สินคຌากษตรกรรมุ กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
 The study Guidelines for developing a network of community-based enterprises group 
leader category agriculture province, with the purpose to study the ways to develop a network of 
community groups, the agricultural product enterprises in the provinceto this study. The guidelines 
for the development of local handicrafts are 1) The operating characteristics of clusters and 
shared source community, including the provision of raw materials used in production, labor and 
production together, creating a marketing channel for selling products and services together, and 
development knowledge to develop products and services, 2) the development of a network of 
community enterprise leaders such asgroup meetings to start the network, objectives set and 
plan together experimental activities of the network, and the development of a corporate 
network. 
 
Keywords : Guidelines for developing a network, Category Agriculture, Community-based   
    Enterprises Group 

 

                                                 
1 นักวิชาการอิสระ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการจัดการ ของครือขาย ละการพัฒนาป็นองค์กรครือขาย 
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บทน า 
 วิสาหกิจชุมชน จัดป็นองค์กรภาค
ประชาชนทีไเมมีรูปบบเมเดຌป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายพงละพาณิชย์ การสนับสนุนจึงเม
ป็นระบบ ละเมมีอกภาพสงผล฿หຌมีปัญหา฿น
การด านินงานพราะวิสาหกิจชุมชนบางหงเม
ป็นทีไยอมรับของหนวยงานรัฐ หรือภาคอกชน 
ละบางครัๅงมีการสนับสนุนจากภาครัฐตเมตรง
ความตຌองการทีไทຌจริง พระราชบัญญัติสงสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จึงเดຌถูกประกาศ฿ชຌ
อยางป็นทางการละมีผลบังคับ฿ชຌมืไอวันทีไ 19 
มกราคม พ.ศ. 2548 พืไอกຌเขปัญหาดังกลาวเดຌ
฿หຌค านิยามค าวา วิสาหกิจชุมชน (Small and 
Micro community Enterprise - SMCE) 
หมายถึง การประกอบการขนาดลใกละขนาด
จิ๋ว พืไอจัดการทุนของชุมชนอยางสรຌางสรรค์ 
พืไอการพึไงพาตนองละความพียงพอของ
ครอบครัวละชุมชน ทุน ฿นทีไนีๅเมเดຌหมายถึงต
พียงงิน ตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรูຌ 
ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ละทุนทางสังคม  
฿หຌกิดประสิทธิภาพละยัไงยืน ยังประยชน์฿หຌ
ชุมชนผูຌป็นจຌาของวิสาหกิจนัๅนป็นหลัก ทัๅงยัง
กลาววา วิสาหกิจชุมชนป็นกิจการของชุมชน
กีไยวกับการผลิตสินคຌาการ฿หຌบริการ หรือการ
อืไนโทีได านินการดยคณะบุคคลทีไมีความผูกพัน
มีวิถีชีวิตรวมกันละรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาว เมวาจะป็นรูปนิติบุคคล฿นรูปบบ฿ด
หรือเมป็นนิติบุคคล พืไอสรຌางรายเดຌ ละพืไอ
การพึไงพาตนองของครอบครัวชุมชน ละระหวาง
ชุมชนทัๅงนีๅตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ
ส ง ส ริ ม วิ ส าหกิ จชุ มชนประกาศก าหนด          
ซึไ งนักวิชาการตางโเดຌ ฿หຌความหมายทีไ เม
ตกตางกัน ดยพบวา วิสาหกิจชุมชนจะตຌองมี 
การประกอบการทีไมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชน
หรือครือขายขององค์กรชุมชน ดยทีไมีสมาชิก

฿นชุมชนป็นจຌาของปัจจัยการผลิต ทัๅงดຌานการผลิต 
การคຌา ละการงิน ละตຌองการ฿ชຌปัจจัยการผลิต  
ละทรัพยากรทุกขัๅนตอนพืไอการรียนรูຌของ
ชุมชน฿หຌกิดดอกผลทัๅงทางศรษฐกิจละสังคม
การจัดการผลผลิต ซึไงมิเดຌมีป้าหมายพียงพืไอ
การสรຌางก าเรทางการงินพียงอยางดียว ตรวมถึง
ก าเรทางสังคม เดຌก ความขຌมขใงของชุมชนละ
ความสงบสุขของสังคมดຌวย (กัญญามน อินหวาง, 
2550)   
 การด านินธุรกิจของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเดຌกลายป็นประดในส าคัญทีไรัฐบาล฿หຌ
ความส าคัญพราะป็นรากฐานของศรษฐกิจ
ของประทศรัฐบาลเดຌสูญสียงินพืไอการสรຌาง
ครงการตางโ฿หຌกับชุมชนป็นจ านวนมาก
ประดในส าคัญคือท าอยางเร รัฐบาลจะเมตຌอง
พบกับปัญหาการสูญสียงินทุนทีไ เดຌน ามา
ผลักดันธุรกิจหลานีๅละท าอยางเรวิสาหกิจ
ชุมชนจึงจะสรຌางขีดความสามารถของตน฿หຌ
สามารถพัฒนาสินคຌาละการบริการเดຌต
นืไองจาก฿นชุมชนยังขาดความขใมขใง฿นการ
พึไงตนอง฿นดຌานการด านินธุรกิจชน ปัญหาดຌาน
ตลาดสงออกภายนอกชุมชนปัญหาดຌานการน า
ทคนลยีมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ตอการผลิต
สินคຌารวมทัๅงการพัฒนาครือขายของกลุม
วิสาหกิจชุมชนประภทสินคຌากษตรกรรม฿หຌมี
ความขຌมขใงละปัญหาการรวมกลุมทีไสามารถ
พัฒนาธุรกิจของชุมชน฿หຌติบตเดຌ  
 ปัญหาการพัฒนาศักยภาพละการ
ปรับตัว฿นระบบศรษฐกิจฐานความรูຌทีไกืๅอหนุน
การพัฒนาทีไยัไ งยืน นืไองจากนวทางการ
ด านินงานเมเดຌ฿หຌความส าคัญตอการพัฒนา    
ทีไ จะผสมผสานองค์ความรูຌ  ดิมภูมิปัญญา
วัฒนธรรมทຌองถิไน ละการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿นชุมชน ผลกระทบจากการ
พัฒนาดังกลาวกอ฿หຌกิดผลดีละผลสียตอ
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ชุมชน฿นหลายกรณี ดยฉพาะ฿นระยะยาว    
จะหในรอยตกรຌาวทีไกิดจากการขัดยຌงทัๅง฿น
มิติทางศรษฐศาสตร์ละมิติทางสังคมกวຌางขึๅน
อยางชัดจน ริไมจากระหวางปัจจกชนพัฒนาสู
สถาบันครอบครัว ละกระจายสูองค์กรตางโ 
฿นชุมชน กลุมทีไมีฐานความสัมพันธ์ของสมาชิก
เมขຌมขใงพียงพอกใมักจะประสบความลมสลาย
เป฿นทีไสุด ดຌานมิติทางสิไงวดลຌอมยังขาดการ
ปลูกจิตส านึก฿นการรักษาละจัดการสิไงวดลຌอม 
ดยฉพาะของสียทีไกิดจากกระบวนการผลิต  
รวมทัๅงขຌอผิดพลาดของกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนทีไผานมาอาจกลาวเดຌวา ผูຌกีไยวขຌอง
กับการปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกลาว     
มีลักษณะการมองวิสาหกิจชุมชนทีไตกตางกัน
฿น ใ ลักษณะคือ 

1) ลักษณะมองบบยกสวนการมอง
ลักษณะนีๅ ถือว าปัญหาของวิสาหกิจชุมชน     
กิดจากสวน฿ดสวนหนึไง การ฿หຌความชวยหลือ
สนับสนุนจึงกຌเขฉพาะสวนนัๅนโ ดยเมขຌา฿จ
ถึงความชืไอมยงเปยังสวนอืไนโทีไมีความสัมพันธ์
กันทัๅงทางตรงละทางอຌอม การกຌเขปัญหา฿ด
ปัญหาหนึไ ง ย อมส งผลกระทบต อปั จจั ยทีไ
ชืไอมยงกันทางดຌานการสนับสนุนหรือขัดยຌง
กันจนท า฿หຌกิดปัญหา฿หมอยูสมอโ 

2) ลักษณะมองบบลดสวนป็นการ
มองปรากฏการณ์ของวิสาหกิจชุมชน฿นกระบวน
ทางศรษฐ์มิติชิงตัวลข หรือป็นขຌอมูลชิงสถิติ 
ดยเมค านึงถึงปัจจัยอืไน หรือท าความขຌา฿จ   
฿นมิติ อืไนทีไ มี ผลกระทบตอวิสาหกิจชุมชน     
การพยายามอธิบายปรากฏการณ์วิสาหกิจชุมชน
฿นชิงตัวลข ท า฿หຌมองขຌามปัจจัยทางธรรมชาติ
ดຌานองค์ประกอบของอุตสาหกรรมซึไงป็นทีไมา
ของตัว ลขหลานัๅน  ดยฉพาะปัจจัย ชิ ง
คุณภาพ฿นมิติทางสังคม  

ใ) ลักษณะมองบบกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ป็นการอธิบายธรรมชาติของ
กระบวนการพัฒนาดຌวยกฎกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
บบตายตัว ละอธิบายป็นกลเกการกิดทีไ
นนอน ชน ธุรกิจเมติบตนืไองจากขายเมเดຌ 
เมมีตลาดทัๅงโทีไมีปัจจัยดຌานศิลปะทีไมีความสัมพันธ์
ละมีสวนรวมของกระบวนการดังกลาวอยูมิ฿ช
นຌอยการมองหในวิสาหกิจชุมชนยกออกป็น
สวนโขຌางตຌน ท า฿หຌผูຌปฏิบัติงานมองเมหในถึง
คุณคา฿นมิติทางจิตวิญญาณของวิสาหกิจชุมชน
ทีไมีพลวัตร มีความละอียดออนละมีชีวิตชีวา 
มิ฿ชมองหในวิสาหกิจชุมชนป็นรืไองของวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต ตຌนทุน ก าเรฯลฯ ทีไเรຌวิญญาณ     
ซึไงสงผลกระทบ฿หຌกิดการท าลายการบูรณาการ
ขององค์กรสังคมละธรรมชาติของมนุษย์กลายป็น
สังคมอุตสาหกรรมทีไอารัดอาปรียบกันสวงหา
ประยชน์จากผูຌดຌอยอกาสป็นสังคมบริภคละ
กงยงขงขัน฿นทางวัตถุขาดความจริง฿จ
รวมมือกันพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม฿หຌป็น
สังคมทีไมีการอยูรวมกันบงปัน ละอืๅออาทรซึไง
ป็นพืๅนฐานธรรมชาติของมนุษย์ 
 ดั งนัๅ นกระบวนทัศน์ ฿นการ พัฒนา
วิสาหกิจชุมชน฿หมจึงตຌองขຌา฿จ วิสาหกิจชุมชน
บบองค์รวมขຌ า ฿จถึ งการมีชี วิตชีว าตาม
ธรรมชาติ หรือมีบบอยางทีไหมือนกันทัๅงหมด 
การคิดบบองค์รวมป็นระบบทีไ ชืไอมยง
วิสาหกิจชุมชนสูบริบท฿นระบบยอย ละระบบ
฿หญทัๅงหมด ดຌวยความชืไอพืๅนฐานทีไวาความ
ชืไอมยงคือสภาวะทีไองค์ประกอบของวิสาหกิจ
ชุมชนทุกสวนมีความสัมพันธ์กัน฿นบริบททีไ
ซับซຌอนกันเปมา ละมีกระบวนการทีไตอนืไอง
จากปฏิสัมพันธ์ระหวางบริบททางศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอมทีไมีความ
หลากหลาย฿นชุมชน การปรับปลีไยนวิธีคิด ละบบ
ผนการปฏิบัติงานของการพัฒนาวิสาหกิจ
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ชุมชนขຌางตຌนเม฿ชเดຌจากการอบรมหรือฟัง
บรรยายหรือการมีคูมือการปฏิบัติงานพียงอยาง
ดียว สิไงส าคัญคือผูຌปฏิบัติงานจะตຌองลงชุมชน 
พืไอรียนรูຌสภาพชุมชน฿หม฿นทุกมิติ ตຌองมี
จินตนาการสรຌางสรรค์สิไง฿หมโ ทีไมิ฿ชการทอง
ต ารา การจดจ า หรือมองผานชุมชนอยางผิวผิน 
การริไมลงมือกระท าการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
รวมกับชุมชนป็นวิธีการทีไดีทีไสุดทีไจะกอ฿หຌกิด
การรียนรูຌวิถีชีวิตละธรรมชาติของชุมชน  

 พืไอการสรຌ างบบผนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนทีไชุมชนตຌองการ หลักการส าคัญ
ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนอกจากการ    
฿หຌ คว ามส าคัญดຌ านการถ า ยทอดความรูຌ       
ตามบทบาทหนຌาทีไของกรมสงสริมการกษตร
ลຌว ยังมีหลักการส าคัญทีไตຌองค านึงถึงคือ 
ลักษณะการมองประชาชนป็นศูนย์กลาง มองทีไ
ประชาชนมีสวนรวม พืไอ฿หຌกิดวิสาหกิจชุมชนทีไ
ยัไงยืน ซึไงการมีสวนรวมนีๅควรจะรวมตัๅงตการ
รวมคิด รวมวางผน ละรวมตัดสิน฿จดຌวยมิ฿ช
พียงตรวมท ากิจกรรม ลักษณะการมองป็น
องค์รวมทีไตຌองมีการพิจารณาปัญหา ละปัจจัย
ทีไมีความกีไยวขຌองชืไอมยงกันอยางรอบดຌาน 
กระตุຌน฿หຌชุมชน หรือหนวยอืไนโทีไกีไยวขຌอง  
ขຌามามีบทบาทรวม฿นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
มิ฿ชมีบทบาทพียงตป็นผูຌปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรือ ป็ นผูຌ  ขຌ าร วมรั บรูຌ ละขຌ า ฿จ
กระบวนการ พัฒนาของต ละหน วยงาน       
ตจะตຌองรวมประสาน รวมคิด รวมปฏิบัติ ละ
ติมตใม฿หຌกับกระบวนการพัฒนานัๅน  

ซึไงท า฿หຌสน฿จสนอนวทางการพัฒนา
ครือขายของวิสาหกิจชุมชนประภทกษตรกรรม 
฿นจังหวัดพิษณุลกพืไอป็นนวทางการพัฒนา
฿หຌกับวิสาหกิจอืไนโจะสามารถป็นนวทางการ
พัฒนาครือขายทางธุรกิจ ป็นองค์ความรูຌ฿หຌกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตางโทัๅงทีไป็นกลุมกษตรกรรม

ละกลุมวิสาหกิจอืไนโ ละนวทางการพัฒนา
ครือขายของกลุมวิสาหกิจชุมชนนีๅจะสามารถ
น าเปพัฒนาป็นรูปบบครือขายของกลุม
วิสาหกิจชุมชนตอเปเดຌ    

 
จากความหมายของว สาหก จช มชนข้างต้นนั น
ว สาหก จช มชนจึงมีลักษณะที่ส าคัญอยู ิ7ิ
อยางด้วยกันิซึ่งถือป็นองค์ประกอบของ
ว สาหก จช มชนิคือ 
        1) ชุมชนป็นจຌาของกิจการองต
อยางเรกใดี คนนอกอาจมีสวนรวมดยอาจมีการ
ถือหุຌนเดຌพืไอการมีสวนรวมรวมมือ ละ฿หຌความ
ชวยหลือ ตเม฿ชหุຌน฿หญท า฿หຌมีอ านาจ฿นการ
ตัดสิน฿จ 
         2) ผลผลิตมาจากกระบวนการ฿นชุมชน 
ซึไงอาจจะน าวัตถุดิบบางสวนมาจากภายนอกเดຌ
ตนຌนการ฿ชຌทรัพยากร฿นทຌองถิไน฿หຌมากทีไสุด 
         3)  ริริไมสรຌางสรรค์ป็นนวัตกรรมของชุมชน 
พืไอการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึไงมีความรูຌ
ภูมิปัญญาหากมีกระบวนการรียนรูຌทีไหมาะสม
กิดมีความชืไอมัไน฿นตัวองกใจะริริไมสรຌางสรรค์
สิไง฿หมโเดຌ ดยเมอาตลียนบบหรือสวงหา
สูตรส ารใจ 

4)  มีฐานภูมิปัญญาทຌองถิไนผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาทຌองถิไนป็นฐานทุน
ทีไส าคัญป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทຌองถิไน     
ดยปรับประยุกต์฿หຌทันสมัยผสมผสานกับ
ความรูຌภูมิปัญญาสากลหรือจากทีไอืไน 

5) มีการด านินการบบบูรณาการ
ชืไอมยงกิจกรรมตางโอยางป็นระบบเม฿ชท า
บบครงการดีไยวคลຌายกับปลูกพืชดีไยว       
ตป็นการท าบบวนกษตร คือ มีหลายโ 
กิจกรรมประสานผนึกพลัง(synergy)ละกืๅอกูล
กัน(cluster) 
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 6) มีกระบวนการรียนรูຌป็นหัว฿จหลัก 
การรียนรูຌคือหัว฿จของกระบวนการพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน หากเมมีการรียนรูຌกใจะมีตการ
ลียนบบ การหาสูตรส ารใจดยเมมีความคิด
สรຌางสรรค์฿หมโ หากเมมีการรียนรูຌกใจะเมมี
วิ สาหกิจชุมชนบนฐานความรูຌ ตบนฐาน
ความรูຌสึก ความอยาก ความตຌองการตามทีไสืไอ
฿นสั งคมกระตุຌ น ฿หຌ  กิ ดท า ฿หຌ ความอยาก
กลายป็นความจ าป็นส าหรับชีวิตเปหมด 

7) มี กา ร พึไ ง ตน อง ป็ น ป้ าหมาย     
การพึไงตนองคือป้าหมายอันดับรกละส าคัญ
ทีไสุดของวิสาหกิจชุมชน ถຌาหากพลาดป้าหมาย
นีๅคือพลาดป้า วิสาหกิจชุมชนจะกลายป็นธุรกิจ
ทีไมี ป้าหมายทีไก าเรกอนทีไจะคิดท า฿หຌรอด     
เมพัฒนาป็นขัๅนป็นตอน฿หຌกิดความมัไนคง
กอนทีไจะกຌาวเปพัฒนาธุรกิจ 
 
ลักษณะของว สาหก จช มชน 
ิิิิิ วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะทีไส าคัญอยู    
7 ประการดຌวยกัน ซึไงถือป็นองค์ประกอบของ
วิสาหกิจชุมชน คือ 1) ชุมชนป็นจຌาของกิจการ
อง คนนอกอาจมีสวนรวมดยอาจมีการถือหุຌน
เดຌพืไอการมีสวนรวม รวมมือ ละ฿หຌความ
ชวยหลือตเม฿ชหุຌน฿หญท า฿หຌมีอ านาจ฿น    
การตัดสิน฿จ 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการ฿น
ชุมชน ซึไงอาจจะน าวัตถุดิบบางสวนมาจาก
ภายนอกเดຌตนຌนการ฿ชຌทรัพยากร฿นทຌองถิไน  
฿หຌมากทีไสุด 3) ริริไมสรຌางสรรค์ป็นนวัตกรรม
ของชุมชนพืไอการพัฒนาศักยภาพของชุมชน   
ซึไงมีความรูຌภูมิปัญญา หากมีกระบวนการรียนรูຌ
ทีไ หมาะสมกิดมีความชืไอมัไน฿นตัวองกใจะ  
ริ  ริไ มสรຌ างสรรค์สิไ ง ฿หม โเดຌ ดยเม อาต
ลียนบบหรือสวงหาสูตรส ารใจ 4) มีฐานภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล   
ถือวาป็นฐานทุนทีไส าคัญป็นการสืบทอดภูมิ

ปัญญาทຌองถิไน ดยปรับประยุกต์฿หຌทันสมัย 
ผสมผสานกับความรูຌภูมิปัญญาสากลหรือจากทีไ
อืไน 5) มีการด านินการบบบูรณาการชืไอมยง
กิจกรรมตางโอยางป็นระบบ มีหลายโกิจกรรม
ประสานผนึกพลัง ละกืๅอกูลกัน (cluster)    
6) มีกระบวนการรียนรูຌป็นหัว฿จหลักการรียนรูຌ
ป็นหัว฿จของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
หากเมมี การรียนรูຌ กใจะมีตการลียนบบ           
7) มีการพึไงตนองป็นป้าหมาย ละส าคัญทีไสุด
ของวิสาหกิจชุมชนถຌาหากเมพึไงตนองวิสาหกิจ
ชุมชนจะกลายป็นธุรกิจทีไมีป้าหมายทีไก าเร
กอนทีไจะคิดท า฿หຌรอดเมพัฒนาป็นขัๅนป็นตอน
฿หຌกิดความมัไนคงกอนทีไจะกຌาวเปพัฒนาธุรกิจ 
(กัญญามน อินหวางละคณะ, 255ไุ หนຌา ่1)  
 
ลักษณะของการพัฒนาครือขายของผู้น ากล ม
ว สาหก จช มชนส นค้ากษตรกรรมจังหวัด
พ ษณ ลกิ 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยของสุพจน์   
อินหวาง (255ไ) พบวา ลักษณะของการพัฒนา
ครือขายของผูຌน ากลุมวิสาหกิจชุมชนสินคຌา
กษตรกรรม จังหวัดพิษณุลก มีการสรຌางชองทาง
การตลาดพืไอการจ าหนายสินคຌาละบริการ
รวมกัน ดຌานการประชุมวางผนรวมกับกลุม
วิสาหกิจอืไนโ พืไอจัดหาหลงตลาดพืไอวาง
จ าหนายสินคຌาละการบริการ ฿นสวนการพัฒนา
ชองทางการสืไอสารละการประชาสัมพันธ์ดຌาน฿ชຌ
ชองทางวิทยุกระจายสียงของชุมชน฿นการ
 ฆษ ณา สิ น คຌ า  ล ะบ ริ ก า ร ฿ หຌ  ป็ นทีไ รูຌ จั ก        
ระดับความส าคัญของกระบวนการพัฒนา
ครือขายของผูຌน ากลุมวิสาหกิจชุมชนสินคຌา
กษตรกรรมจังหวัดพิษณุลก ฿นดຌานการพัฒนา
ป็นองค์กรครือขาย ฿นดຌานสรຌางความชัดจน
ของงานทีไท ารวมกันของครือขาย ละดຌานการ
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ประชุมกลุมพืไอริไมตຌนครือขายมีการน าเป฿ชຌ฿น
ระดับมาก  
 องค์ประกอบลักษณะของการพัฒนา
 ค รื อ ข า ย ข อ งผูຌ น า ก ลุ ม วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น        
สิ น คຌ า  กษตรกร รมจั ง ห วั ด พิ ษณุ  ล ก ต อ
กระบวนการพัฒนาครือขายของผูຌน ากลุม
วิ ส าหกิ จชุ มชนสิ นคຌ าหั ตถกรรม  จั งหวั ด
พิษณุลกเดຌก ก าหนดขຌอตกลงรวมกันกับ
กษตรกรภาย฿นชุมชนกีไยวกับการสัไงซืๅอวัตถุดิบ
ทีไ฿ชຌ฿นการผลิตสินคຌา ปຂดอกาส฿หຌผูຌน าชุมชน
ขຌามามีสวนรวม฿นการสนอหลงจัดหาวัตถุดิบ

ทีไมีคุณภาพภาย฿นชุมชน ฿ชຌรงงานทีไป็นคน฿น
ชุมชน฿นการผลิตสินคຌาก าหนดมาตรการรวมกับ
กลุมวิสาหกิจอืไนโ฿นการดูล ละซอมบ ารุ ง
ครืไองจักรอุปกรณ์฿หຌมีสภาพพรຌอม฿ชຌงานประชุม
วางผนรวมกับกลุมวิสาหกิจอืไนโพืไอจัดหา
หลงตลาดพืไอวางจ าหนายสินคຌาละการบริการ 
สรຌางความรวมมือกับชุมชน หรือกลุมวิสาหกิจอืไนโ
พืไอผลักดัน฿หຌป็นสินคຌาสงออกเปยังตางประทศ 
(สุพจน์ อินหวางละกัญญามน อินหวาง, 255ๆ)  
ดังสดง฿นภาพทีไ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ิแ  กระบวนการพัฒนาครอืขายของผูຌน ากลุมวสิาหกิจชุมชนสินคຌากษตรกรรมจังหวัดพิษณุลก 

กระบวนการพัฒนาครือขาย
ของผู้น ากล มว สาหก จช มชน

ส นค้ากษตรกรรม 
จังหวัดพ ษณ ลก 

โ.ิการ฿ช้รงงานละ
อ ปกรณ์การผล ตรวมกัน 

ยืม/฿ห้ยืมคร่ืองจักร฿นการ
ผล ตกับกล มว สาหก จอ่ืนๆ 

ก าหนดมาตรการรวมกับกล ม
ว สาหก จอ่ืนๆ฿นการดูลละซอม
บ าร งคร่ืองจักรอ ปกรณ์฿ห้มีสภาพ

พร้อม฿ช้งาน 

฿ช้รงงานที่ป็นคน฿นช มชน
฿นการผล ตส นค้า 

ใ.ิการสร้างชองทาง
การตลาดพื่อการ

จ าหนายส นค้าละบร การ
รวมกัน 

สร้างความรวมมือกับช มชนหรือกล มว สาหก จอื่นๆิพ่ือ
ผลักดัน฿ห้ป็นส นค้าสงออกเปยังตางประทศ 

ประช มวางผนรวมกับกล ม
ว สาหก จอ่ืนๆิพื่อจัดหาหลง

ตลาดพ่ือวางจ าหนายส นค้าละ
การบร การ 

แ.ิการจัดหาละบงปัน
หลงวตัถ ด บที่฿ช้฿นการ

ผล ต 

฿ช้พื นท่ีทางการกษตรรวมกันกับกล ม
ว สาหก จอ่ืน฿นการพาะปลูกที่จะน าข้าสู

กระบวนการผล ต฿นอนาคต 

ปิดอกาส฿ห้ผู้น าช มชนข้ามามีสวนรวม฿น
การสนอหลงจัดหาวัตถ ด บท่ีมีค ณภาพ

ภาย฿นช มชน 

ก าหนดข้อตกลงรวมกันกับกษตรกร
ภาย฿นช มชนกี่ยวกับการสั่งซื อวัตถ ด บท่ี

฿ช้฿นการผล ตส นค้า 
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นวทางการ พัฒนาของ ครื อข าย
วิสาหกิจชุมชนทีไมีผลตอกระบวนการพัฒนา
ครือข ายของผูຌ น าวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
พิษณุลก พบวา มีการ฿ชຌรงงานละอุปกรณ์
การผลิตร วมกัน  ฿นสวนของการยืม฿หຌยืม
ครืไองจักรทีไ฿ชຌ฿นการผลิตกับกลุมวิสาหกิจอืไนโ 
การจัดหาละบงปันหลงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการ
ผลิต฿นสวนของปຂดอกาส฿หຌผูຌน าชุมชนขຌามามี

สวนรวม฿นการสนอหลงจัดหาวัตถุดิบทีไมี
คุณภาพภาย฿นชุมชนมีการ฿หຌขຌอมูลดຌานการ
จัดหาละบงปันหลงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิต
การพัฒนาองค์ความรูຌพืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ละการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพละการสรຌาง
ชองทางการตลาดพืไอการจ าหนายสินคຌาละ
บริการรวมกันดังตารางทีไ 1 

 
ตารางท่ีิแินวทางการพัฒนาครือขายของผูຌน าวิสาหกิจชุมชนประภทสินคຌากษตรกรรม 

ลักษณะการด าน นงานของครือขายว สาหก จช มชน 
ประภทส นค้ากษตรกรรม 

กระบวนการพัฒนาครือขายว สาหก จ
ช มชนประภทส นค้ากษตรกรรม 

การจัดหาละบงปันหลงวัตถ ด บที่฿ช้฿นการผล ต 
 ก าหนดขຌอตกลงรวมกับกษตรกรภาย฿นชุมชนดຌานการสัไงซืๅอวัตถุดบิ฿น

การผลิตสินคຌา  
 ฿ชຌพืๅนทีไทางการกษตรรวมกันกับกลุมวิสาหกิจอืไน฿นการพาะปลูกทีไจะ

น าขຌาสูกระบวนการผลติ฿นอนาคต 
 ปຂดอกาส฿หຌผูຌน าชุมชนขຌามามสีวนรวม฿นการสนอหลงจดัหา

วัตถุดิบทีไมีคณุภาพภาย฿นชุมชน 

 
แ.การรู้จักกล มิ/ิขยายนวค ดร่ือง
กล ม 
 
โ.การประช มกล มพ่ือร ่มต้นครือขาย 
  
ใ ก าหนดวัตถ ประสงค์  ละผนงาน
รวมกัน 
 
ไ.ทดลองท าก จกรรมรวมกันของ
ครือขาย  
 
5.สร้างความชัดจนของงานที่ท า
รวมกันของครือขาย 
 
6. การพัฒนาป็นองค์กรครือขาย 

การ฿ช้รงงานละอ ปกรณ์การผล ตรวมกัน 
 ฿ชຌรงงานทีไป็นคน฿นชุมชน฿นการผลิตสินคຌา 
  ยืม/฿หຌยืมครืไองจักร฿นการผลิตกบักลุมวิสาหกิจอืไนโ 
 ก าหนดมาตรการรวมกับกลุมวิสาหกิจอืไนโ฿นการดูลละซอมบ ารงุ

ครืไองจักรอุปกรณ์฿หຌมสีภาพพรຌอม฿ชຌงาน 

การสร้างชองทางการตลาดพ่ือการจ าหนายส นค้าละบร การรวมกัน 
 ประชุมวางผนรวมกับกลุมวิสาหกิจอืไนโพืไอจัดหาหลงตลาดพืไอวาง

จ าหนายสินคຌาละการบริการ  
 สรຌางความรวมมือกับชุมชนหรือกลุมวิสาหกิจอืไนโพืไอผลักดัน฿หຌปน็

สินคຌาสงออกเปยังตางประทศ 
 ฆษณาละประชาสัมพันธ์฿หຌสินคຌาละบริการป็นทีไรูຌจัก฿นรูปบบ

ของวใบเซต์ผานครือขายอินทอร์นใตดยมีการลกลิงค์กับวใบเซต์
วิสาหกิจกลุมอืไนโ 

การพัฒนาองค์ความรู้พ่ือการพัฒนาผล ตภัณฑ์ละการ฿ห้บร การที่มี
ค ณภาพ 

 ผยพรความรูຌ฿นรูปบบการจดันทิรรศการหรือการออกบูท฿นงาน
ตางโทีไจัดดยชุมชนพืไอป็นนวทาง฿นการสรຌางอาชีพ฿หຌกับผูຌสน฿จ 

 พาสมาชิกของกลุมเปศึกษาดูงานกิจการของกลุมวิสาหกิจอืไนโ อยาง
ตอนืไอง 
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 สรຌางกิจกรรมการจัดการความรูຌพืไอรวมกันพัฒนาคุณภาพของสินคຌา
ละบริการกับกลุมวิสาหกิจอืไนโรวมกันคิดคຌนหรือพัฒนาครืไองจักร
พืไอชวยพิไมผลผลิตรวมกับปราชญ์ชาวบຌานหรือนักวิชาการ฿นชุมชน 

 ฿หຌความรวมมือ฿นดຌานขຌอมูลการด านินงานของกลุม พืไอชวยสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักวิชาการของชุมชน 

 
บทสร ป 
 ลักษณะของการพัฒนาครือขายของ
ผูຌน ากลุมวิสาหกิจชุมชนสินคຌากษตรกรรม
จังหวัดพิษณุลกมีความสอดคลຌองกับการสรຌาง
ครือขายการรียนรูຌพืไอการพัฒนาระบบการ
จัดการคายบางระจัน ของกัญญามน อินหวาง
ละคณะ (2550) พบวา มีนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการละการสรຌางครือขายการ
รียนรูຌ ส าหรับคายบางระจันสรຌางสรรค์ยาวชน 
คือ  จัดตัๅงหนวยงานอยางป็นทางการพืไอ
รับผิดชอบการด านินงานของคายบางระจัน
สรຌางสรรค์ยาวชนพืไอการบริหารจัดการทีไ
ชัดจน ควรมีการจัดท ากลยุทธ์วางผนงาน ละ
ผนปฏิบัติงานทีไสดงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ นยบาย ทีไชัดจนป็นรูปธรรม 

มีการด านินการจัดหาบุคลากรจาก
พืๅนทีไ฿นต าหนงหัวหนຌางานทีไชัดจน฿หຌท างาน
ประจ า มีการก าหนดวัตถุประสงค์฿หຌชัดจน฿น
ดຌานการขຌาพักอาศัยละสรຌางครือขายการ
ประชาสัมพันธ์ดย฿ชຌสืไอฆษณาทัๅง฿นชุมชนละ
นอกชุมชน รวมทัๅงสรຌางครือขายการรียนรูຌกับ
สถาบันการศึกษาชน รงรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย หรือองค์การตางโหานวทาง฿น
การสรຌ างความรวมมือระหวางชุมชนสรຌ าง
ครือขายการรียนรูຌจากชุมชนสูภายนอกละ
สอดคลຌองกับงานของอัจฉรา หลาวทอง (2555) 
เดຌท าการวิจัยชิงปฏิบัติการบบมีสวนรวมการ
พัฒนาละการจัดการกลุมครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละธรรมชาติ
อยางยัไ งยืนกลุมภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง 1 ซึไงผลการศึกษาพบวา การประมิน
ศักยภาพการรวมกลุมครือขายวิสาหกิจชุมชน
การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละธรรมชาติอยาง
ยัไ งยืนกลุมจั งหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง 1 อยู฿นระดับมากศักยภาพมากคือ 
ดຌานการบริหารจัดการ ดຌานการบุคลากร ดຌานกายภาพ 
ละดຌานการตลาด ตามล าดับ สวนการประมิน
ความป็นเปเดຌของการรวมกลุมฯ ฿นระดับมาก 
ละมีความป็นเปเดຌมากทีไสุดทีไสงผลตอความ
ตຌองการรวมกลุมครือขายฯสวน฿หญ คือ ความส ารใจ
ละพิไมขีดความสามารถทางการข งขัน      
การรวบรวมสมาชิกละการจัดตัๅงกลุม ละการสรຌาง
ความขຌมขใงของการรวมกลุม  
 อย า ง เ รกใ ต ามส ามารถสรุ ป เดຌ ว า 
ลักษณะการด านินงานของครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน คือ การจัดหาละบงปันหลงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ
฿นการผลิตการ฿ชຌรงงานละอุปกรณ์การผลิต
รวมกัน การสรຌางชองทางการตลาดพืไอการจ าหนาย
สินคຌาละบริการรวมกัน ละการพัฒนาองค์ความรูຌ
พืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละการ฿หຌบริการทีไมี
คุณภาพ มีความสอดคลຌองกับนวคิดดຌานการ
พัฒนาครือขายวิสาหกิจชุมชน฿นดຌานครือขาย
ยังป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึไ ง
หมายถึ งการ พัฒนาคุณภาพรูปบบละ
มาตรฐาน ป็นสิไ งทีไตຌองท าควบคูกันเปกับ
การตลาด นืไองจาก฿นปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนยังอยู฿นขัๅนริไมตຌนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ซึไงจะตຌองเดຌรับการพัฒนาอยางมาก ดังนัๅนงินทุน
จึงป็นสิไงส าคัญส าหรับน าเปสนับสนุนการ
ด านินงานการระดมทุนพืไอสนับสนุนการ
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ด านินงาน฿นบืๅองตຌนของครือขายทีไมีศักยภาพ
ละมีความพรຌอมจะท า฿หຌการด านินงานของ
ครือขายนัๅนป็นเปอยางราบรืไน฿นขณะดียวกัน
ครื อข ายทีไ มี  งิ นทุนนຌ อยกใ ตຌ อ ง เดຌ รั บการ
สนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรอืไนโ อีกทางหนึไง
ดຌวย นอกจากนีๅการพัฒนาผลิตภัณฑ์กใคือการ
ลกปลีไยนทรัพยากรระหวางกัน หรือการน าอา
ทรัพยากรทีไมีอยูมา฿ชຌรวมกันพืไอ฿หຌกิดการ
ผสมผสานระหวางกันขึๅนป็นการลกปลีไยนทีไ
กอ฿หຌกิดภาวะทีไตางตຌองติมตใม฿หຌกกันละ
กันกอ฿หຌกิดความมีคุณภาพ฿นระยะยาว 

 ลักษณะของการด านินงานครือขาย 
กระบวนการพัฒนาของกลุมวิสาหกิจชุมชน
สินคຌ า กษตรกรรมจั งห วั ด พิษณุ  ลกละ
ความสัมพันธ์ระหวางลักษณะของการด านินงาน
ครือขายละกระบวนการพัฒนา สามารถน าเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นดຌานการด านินงานทีไกีไยวกับ
ปัจจัยดຌานวิสาหกิจชุมทีไกลุมวิสาหกิจชุมชนน า
ป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินคຌาประภทกษตรกรรมพัฒนาการ
ด านินงานของครือขายวิสาหกิจชุมชนตอเป 
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ความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทางอารมณ์กับผลการปฏ บัต งาน 
ของจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสวนท้องถ ่น 

The Relationship Between Emotional Intelligence And Job performance 
of Local Government Officials  

 
ณ ชารีย์ิ พธ จ ตร1 

 
บทคัดยอ 

 บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน จากกรณีศึกษาของจຌาหนຌาทีไองค์การปกครองสวนทຌองถิไนอ าภอวียงชัย จังหวัดชียงราย
ภาพรวม มีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู฿นระดับปานกลาง คือ ดຌานกง ดຌานสุข ละ ดຌานดี ส าหรับผลการ
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียงชัย จังหวัดชียงราย อยู฿นระดับปานกลาง   
คือดຌานประสิทธิภาพละประสทิธิผลของงาน นຌอยสุด คือ ดຌานสมรรถนะ ความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทางอารมณ์กับผล
การปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียงชัย จังหวัดชียงรายมีความสัมพันธ์กับผล
การปฏิบัติงาน  
 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ุ ความฉลาดทางอารมณ์ุ ผลการปฏิบัติงานุ จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 

Abstract 
This article aimed to study the relationship between emotional intelligence and job 

performance of local government officials in Wiangchai district Chiangrai Province. This case study 
foun that the level of emotional intelligence of local government officials in the Wiangchai 
district of the Chiangrai Province overall is of a medium level. When considering the various areas 
it’s found that they all are at the middle level. These areasุ in order from most to least are the 
areasof skill, of happiness, and of quality. The job performance overall has a level of idea at the 
middle level. When we consider the various areasุ it’s found that the area with the greatest 
mean score is the area of efficiency and productivity, and the area with the lowest mean score 
was the area of abilitiy/aptitude. Regarding the relationship between emotional intelligence and 
job performance of local government officials in the Wiangchai district of Chiangrai Province. 
 
Keywords : Relationship, Enotional intelligence, Job performance, Local goverment Officials   

                                                 
1สาขาวิชาบัญชีละการงิน  มหาวทิยาลัยวสทิร์น 
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บทน า 
การกระจายอ านาจละถายอนอ านาจ

จากสวนกลาง฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ป็นนยบายระดับชาติตามนวทางของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 ละ พรบ. ผนละขัๅนตอนการ
กระจายอ านาจสูทຌองถิไน พ.ศ.2542 มຌวา฿น
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย   
พ.ศ.2540 จะถูกยกลิกเปลຌวดยการรัฐประหาร
มืไอวันทีไ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ตหลักการส าคัญ
ของการปกครองทຌองถิไนกใเมเดຌปลีไยนปลงเปจาก
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยพ.ศ.2540    
ตอยาง฿ด กรอบละผนมบทท า฿หຌกิดการ
ปรับองค์กรทัๅง฿นราชการสวนกลางละสวน
ทຌองถิไนทัๅงนีๅมีป้าหมายพิไมประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐการปฏิรูปทางการมือง     
การกระจายความจริญเปสูชนบท การจัดบริการ
สาธารณะ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ประชาชน ละพืไอพิไมคุณภาพชีวิตของประชาชน  

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจึงป็นสวน
หนึไงของภาครัฐละมีสถานะป็น นิติบุคคลป็น
หนวยงานของรั ฐอยู ฿กลຌ ชิดกับประชาชน
สามารถรูຌ ปัญหาหรื อคว ามตຌ อ งการของ
ประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌอยางกวຌางขวางละ
ตอบสนองประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌอยางทัไวถึง
ละรวดรใว ซึไงนับวันจะมีภารกิจ฿นปริมาณ    
ทีไพิไมขึๅนการทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะ
ด านินงานประสบความส ารใจตามป้าหมาย คือ
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ฿หຌกราษฎรจຌาหนຌาทีไ
ซึไงปฏิบัติงาน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   
จึงถือป็นกลเกส าคัญตอความส ารใจหรือความ
ลຌมหลวขององค์กรละ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ตางโ ของจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตຌ อ ง ท า ง า น ร ว ม กั บ บุ ค ค ล ห ล า ก ห ล า ย           
ทัๅงจຌาหนຌาทีไภาย฿นทຌองถิไนองละยังตຌองพบปะ
ติดตอกับประชาชน หรือหนวยงานราชการอืไนโ 

การมีสัมพันธภาพทีไดีกับบุคคลหลานีๅจึงป็น
ปัจจัยส าคัญอยางหนึไงทีไสงผลตอการปฏิบัติงาน 
ดังนัๅน จຌาหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
จึ งตຌ อ ง ป็นผูຌ ทีไ มี คว ามรูຌ ค ว ามสามารถ฿น       
การท างานมีความฉลียวฉลาดทัๅงทางดຌาน
สติปัญญาละอารมณ์  พืไอ฿หຌองค์กรบรรลุ     
ตามวัตถุประสงค์ละป้าหมายพืไอประยชน์สุข
ของประชาชนละประทศชาติ  

ปัจจุบันป็นสังคมยุคลกาภิวัตน์มีการ
ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใวทัๅงดຌานศรษฐกิจ 
สังคม การมืองละทคนลยี การปรับตัวพืไอ฿หຌ
ทันกับสภาพการปลีไยนปลง รวมทัๅงวิกฤติทาง
ธรรมชาติลຌวนท า฿หຌกิดภาวะตึงครียดเดຌงายกับ
บุคคลทัๅงทางดຌานรางกาย อารมณ์ จิต฿จ ละสังคม
บางคนนัๅนสามารถด านินชีวิตอยูเดຌดຌวยการปรับ
ตนอง฿หຌขຌากับสถานการณ์ละสิไงวดลຌอม     
ทีไ กิดขึๅน ตกใยังมีคนอีกป็นจ านวนมากทีไเม
สามารถจัดการกับปัญหาทีไกิดขึๅนเดຌ จึงกิด
ความรูຌสึกสิๅนหวัง หมดก าลัง฿จละยังป็น
สาหตุทีไกอ฿หຌกิดผลกระทบทางอารมณ์ ซึไงยอม
สงผลตอการด านินชีวิตของตนองละสงผลตอ
ประสิทธิภาพการท างาน฿นองค์กร (จุฑามาศ มีนຌอยุ 
2553: 1) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) ถือป็นความสามารถ฿นการ
ตระหนักรูຌถึงความรูຌสึกของตนองละความรูຌสึก
ของผูຌอืไน สามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณ์
ของตนพืไอป็นการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌตนอง฿น
การผชิญกับสถานการณ์ตางโ รวมทัๅงสามารถ 
ทีไจะสรຌางสัมพันธภาพทีไดีกับผูຌอืไนดังนัๅนความ
ฉลาดทางอารมณ์ จึงป็นปัจจัยส าคัญอยางหนึไง
ทีไบงบอกถึงผลการปฏิบัติงานนืไองจากคนทีไมี
ความฉลาดมากยอมมีความสามารถ฿นการ
สังกต ตรวจสอบ พิสูจน์ละประมินความ
ฉลาดของผูຌอืไนเดຌตามสมควร จึงป็นผล฿หຌความ
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ผิดพลาด฿นการท างานละการด านินชีวิตลดลง 
ดั งนัๅ น  ประสิทธิภ าพของการด า นิ นงาน        
฿นองค์กรยอมขึๅนอยูกับประสิทธิภาพของบุคคล
ผูຌปฏิบัติงานอยู฿นองค์กรนัๅนดຌวยการท างาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพละประสบความส ารใจขึๅนอยูกับ
องค์ประกอบหลายดຌานทีไอืๅออ านวย เดຌกกง
฿นดຌานสติปัญญา (IQ: Intelligence Quotient)
ละมีชาว์อารมณ์ (EQ:Emotional Quotient) 
บุคคลทีไมีสติปัญญาดีบางคนลຌมหลว฿นสวนของ
การท างาน  

นืไ อ งจ ากปัญหาดຌ านการควบคุ ม
อารมณ์ ละดຌานมนุษย์สัมพันธ์ (วีระวัฒน์     
ปันนิตามัยุ 2542: 4) คนกงอาจมีสติปัญญาทีไดี
รียนเดຌประสบความส ารใจขຌาท างานเดຌ฿น
ต าหนงทีไดีตคนกงบบนีๅเมเดຌหมายถึงการ
ประสบความส ารใจ฿นชีวิตสมอเปพราะ     
คนกงทีไจะประสบความส ารใจทัๅง฿นชีวิตการ
ท างานละชีวิตประจ าวันจะตຌองเมกงพียงต
ดຌานวิชาการหรือกงงานดຌานดียวทานัๅน 
หากตจะตຌองมีความสามารถ฿นดຌานคนหรือ
กงคนขຌามาสนับสนุนดຌวยพราะชีวิตมนุษย์
มักจะด านินเปภาย฿ตຌอิทธิพลของอารมณ์ละ
ความรูຌสึกป็นสวน฿หญ (กระทรวงสาธารณสุข,
กรมสุขภาพจิต. 2546: 15-16) 

ความก ง งานหมายถึ ง  ฿นส วน
ความสามารถของสติปัญญา ความฉลียวฉลาด 
หรือทีไรียกวา ชาว์ปัญญา (IQ) สวนความ กง
คนหมายถึง ความสามารถ฿นการตระหนักรูຌถึง
ความรูຌสึกของตนองละผูຌอืไน สามารถคิดขຌา฿จ
ละบริหารจัดการควบคุมอารมณ์เดຌดีรวมทัๅง
สามารถสดงอารมณ์ออกมาเดຌอยางหมาะสม 
หรือทีไรียกวา ความฉลาดทางอารมณ์ดังนัๅน
การทีไองค์กรจะประสบความส ารใจเดຌจึงตຌองมา
จากทรัพยากรบุคคลทีไมีความสามารถทัๅงชาว์
ปัญญาละชาว์อารมณ์ควบคูกัน รูຌจุดดนจุด

ดຌอยของตนอง  รูຌ จั กค วบคุมจั ดการละ
สดงออกทางอารมณ์ละ฿ชຌชีวิตเดຌอยาง
หมาะสมทีไส าคัญคือมองลก฿นงดี กຌเขความ
ขัดยຌงดยฉพาะความครียดทีไกิดขึๅน฿นจิต฿จ
เดຌป็นอยางดี ซึไงคุณสมบัติชนนีๅป็นสิไงทีไองค์กร
สวงหา฿นตัวบุคคลสอดคลຌองกับ Goleman  
ทีไมีความชืไอวาคนทีไมีความฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์  ป็ น ตั ว ผ ลั กดั น ฿หຌ บุ คคลประสบ
ความส ารใจอยางทຌจริง ทัๅง฿นดຌานของการ
ด ารงชีวิต฿นครอบครัว฿นสังคมละ฿นการ
ท างาน (ทอดศักดิ์ ดชคงุ 2543: 10-12) จาก
ความป็นมาละความส าคัญของปัญหาดังกลาว
ขຌางตຌน ความส าคัญของการมีความฉลาดทาง
อารมณ์ ป็นความส าคัญตอผลการปฏิบัติงาน
ละความส ารใจตามป้าหมาย  

กรณีศึกษาิความสัมพันธ์ระหวางความฉลาด
ท า ง อ า ร ม ณ์ กั บ ผ ล ก า ร ป ฏ บั ต ง า น ข อ ง
จ้าหน้าที่องค์กรปกครองสวนท้องถ ่น  

ความฉลาดทางอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียง
ชัย จังหวัดชียงราย ดยภาพรวม มีระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู฿นระดับปานกลาง ดยทีไ
ความฉลาดทางอารมณ์ดຌาน กง มีคามากทีไสุด 
รองลงมาคือ ดຌานสุขละดຌานดีตามล าดับ สดง
฿หຌหในวาจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ดຌานกง เดຌก 
ความสามารถ฿นการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌตนอง 
การตัดสิน฿จละกຌเขปัญหา การมีสัมพันธภาพ
ทีไดีกับผูຌอืไน อยู฿นระดับทีไสูงกวา ดຌานสุขเดຌก
ความภูมิ฿จ฿นตนอง ความพึงพอ฿จ฿นชีวิต 
ความสงบทาง฿จ สวนความฉลาดทางอารมณ์ 
ดຌานดี เดຌกการควบคุมอารมณ์ละความตຌองการ
ของตนองการรูຌจักหใน฿จผูຌอืไน ละการมีความ
รับผิดชอบอยู ฿นระดับนຌอยทีไสุด ทัๅงนีๅอาจป็น
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พราะวาการขຌามาปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌองผานกระบวนการ
คัดลือก ละมืไอผานกระบวนการคัดลือกลຌว
กใตຌองขຌารับการฝຄกอบรมพืไอพัฒนาตนอง฿หຌมี
ความรูຌความชีไยวชาญของงาน฿นหนຌาทีไทีไเดຌรับ
การบรรจุตงตัๅงดังนัๅน จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนจึงมีความสามารถ฿นการรูຌจักตนอง 
มีรงจูง฿จ สามารถตัดสิน฿จกຌปัญหาละ
สดงออกเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงมีความ
สัมพันธภาพทีไดีกับผูຌ อืไนสอดคลຌองกับกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2546: 15-
17) กลาววา คนทีไความฉลาดทางอารมณ์จะมี
ความขຌา฿จตนองละผูຌอืไนเดຌงาย  

ตลอดจนมีทักษะ฿นการติดตอสรຌาง
สัมพันธภาพกับผูຌอืไนทัๅงทีไบຌานละทีไท างานหรือ
฿นวลาทีไตຌองออกสังคมขณะดียวกันความฉลาด
ทางอารมณ์ยังท า฿หຌป็นคนมองลก฿นงดี     
ท า ฿หຌมีพลั ง ฿นการตอสูຌ กับ อุปสรรคตางโ        
เดຌอยางเมทຌอถอยสามารถสรຌางก าลัง฿จ฿หຌ
ตนอง฿นยามลຌมหลว หรือมีปัญหาตางโเดຌ
คาฉลีไยของความฉลาดทางอารมณ์ดຌานกง จึงมี
คามากทีไสุด ชนดียวกันการปฏิบัติงานของ
จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌอง
ท างานรวมกับบุคคลหลากหลายทัๅงจຌาหนຌาทีไ
ภาย฿นทຌองถิไนอง ละตຌองพบปะติดตอกับผูຌสีย   
ภาษีประชาชนผูຌมารับบริการรวมถึงติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานทัๅ งภาครั ฐละ
ภาคอกชน จึงมักกิดการสืไอสารทีไผิดพลาดขึๅนบຌาง 
ชน บางครัๅงประชาชนผูຌมารับบริการมักจะเม
ขຌา฿จกฎ ระบียบตางโของหนวยงานภาครัฐ 
มักจะขຌามาติดตอดຌวยอารมณ์ทีไรุนรงตอวา
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอารัดอาปรียบ
ประชาชนกใบภาษีพง ป็นตຌน  

จึงสงผล฿หຌระดับความสามารถ฿นดຌาน
การควบคุมอารมณ์ของจຌ าหนຌาทีไ องค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนลดลง นืไองจากความเม
คุຌนคยหรือเมขຌา฿จกับพฤติกรรมสดงออก     
ทีไตกตางกันของประชาชนหรือผูຌมารับบริการ 
นอกจากนีๅ จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
คิดวาตนองมีความสามารถพราะสามารถสอบ
ขຌามารับราชการเดຌ จึงเมสน฿จละหใน฿จผูຌอืไน 
ท า฿หຌจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน     
มีความหในอกหใน฿จตอพืไอนรวมงานนຌอยลง 
พราะตางคนตางคิดวาตัวองกงละฉลาด     
จึงอาความคิดของตัวองป็น฿หญจนลืมนึกถึง
ความรับผิดชอบตอสวนรวม ท า฿หຌคาฉลีไยของ
ความฉลาดทางอารมณ์ดຌานดีมีคานຌอยทีไสุด     
ซึไงผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ครัๅงนีๅ 
สอดคลຌองกับนันทฺกาญจน์ อยูสุข (2553) ศึกษา
รืไองความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทางอารมณ์ 
จิตส านึกการบริการผลการฝຄกอบรม กับพฤติกรรม
การท างานบริการ กรณีศึกษาพนักงานขายบริษัทเทย
ยามาซากิ จ ากัด  

ซึไ งผลการวิจัย พบวาความฉลาดทาง
อารมณ์฿นตละดຌานของกลุมตัวอยางสวน฿หญ  
มีคะนนอยู฿นระดับปานกลาง เดຌกดຌานหใน฿จผูຌอืไน 
ดຌานความรับผิดชอบ ดຌานรงจูง฿จ ดຌานสัมพันธภาพ 
ดຌานความภูมิ฿จตนอง ดຌานความพอ฿จ฿นชีวิต 
ดຌานความสุขสงบทาง฿จ ยกวຌนดຌานทีไ 1 การควบคุม
ตนอง คะนนอยู ฿นระดับสูง ละดຌานการตัดสิน฿จ
ละกຌปัญหา คะนนอยู฿นระดับตไ า ละสอดคลຌอง
กับจุฬาลักษณ์ ศรีลิศศักดิ์สกุล (2554) ศึกษา
รืไอง ความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทางอารมณ์
กั บผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก ง านขาย             
บริษัทคิงพาวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด กลุมตัวอยาง 
คือ พนักงานขาย บริษัทคิงพาวอร์ สุวรรณภูมิ จ ากัด 
จ านวน 184 คน ผลการศึกษา พบวา ความฉลาด
ทางอารมณ์ของพนักงานขายบริษัทคิงพาวอร์
สุวรรณภูมิ จ ากัด ทัๅง฿นภาพรวมละรายดຌานอยู
฿นระดับปานกลาง 

93



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

ส าหรับผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น ขตอ าภอวียง
ชัยจังหวัดชียงราย ดยภาพรวม อยู฿นระดับ
ปานกลาง หมายถึง จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครอง
ส วนทຌองถิไ น ฿นขตอ า ภอวี ยงชัยจั งหวัด
ชียงราย มีผลการปฏิบัติงานดຌานประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ละดຌานสมรรถนะ อยู฿นระดับ
ปานกลางทัๅงนีๅ  พราะวาจຌาหนຌาทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียงชัย 
จังหวัดชียงรายเดຌปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระบียบ ขຌอบังคับ นยบายของทางราชการ 
ละค าสัไงสอนของผูຌบังคับบัญชา จึงสามารถ
ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไละงานทีไเดຌรับมอบหมายเดຌ 
ละนภดล พิไมสมบูรณ์ (2552: 16) เดຌกลาวเวຌ
วาการประมินผลการปฏิบั ติงาน หมายถึง 
กระบวนการประมินคาบุคคล฿นดຌานตางโ 

ดยการปรียบทียบผลการปฏิบัติงาน
กับกณฑ์หรือมาตรฐาน฿นการปฏิบัติงานทีไ
องค์การตัๅงเวຌ ละน าผลการประมินจຌง฿หຌ
บุคลากรเดຌทราบ พืไอท าการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน ซึไงจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนเดຌน าการประมินผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงพัฒนาตนอง฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌดี
ยิไ งขึๅ น  ตอย า งเรกใตามจຌ าหนຌาทีไ องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียงชัย 
จังหวัดชียงราย ควรเดຌรับการฝຄกอบรมอยาง
ตอนืไองอยูสมอพืไอ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ
฿นการปฏิบัติ งาน มีทัศนคติทีไ ดีตองานตอ
ผูຌบริหาร ละองค์กร ซึไงจะท า฿หຌกิดทักษะละ
ความช านาญ฿นงานทีไปฏิบัติละยังกอ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพ฿นการท างาน฿นระดับทีไสูงขึๅน
ตอเป 

ความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทาง
อารมณ์ กับผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียง

ชัย จังหวัดชียงราย วิคราะห์ผลตามรายดຌาน
พบวา ดຌานดี  มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน       
ดຌาน กง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ดຌานสุข   
มี ความสั มพั นธ์ กั บผลการปฏิ บั ติ งานดยมี
ความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .01 ซึไงดยลักษณะงานของจຌาหนຌาทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตຌองพบปะ ติดตอ 
กับผูຌคนหลากหลาย ทัๅงจຌาหนຌาทีไภาย฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนอง ผูຌสียภาษี ประชาชน   
ผูຌมาติดตอราชการรวมถึงตຌองติดตอประสานงาน
กับหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน อีกทัๅงปริมาณ
งานทีไมีจ านวนพิไมมากขึๅนรืไอยโตามพระราชบัญญัติ
ผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจลงสูทຌองถิไน 
พ.ศ.2542 พืไอกระจายความจริญเปสูชนบท  

ซึไงอาจกอ฿หຌกิดปัญหาสุขภาพจิตละ
สงผลตอการปฏิบัติงานเดຌดังนัๅนความฉลาด   
ท า ง อ า รมณ์ จึ ง มี ค ว าม ส า คั ญต อ ผล กา ร
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นขตอ าภอวียงชัยจังหวัดชียงราย
สอดคลຌองกับวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542:4) 
กลาววาการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพละ
ประสบความส ารใจขึๅนอยูกับองค์ประกอบหลาย
ดຌานทีไ อืๅออ านวยเดຌก กง฿นดຌานสติปัญญา 
(IQ:Intelligence Quotient) ละมีชาว์อารมณ์        
(EQ: Emotional Quotient)บุคคลทีไมีสติปัญญาดี
บ า งคนลຌ ม  หล ว ฿นส ว นขอ งก า รท า ง า น    
นืไองจากปัญหา ดຌานการควบคุมอารมณ์ ละดຌาน
มนุษย์สัมพันธ์ละ กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2546: 15-16) เดຌกลาวเวຌวา คนกง
อาจมีสติปัญญาทีไดีรียนเดຌประสบความส ารใจ
ขຌาท างานเดຌ฿นต าหนงทีไดีตคนกงบบนีๅ
เมเดຌหมายถึงการประสบความส ารใจ฿นชีวิต
สมอเปพราะคนกงทีไจะประสบความส ารใจ
ทัๅง฿นชีวิตการท างานละชีวิตประจ าวันจะตຌอง
เมกงพียงตดຌานวิชาการหรือ กงงาน ดຌาน
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ดียวทานัๅน หากตจะตຌองมีความสามารถ฿น
ดຌานคน หรือกงคนขຌามาสนับสนุนดຌวย
พราะชีวิตมนุษย์มักจะด านินเปภาย฿ตຌอิทธิพล
ของอารมณ์ละความรูຌสึกป็นสวน฿หญ  

ละยังสอดคลຌองกับทอดศักดิ์ ดชคง
ุ2543: 10-12) กลาววาการทีไองค์กรจะประสบ
ความส ารใจเดຌจึงตຌองมาจากทรัพยากรบุคคล   
ทีไมีความสามารถทัๅ ง ชาว์ปัญญาละชาว์
อารมณ์ควบคูกันรูຌจุดดนจุดดຌอยของตนอง 
รูຌจักควบคุมจัดการละสดงออกทางอารมณ์ 
ละ฿ชຌชีวิตเดຌอยางหมาะสมทีไส าคัญคือมองลก
฿นงดีกຌเขความขัดยຌงดยฉพาะความครียด
ทีไกิดขึๅน฿นจิต฿จเดຌป็นอยางดี ซึไงคุณสมบัติ
ชนนีๅ ป็นสิไ งทีไองค์กรสวงหา฿นตัวบุคคล
สอดคลຌองกับ Golemanทีไมีความชืไอวาคนทีไมี
ความฉลียวฉลาดทางอารมณ์ป็นตัวผลักดัน฿หຌ
บุคคลประสบความส ารใจอยางทຌจริงทัๅง฿นดຌาน
ของการด ารงชีวิต฿นครอบครัว฿นสังคมละ฿น
การท างาน  

ซึไ งสอดคลຌองกับ ผลการศึกษาของ
จุฑามาศ มีนຌอย (2553)ศึกษารืไองความสัมพันธ์
ระหวางความฉลาดทางอารมณ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไสรรพากร฿นขตพืๅนทีไ
กรุงทพมหานคร กลุมตัวอยางคือจຌาหนຌาทีไ
ส านักงานสรรพากรพืๅนทีไกรุงทพมหานคร 30
จ านวน179 คนผลการวิจัย พบวาความสัมพันธ์
ระหวางความฉลาดทางอารมณ์ละผลการ
ปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ฿นภาพรวม พบวา 
ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 
ดยสรุปพบวาคะนนความฉลาดทางอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
สรรพากรกรุงทพมหานครสัมพันธ์ กับงานของ
คทละเมนอร์ (Coteand Miners. 2006 : 
อຌางอิงมาจากพนมนาถ สมิตานนท์ุ 2551: 56-

57) เดຌศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความฉลาด
ทางอารมณ์ ชาว์ปัญญากับผลการปฏิบัติงาน 
กลุมตัวอยางคือพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ฿น
สหรัฐอมริกา จ านวน 175 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ
ป็นบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ละ
ชาว์ปัญญา บบสอบถามผลการปฏิบัติงาน  
ผลการศึกษาพบวา ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์ชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานละมี
ประสิทธิภาพ฿นการท านายผลการปฏิบัติงาน฿น
ระดับสูง ละออร์นสอซ ละคณะ (Ernest 
H.and others. 2010: Abstract) ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางความฉลาดทางอารมณ์ 
กับความสามารถ฿นการท างานดย฿ชຌครืไอง
คอมพิวตอร์ชวยประมวลผลการศึกษาครัๅงนีๅเดຌ
ท าการศึกษาความสามารถของคนคนหนึไงวา   
มีความขຌา฿จอารมณ์ของตนองละผูຌอืไนอยางเร 
ผลการศึกษาท า฿หຌพบวาผูຌทีไมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงจะท างานเดຌดีกวากลาวดยสรุป    
คือยิไงมีความฉลาดทางอารมณ์มากทาเหร        
ยิไงท างานเดຌดีทานัๅน       
 
บทสร ป 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดຌานดี  พบวา 
จຌาหนຌาทีไมีความรับผิดชอบนຌอย ดังนัๅนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนควรสงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบตองาน฿น
หนຌาทีไ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนองละ
ผูຌอืไน ชน การอบรมสรຌางจิตส านึก฿นบทบาท
ละหนຌาทีไของตนองการขຌาคายคุณธรรม
จริยธรรม ป็นตຌน ส าหรับดຌานกง พบวามีการ
ส รຌ า ง  ร ง จู ง ฿ จ ฿หຌ ต น  อ ง  ละ ก า รส รຌ า ง
สัมพันธภาพทีไดีกับผูຌ อืไนนຌอย ดังนัๅน องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนควรสงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไเดຌ
มีอกาสสรຌางสัมพันธภาพทีไดีกับผูຌบังคับบัญชา 

95



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 255่ | Vol1,No.1 January- April 2015: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

พืไอนรวมงาน หรือบุคคลภายนอกองค์กร ชน 
ก า ร จั ด ข ง ขั น กี ฬ า ก า รป ร ะชุ ม สั ม ม น า
ลกปลีไยนความคิดหใน ป็นตຌนละดຌานสุข 
พบวา จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    
มีความสงบสุขทาง฿จนຌอย จຌาหนຌาทีไควรหาวิธี
฿หຌตนองกิดความสงบสุขทาง฿จ ดยการหา
อกาส฿หຌรางวัลกับตนอง ชน พักผอน หรือ  
หากิจกรรมอืไนโทีไตนองชอบ ฝຄกจิต฿หຌมีความ
สงบละ บิ กบานซึไ ง จ ะ ป็ นผลดี ต อกา ร
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ดຌานสมรรถนะ มีระดับ
นຌอยองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนควรหานวทาง
฿นการพัฒนาจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌมี

ความรูຌ ความสามารถทัๅงงาน฿นหนຌาทีไละงานทีไ
เดຌรับมอบหมายอืไนโ ชน การจัดอบรม ป็นตຌน  

จຌาหนຌาทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
มีความฉลาดทางอารมณ์ระดับปานกลาง ละมี
ผลการปฏิบั ติ ง านอยู ฿ นระดั บปานกลา ง 
ชนดียวกัน หากบุคคลทีไมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูง จะมีผลการปฏิบัติงานอยู฿นระดับสูง 
ซึไงความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กัน฿น
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดังนัๅนการคัดลือก
บุคคลขຌาท างานควรมีการทดสอบความฉลาด
ทางอารมณ์ทัๅง฿นขຌอขียนละ฿นการสัมภาษณ์
พืไอ฿หຌเดຌคนทีไมีคุณภาพ กงทัๅงดຌานสติปัญญา 
(IQ) ละมีชาว์อารมณ์ (EQ) 
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ค านะน าการสงรายงานว จัยหรือบทความว ชาการ 
พ่ือลงตีพ มพ์฿นวารสารว จัยมหาว ทยาลัยวสท ร์นิมน ษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์

พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลบื องต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี) 
ดยมีก าหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นยบายพ จารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน 

2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา 
ดຌานบริหารธุรกิจ ดຌานการจัดการอุตสาหกรรม ดຌานทคนลยีสารสนทศ ดຌานรัฐประศาสนศาส ตร์          
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนโทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 

ใ. บทความทีไเดຌรับการตีพิมพ์ตຌองผานการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพ จารณากลั่นกรองบทความ 

บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ 

1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ 
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด านินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จ านวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review) 

ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม 
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ วาบทความนัๅนโควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะสง฿หຌผูຌขียนกຌเขกอนสง฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์ 
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1.ิข้อก าหนดต้นฉบับ 

1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ 
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
        ข้อก าหนด฿นการตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A ไ 

 กรอบของข้อความ ฿นตละหนຌา฿หຌมีขอบขตดังนีๅ  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว               
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว 

 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นต าหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ 
 ระยะหางระหวางบรรทัด   หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point 
 ตัวอักษริการจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไก าหนดดังนีๅ 

 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปบบการพ มพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title) ภาษาเทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 1่ point, 

ชืไอผูຌขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( เมตຌองระบุต าหนงการ
พิมพ์หรือค าน าหนຌาชืไอ) 

ขนาด 1ไ point 

ชืไอหนวยงานของผูຌขียน ตัวปกติ ดຌานลางการอຌางอิง ขนาด 1ไ point 
ชืไอบทคัดยอ 
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึไงกลาง ตัวหนา ขนาด 1ๆ point 

ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย ตัวธรรมดา ยอหนຌา 0.5 นิๅว ขนาด 1ไ point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
฿ชຌตัวอักษรภาษาเทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวขຌอ 

ตัวปกติ ส าหรับนืๅอหา 

ึประมาณ ไ-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซຌาย ขนาด 1ไ point 

นืๅอหาบทความ 

หัวขຌอ฿หญ 
หัวขຌอรอง 

นืๅอหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

ก าหนดชิดซຌาย 

ยอหนຌา 0.5 นิๅว 

- 

 

ขนาด 1ๆ point 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 

ขຌอความ฿นภาพละตาราง ตัวปกติ - ขนาด 1ไ point 
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง) ปกติ - ขนาด 1ไ point 
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2.ิสวนประกอบของบทความ 
 แ.ิบทความว ชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการน าสนอ฿หຌชัดจนละมีล าดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง) 

1.1 ชืไอรืไอง (Title)  
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง 

ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจ านวนค าควรอยูระหวาง 200-ใ00 ค าควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌค าเดຌกระชับละ฿หຌสาระส าคัญตรงประดใน   

1.ใ ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง 

1.ไ บทน า (Introduction) ป็นสวนนะน าละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ 

1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยโ
ละมีการจัดรียงล าดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา 

1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌน าสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร 

 1 . ็   อกสาร อຌ า ง อิ ง  ( Reference)   ขี ยน บร รณานุ ก รม ฿น รู ป บบ APA ( American 
Psychological Association) 

โ.ิบทความว จัย ควรมีการน าสนอผลการวิจัยทีไเดຌรับอยางป็นระบบ ดยควรมีองค์ประกอบ
ดังตอเปนีๅ 

21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา 

2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
เมตຌองระบุต าหนงหรือค าน าหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจ าละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ 

2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน 
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระส าคัญของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ละผลการวิจัย) 

2.ไ ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความส าคัญของปัญหา ละ 
หตุผลทีไน าเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด านินการวิจัย 
อยางละอียดละชัดจน 
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามล าดับขัๅนของการวิจัย  
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน 

2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย 
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะน า 
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์ 

2.11 อกสารอຌางอิง  (Reference) ขียนบรรณานุกรม฿นรูปบบของ APA (American 
Psychological Association) 

ใ.ิการขียนอกสารอ้างอ ง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
 ิิิิใ.แิการอ้างอ ง฿นนื อหาิ(In text citationี 

 ฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาเทย   (ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุลุ ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอ ง฿นนื อหาจากสื่อส ่งพ มพ์ิ(หนังสือิต าราิอกสาร) 
กรณีผู้ตงคนดียว 
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย

ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ชนิิ 

(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ) 
กรณีที่สร ปนื อหามาหมดทั งลม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา  
ชน 
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ) 
กรณีที่ผู้ตง฿ช้ฐานันดรศักด ์ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ น าหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา

หนังสือ  
ชนิ 
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0) 
กรณีผู้ตงมียศทางทหาริต ารวจิต าหนงทางว ชาการ ค ารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส  

ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น  
(กุลพล  สงจันทร์ุ 25ไ0) 
การอ้างอ งอกสารหลายร่ืองิตผู้ตงคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์

จากนຌอยเปหามาก 
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ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5) 
กรณีผู้ตงิโิคน 
กรณีผูຌตง 2 คน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงคนทีไ 1 ตามดຌวยครืไองหมาย (ุ) วຌนวรรคหนึไง ตามดຌวย 

ละ เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2  
ชนิ 
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไงวรรคตามดຌวย

ตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละครืไองหมายมหัพภาค (.) ตามดຌวยครืไองหมาย & ละวຌนหนึไงวรรค 
ตามดຌวยชืไอสกุลคนทีไ 2 ลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด  

ชน 
(Williamุ R.ุ & Salesุ B. D.ุ (200่) 
กรณีผู้ตงิใ-6ิคนิ 
ชาวเทย฿ชຌชืไอ ชืไอสกุล คัไนครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตงทุกคน ละ฿ชຌค าวา 

ละ ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย 
ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง

วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย & ละวຌนหนึไงวรรค หนຌาผูຌตงคน
สุดทຌายลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด  

ชน 
Salmonุ M.ุ Earmanุ J.ุ Wilsonุ R. T.ุ McGarryุ D. D.ุ & Hopmanุ D. (200้). 
กรณีผู้ตงป็นสถาบัน 
฿หຌลงรายการดຌวยหนวยงานระดับสูงกอน ละตามดຌวยหนวยงานระดับรอง ลงมา  
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ บัณฑิตวิทยาลัยุ 25ไไ) 
อกสารเมปรากฏช่ือผู้ตง 
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา  
ชน 
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ) 
กรณีเม฿ชผู้ขียนิตป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธ การ 
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม ผูຌ

รียง บรรณาธิการ หรือ ผูຌปล 
ชน 
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ) 
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ) 
อ้างอ ง฿นนื อหาจากสตทัศนวัสด  
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบหรือผูຌผลิต ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไผลิต ตามดຌวย

ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ 
ชน 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM) 
การอ้างอ ง฿นนื อหาิจากระบบสารสนทศออนเลน์ิ(WWW.ี 
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน

ขຌอมูล 
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็) 
(western universityุ 2005) 

ไ.ิการขียนบรรณาน กรม 
ไ.แิหนังสือ 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ไ.โิบทความวารสาร 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ.ิชื่อวารสาร. ปีทีไ. หนຌารก-หนຌาสุดทຌายทีไอຌางถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลเทย 
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ. ชื่อวารสารุ ปีทีไุ หนຌารก-หนຌาสุดทຌายุ คຌนมืไอ วัน  

ดือน ปีุ จาก URL หรือ ชืไอฐานขຌอมูล 
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